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Ao longo das duas últimas décadas, Eddie colaborou com diversos 
profissionais, músicos e amigos. Ed Sant ́Ana, Armindo Neves, 
Ernesto Leite, Huang Wei Lin Miro, Beto Betuk (Dulce Pontes, ...), 
Philip Hamilton (Pat Metheny, ...), Javier Colina (Diego el Cigala, 
...), Jorge Pardo (Chick Corea, ...), entre muitos outros.

Em finais de 2006 criou a sua Própria Produtora e Estúdios, 
internacionalmente reconhecidos pela imprensa especializada 
(Mix Magazine, Produccíon Audio, Audio Media, … ). Prince, 
Ana Maria Jopek, Ivan Lins, Paulo de Carvalho, Tito Paris, Teresa 
Salgueiro, Rodrigo Leão, Mariza, entre muitos outros excelentes 
músicos/artistas gravaram nos seus estúdios. 

Como o próprio nos explica: “ A Vida é feita de ciclos e senti 
vontade de desenvolver um Projecto Musical em nome próprio; 
através do qual pretendo apresentar/expressar algumas das 
minhas produções, composições, músicas, ... Nesta - LIVE 
MUSIC EXPERIENCES - exploro diversos caminhos e sonoridades 
electrónicas e acústicas, deixando ainda espaço para a Palavra. 
A componente visual não é esquecida, nomeadamente através 
de vídeos, mas não só! Em - LIVE MUSIC EXPERIENCES - assumo 
diversos papeis em Palco que revelam tanto o meu lado de 
Produtor, Beat Maker, DJ ou Sonoplasta, como a outra vertente de 
Cantautor, Contador de Histórias ou MC. Por vezes actuo a solo, 
outras com banda ”.

Durante a actuação, Eddie apresenta diversos momentos musicais, 
alguns dos quais inéditos e que produziu o ao longo dos últimos 
vinte anos. “ ... na realidade todas estas músicas e momentos 
fazem parte de uma Só história - que é a minha VIDA. Esta 
história é composta por diversos Capítulos, onde entram diversos 
protagonistas em diferentes momentos. Brevemente a Colectânea 

composta por diversos CD´s estará disponível para venda e terá o 
nome de «Inteiro» ”.

Em «Inteiro», podemos encontrar entre os diversos Capítulos, 
momentos de pura Magia, Verdade e Inspiração. Obras onde Eddie 
nos revela a sua versatilidade, assumindo em muitos momentos a 
integral autoria das letras e músicas, outros ainda que se apresenta 
em Co-Autoria, nomeadamente com o seu Primo Ed Sant ́Ana, no 
CD (Primos) onde conta com participações de relevo como Philip 
Hamilton (Pat Metheny, ...), Jorge Pardo, Javier Colina ou Armindo 
Neves.

Não ficaram de fora músicas que Eddie produziu/compôs mais 
recentemente, como são o caso de «Mil Anjos», «AnoiteSer» ou 
«Cidadão do Mundo», que além de contarem com a participação 
especial de Boss AC, Tó Cruz e Yami respectivamente, ainda tiveram 
divulgação em diversos meios nacionais e internacionais como a 
Antena 1, RDP Internacional, RTP1, RTP África, SIC, TPA (Angola), 
RTCV (Cabo Verde), e até no Jornal Nacional da TVI, entre outros 
meios.

Podemos também destacar um momento muito Especial, a 
respeito do centenário sobre o nascimento de sua Avô Materna 
(Milda Pinto-Poetisa) que Eddie homenageia dando vida a um dos 
seus Poemas. 

Tudo isto e muito mais pode ser escutado em «Inteiro», e muitos 
destes momentos escutados ao vivo.

(LIVE MUSIC EXPERIENCES) - Uma experiência única a não perder, 
onde o som, imagens, palavra e a arte de contar histórias são o fio 
condutor.
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Single
“Geração Digital”  e
Single “1000 Anjos”
Feat Boss AC ...
NOVA VERSÃO DO SINGLE “GERAÇÃO DIGITAL” 
PARA 2019

“Geração Digital” é o mais recente Single de Eddie. 
Com milhares de visualizações nas redes sociais, 
é lançada agora a nova Remix. Uma versão Dance 
que promete continuar a fazer sucesso, mas desta 
vez também nas pistas de dança.

Um tema actual que aborda o modo como a 
nossa sociedade encara as relações interpessoais, 
dominadas pelas novas tecnologias. Um despertar 
de consciências com o objectivo de nos mostrar 
que há muito mais para viver do que através de 
um computador, tablet ou smartphone e que as 
amizades são para ser vividas cara a cara. 

O Single “1000 Anjos” contou com a participação 
especial de Boss AC. 

Este tema foi lançado às 0:01 horas do dia 1 de 
janeiro de 2015 nas redes sociais e como disse e 
bem, José Alberto Carvalho no jornal das 8 da TVI, 
pode ser considerado um Hino à paz.

Estes e outros singles farão parte da colectânea 
de nome “ Inteiro” a editar em 2019 que também 
farão parte do espetáculo - Live Music Experiences.
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PRODUÇÃO E MANAGEMENT

Tel. +351 219 244 040
www.ep-producoes.pt 

management@ep-producoes.pt


