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ARRANCA HOJE, 4ª, EM NOVA IORQUE

Cantora portuguesa de jazz
em digressão
norte-americana

MARIA
MENDES


Maria Mendes é hoje uma das vozes mais promissoras do jazz em Portugal, estando igualmente apostada em fazer carreira internacional

 Por HENRIQUE MANO,
LUSO-AMERICANO
Nova Iorque

começa hoje - dia 22 de
Fevereiro em Nova Iorque,
no Gershwin Hotel Hall,
A intérprete portuguesa uma digressão norte-ameride jazz Maria Mendes cana que a levará ainda a

Long Island, Filadélfia e
Baltimore, MD.
A cantora sobe ao palco
da já citada unidade de
hotelaria em Manhattan às

9:00 da noite; no dia
seguinte, 23, canta no Chris
Jazz Café de Filadélfia, na
Pensilvânia, às 7:00 PM;
dia 25 pode ser vista ao vivo

GONÇALO TEIXEIRA, DE 25 ANOS

Modelo português em nova
campanha da marca Guess
 Por HENRIQUE MANO,
LUSO-AMERICANO

A marca nortde-americana de roupa e acessórios ‘Guess’, criada em 1981, continua a apostar
na imagem do português Gonçalo Teixeira. A
nova campanha global da empresa, sediada em
Los Angeles, vai mostrar Teixeira, de 26 anos, a
exibir os novos óculos de sol e relógios da
Guess.
O modelo, que nasceu em Lisboa a 20 de
Agosto de 1988, já trabalha para a Guess desde
2012, tendo desde então protagonizado campanhas para produtos da marca como relógios,
jeans e camisetas.
Gonçalo Viriato Teixeira, que também é actor
(fez ‘Criminal’ e ‘O Meu Alien’), graças em grande parte à Guess, tornou-se no modelo masculino luso mais em evidência da actualidade. O seu
nome está igualmente associado a campanhas
publicitárias de marcas e estilistas como
Calzedonia, Brian Atwood e John Richmond.
Teixeira está ligado a várias agências internacionais de modelos: em Nova Iorque faz parte da
One Management, em Londres da Premier Model
e em Toronto da Elite.



no Jewish Center’s Ballroom
de South Shore, na região
nova-iorquina de Long
Island, a partir das 8:00
PM; dia 27 regressa a
Manhattan para dois concertos no conceituado Blue
Note Jazz Club, às 8:00
PM e às 10:30 PM, terminando a digressão a 30 de
Janeiro no Germano Jazz
trattoria da cidade de
Naltimore, Maryland, às
7:30 PM.
Maria Mendes é uma das
vozes portuguesas do jazz
mais promissoras da actualidade. O músico norteamericano Quincy Jones,
por exemplo, vê nela “um
futuro brilhante como cantora”. Mendes, que vem de
uma família com longa tradição no ramo, formou-se

Nova Iorque,
Filadélfia, Baltimore
e Long Island
em canto no Porto,
Bruxelas e Roterdão e conta
já com concertos dados na
Suíça, Brasil, Holanda e
Portugal.
Maria Mendes nasceu no
Porto mas está radicada na
Holanda desde 2007; o seu
álbum de estreia, lançado
há dois anos com o selo da
eiqueta
nova-iorquina
DotTime Records, intitulase ‘Along the Road’.
Para mais informações,
vá a www.maria-mendes.
com .
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Uma das fotos da nova campanha com Gonçalo Teixeira

