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“Verdade” é assim que se chama o excitante e 
melodicamente vibrante novo disco, da 
cantora/compositora, Luso-Caboverdiana 
residente em Londres, Carmen Souza. Este disco 
será editado pela label Alemã Connecting Cultures 
/Choice Music, editora responsável pelo desenvolvimento de carreiras como Yasmin Levy ou Marcel Khalife, e 
chegará às lojas nacionais em Fevereiro. O Concerto de lançamento será realizado no dia 28 de Fevereiro no Onda 
Jazz em Lisboa pelas 23h00 e contará com o excelente leque de músicos que participaram na gravação do disco: 
Theo Pas’cal, Paulo Rosa Martins, Paulo Matos, Sebastian Sheriff, Victor Zamora, Mick Trovoada, João Maló, Tiago 
Santos. 

Carmen Souza, 27 anos, nascida em Portugal, filha de pais Cabo-verdianos, lançou o seu primeiro disco “Ess ê nha 
Cabo Verde” em 2005 como artista independente. Este disco foi distribuído em vários países da Europa, África e 
América do Norte conquistando airplay em diversas rádios em Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, 
Rússia, Polónia, Cabo Verde, Canadá, EUA, etc. A recepção por parte da imprensa internacional não podia ter sido 
melhor, a julgar pelas  excelentes críticas geradas em vários países, e o seu trabalho foi considerado e é 
reconhecido no mercado  de ‘World Music’ como único e inovador, reflectindo a evolução da Música Cabo-
verdiana.  

Em “Verdade”, Carmen Souza apresenta um repertório totalmente original, assinando 100% das letras em crioulo, 
assim como a co-produção que divide com Theo Pas’cal, numa receita musical de qualidade superior que mistura 
com eficiência os ritmos tradicionais cabo-verdianos com influências mais contemporâneas do jazz/ fusão. Tendo 
sido criada entre Culturas a sua música é um reflexo dessa mistura cultural. Em relação ao disco Carmen diz que 
ao contrário do que acontece no seu primeiro trabalho (“Ess ê nha Cabo Verde”), em “Verdade” ela não fala de 
antigas histórias cabo-verdianas que ouviu contar dos seus pais. “Canto sobre a minha vida real, aquilo em que 
acredito, a minha visão do mundo e aquilo que sou como pessoa e artista”, confessa a cantora.  

Porque, sem esquecer ou desrespeitar a cultura dos seus ancestrais, Carmen Souza diz sentir-se como “um ser do 
mundo”. “Não me encaixo em nenhum estereótipo ou cultura, porque nasci entre culturas. E não pretendo ser 
purista em relação a nada, porque não estaria a ser verdadeira para mim própria e estaria a forçar algo que não é 
natural”. 

Daí o segundo disco chamar-se “Verdade”: “Essa palavra tem um significado muito especial para mim porque vejo 
a minha vida como um longo caminho que faço e à medida que avanço deparo-me com diversas situações que 
podem ajudar-me a atingir um nível mais alto ou a recuar. Nesse percurso, a única coisa que peço a Deus é que 
conserve o meu verdadeiro eu para Ele e para os seus valores”.  
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VERDADE PRESS REVIEWS: 

5 STARS “Carmen Souza is a promise!" 
JazzMagazine, The Netherlands, 2009 

5 STARS “Cape Verdean songstress Carmen Souza has it all: excellent 
repertoire, a nimble and versatile voice that glides effortlessly through a 
huge range of registers and a totally relaxed stage presence. Moreover, she 
swings like hell...”BIMHUIS Live Review-De Volkskrant – The 
Netherlands, 2008 
 
4 STARS “...Verdade (Truth) looks to deserve its name in each word and 
each note, mixing traditional rhythms of the archipelago with multiple 
influences, mainly from Jazz.” EXPRESSO, Portugal, 2008 
 
4 STARS “Superb second album...All sung with a sensuous richness and 
wrapped up in luscious sound steeped in the melodic jazz of Ella or 
Hancock, Jarret or Zawinul. Blissful stuff.”  ROCK N REEL MAGAZINE,UK, 
2008 
 

4 STARS CUTTING EDGE-BELGIUM, 2008 
 
"...her (Carmen Souza) strength lies mainly in her incredible possessed, swingende, colourful voice. What a talent!"Vrije Geluiden, The 
Netherlands, 2008 
“...Her Cape Verde tradition is as soft and sensitive as a Laura Nyro ballad-it’s a smoky, dive bar Cape Verde of subtle progressions and 
syncopations, of Rickie Lee Jones harmonies and Diana Krall Crooning...”SONGLINES, UK, 2008 
"Cultured singer who puts her own jazz spin on the music of her ancestral home, Cape Verde."THE TIMES, UK, 2008 
“...distinctive fusion of classic, lilting Cape Verdean musical forms and Jazz."THE INDEPENDENT, UK, 2008 
"Smouldering Cape Verdean afrobeat-tinged folk-jazz" TIME OUT, UK, 2008 
“what makes Carmen Souza sound unique is her compositions and her «Soul» Diva voice, that creates a kind of Contemporary Jazz based 
on the warmth and energy of the African melody." 
 África Today Magazine, Portugal, 2008 
“...music that is both insular and truly International..."International Community Voice,  Ireland, 2008 
“...voice of diva of jazz - Full, deep, adaptable to any note, Low or high” A Semana, Cape Verde, 2008 
“...Jazzy, Afro-beat approach mixed with some Bluesy and Bossa accents. A great mix!” Gabriel Osson, Quebec, Canada, 2008 
“…Those islands situated on the coast of Senegal have an artistic richness without limits and one of its last works is Carmen Souza one” 
Icat.FM, SPAIN, 2008 
“Fascinating songs and music...Unmissable” Salsa, Italy, 2008 
“...Incredible authenticity...” Inside World Music, USA, 2008 

Para Bio completa, agenda, Fotos, musica, etc: 

www.carmensouza-verdade-truthpressrelease.blogspot.com/  

www.myspace.com/carmensouza 

www.sonicbids.com/CarmenSouza 

Para entrevistas e /ou sessões de Rádio e Tv contactar: 
Carmen Souza Management::Patrícia Pas’calPT:00351 916997191, UK:0044(0)7799500179, 0044(0)2083007729 
patricia.pascal@hotmail.com 


