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«A Arte é de fActo  
umA formA únicA, 
espAntosA,  
de tornAr simples  
e clArAs coisAs 
extremAmente 
complexAs.»

 Carlos Paredes

←
Carlos Paredes na praia  
de Carcavelos. 1987 
© Serge Cohen
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PrEfácIO

O fado e a canção de Coimbra são patrimónios que marcam, indelevel-
mente, a identidade cultural da nossa cidade e povoam o imaginário cole-
tivo, tendo contribuído, também, para a classificação da Universidade de 
Coimbra, Alta e Sofia como Património Mundial pela unesco. Preservar 
a memória desta expressão musical, mantê-la viva e projetá-la no futuro, 
na sua complexidade e riqueza, implica respeitar as histórias e as pessoas 
que criaram e tornaram esta canção única no mundo.

Carlos Paredes é filho de Coimbra e foi nesta cidade que começou a 
afeiçoar-se à guitarra e a acompanhar o seu pai, o mestre Artur Paredes. 
Explorou novos caminhos e, nas suas mãos, a guitarra ganhou um novo 
universo. Partiu demasiado cedo, mas a sua obra deixou escola e um re-
levante legado que assume um valor inquestionável na cultura musical 
portuguesa.

Amigo Paredes é uma recordação afetuosa que guardam aqueles que 
tiveram o privilégio de com ele conviver e um testemunho dos inúme-
ros admiradores do seu génio musical. A publicação desta obra reforça a 
estratégia forte e assertiva de promoção do fado e da canção de Coimbra 
que a Câmara Municipal tem assumido. Desde a abertura do Núcleo da 
Guitarra e do Fado de Coimbra em 2015, instalado na Torre de Anto, a 
valorização desta expressão musical tem sido, de facto, objeto de espe-
cial relevância, sendo materializada em inúmeras ações, engrandecidas 
com a aposta em grandes eventos que projetam e reforçam a notoriedade 
da nossa cidade. O festival Correntes de Um Só Rio é também disso um 
exemplo que pretendemos perene.

É com os olhos postos no futuro que Coimbra prepara a sua candida-
tura a Capital Europeia da Cultura 2027, mas sem nunca esquecer a sua 
matriz identitária, história e património material e imaterial. E Carlos 
Paredes será sempre de Coimbra. 
 
Coimbra, junho de 2021

uMA GuItArrA 
E O SEu GénIO  
MAnuEl MAcHAdO
Presidente 
da CÂMara MUniCiPaL de COiMBra
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cArlOS PArEdES: 
A ArtE dE SEr POrtuGuêS 
cOM GénIO E ASSOMBrO

PrEfácIO

JOSé JOrGE lEtrIA

A vida e a obra de Carlos Paredes são elementos referenciais na história 
cultural portuguesa desde meados da década de 60 do século xx, porque 
o guitarrista criou, transformou e deu a Portugal uma sonoridade única 
que o resume e nos resume e que lhe acrescenta uma carga poética que 
nem precisa das palavras para se materializar. Paredes resumiu-nos e 
emocionou-nos e traduziu, como nenhum outro, a nossa capacidade de 
juntarmos emoção, alegria e coragem na forma como estamos na vida e 
no mundo e como fazemos da Portugalidade a nossa singular maneira de 
ser, de estar e de construir. Continua a ser impossível ouvir a música de 
Carlos Paredes sem uma emoção profunda que nos sobressalta e mobi-
liza, porque tudo na sua obra é excelência, efémero e eterno e à medida 
dos nossos sonhos, esperanças e ideais.

Carlos Paredes, cuja vida e obra são indissociáveis de Coimbra e da sua 
memória cultural, é, em termos absolutos, um criador e intérprete genial 
da música portuguesa de todos os tempos, mesmo não tendo a guitarra 
que fazia parte de si pertencido ao fado de Lisboa ou à canção coimbrã, 
porque era universal como a obra e a prodigiosa imaginação melódica e 
harmónica de quem a criou.

Considero importante que, quando se fala de Carlos Paredes, se deixe de 
parte a tentação de o enquadrar, de o classificar ou de o arquivar. A única 
situação em que a palavra «arquivo» é aceitável em relação a Paredes é quando 
recordamos que ele foi arquivista de radiografias nas caves do Hospital de 
São José, destino profissional que se encontrava, até fisicamente, muito 
abaixo do que lhe era devido e do que Portugal lhe devia. 

Só lamento que depois do 25 de Abril de 1974 Carlos Paredes não tenha 
sido requisitado, enquanto funcionário público, aos Hospitais Civis de Lisboa 
para ensinar e partilhar a sua arte num conservatório público. É certo 
que não tinha as habilitações académicas canónicas e que não escrevia 
música, mas, em compensação, tinha o génio, a técnica, a experiência e a 
sabedoria que fariam dele um mestre único. Vale a pena perguntar: quantos 

Presidente 
da sOCiedade POrtUgUesa de aUtOres
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«sou funcionário 
público. não é  
umA profissão  
que me AgrAde 
muito, mAs é  
umA profissão 
muito dignA.»

→
No Hospital de São José,  
onde foi reintegrado depois 
do 25 de Abril no serviço  
de arquivo de radiologia. 
Outubro 1974
© DR

Carlos Paredes
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« improvisAr é,  
no meu ponto de vistA,  
umA confissão:  
ultrApAssA A vontAde  
do próprio músico  
e fAz com que este  
revele mAis de si,  
dAs suAs tendênciAs, 

 dA suA formAção.»
Carlos Paredes

→
© Augusto Cabrita 
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→  GUITARRA 
PORTUGUESA 
O primeiro LP, editado  
pela Valentim de Carvalho                 

→ Actua na Ópera de Sydney, 
Austrália, integrado numa 
delegação portuguesa

→ Digressões pela América 
Latina, EUA, Canadá 

→ Participação no III Festival 
da Canção da cidade 
de Varadero, em Cuba, 
a convite do Conselho 
Nacional de Cultura  
de Cuba

1968
→ Composição de alguns 

temas da curta-metragem 
A Cidade, de José Fonseca 
e Costa

→ Composição de alguns 
temas da curta-metragem 
Tráfego e Estiva,  
de Manuel Guimarães

→  ROMANcE N.O 2 
EP Columbia

→  FANTASIA 
EP Columbia

→  PORTO SANTO 
EP Columbia 

→  DIvERTIMENTO 
EP Columbia 

→  vARIAÇõES  
EM Ré MENOR  
EP Columbia

→ Participação no IV Festival 
de Vilar dos Mouros, em 
Caminha

→ Actuação no Teatro Villaret 
no âmbito da entrega do 
Prémio Pozal Domingues

→ «Carlos Paredes Fala  
do Seu Dó Maior», entrevista 
de Luís Almeida Martins 
publicada na revista  
Flama em 8 de Novembro 

→ Participação nos dois 
recitais de Zeca Afonso  
no Teatro Monumental,  
em 8 e 9 de Novembro

1969
→ Composição de alguns 

temas da curta- metragem 
The Columbus Route, de 
José Fonseca e Costa

→ Improviso em viola  
para a banda sonora  
do documentário televisivo 
Na Corrente,  
de Augusto Cabrita

→ Participação no programa 
Zip-Zip transmitido pela RTP

→ Actuação em diversas 
sessões de poesia e música 
promovidas por agremiações 
culturais e recreativas

1970
→ Composição de alguns 

temas da curta-metragem 
Hello Jim,  
de Augusto Cabrita

→ Colaboração no álbum 
Meu País, de Cecília Melo, 
editado pela Decca

→ Integra a representação 
oficial portuguesa  
à Exposição Mundial  
de Osaca, Japão

→ Actuação em diversas 
sessões de poesia  
e música promovida  
por agremiações culturais 
e recreativas

1971
→  MOvIMENTO 

PERPéTUO 
LP Columbia

→  BAlADA DE cOIMBRA 
EP com a etiqueta  
da Columbia, inclui temas  
de Afonso Correia Leite  
e Armando Rodrigues  
e de José Eliseu

→ Composição da música  
da peça O Avançado 
Centro Morreu  
ao Amanhecer,  
de Augustin Cuzzani, 
encenada pelo Grupo  
de Teatro de Campolide

→ Participação especial  
no Festival da Casa  
da Imprensa, no Coliseu  
dos Recreios de Lisboa,  
em 23 de Março

→ Até 1977 colabora 
com o Grupo de Teatro 
de Campolide como 
responsável pela selecção 
musical das peças levadas 
a cena

→ Actuação em diversas 
sessões de poesia  
e música promovidas  
por agremiações culturais 
e recreativas

1972
→  MOvIMENTO 

PERPéTUO 
EP Columbia

→  MUDAR DE vIDA 
EP Columbia

→  ANTóNIO MARINhEIRO 
EP Columbia

→ Actuação em diversas 
sessões de poesia e música, 
de divulgação cultural  
e de intervenção social  
e cívica 

1974
→ Reintegração no Hospital 

de S. José, em 17  
de Outubro, no Serviço  
de Arquivo de Radiologia

→ Actuação em diversas 
sessões de poesia e música, 
de divulgação cultural 
e de intervenção social 
e cívica promovidas por 
agremiações culturais  
e outros grupos recreativos

1975
→ Participação no álbum  

É Preciso um País,  
de Manuel Alegre,  
LP Columbia

→ Participação no trabalho 
discográfico de Adriano 
Correia de Oliveira,  
Que Nunca Mais

1976 
→ Participação no Festival 

Blagoevgrad, na Bulgária
→ Actuações em Portugal  

e no estrangeiro
1977
→ Digressão musical  

pela União Soviética  
com Adriano Correia  
de Oliveira

→ Participação no Festival  
de Berlim, na antiga RDA

→  cARlOS PAREDES 
– MEISTER DER 
PORTUGIESISchEN 
GUITARRE LP editado  
pela Amiga, RDA

1978
→ «A Música e a Sociedade», 

artigo de Carlos Paredes 
publicado no  
Diário de Lisboa,  
em 23 de Novembro

→ «Variações Sobre  
a Música Ligeira»,  
artigo de Carlos Paredes 
publicado n’o diário,  
em 27 de Dezembro

→ Actuação com  
Charlie Haden  
no Hot Clube de Lisboa,  
em 27 de Setembro

1979
→ Actuação em Barcelona 

com Luis Cília no concerto 
de Paco Ibañez

→ «Sou um instrumentista  
de música ligeira», 
entrevista de José Manuel 
Moreira publicada no Se7e, 
em 25 de Julho

→  O OIRO E O TRIGO 
LP editado na antiga RDA 

1980
→ Actuação num  

espectáculo no âmbito  
das comemorações  
do 25 de Abril,  
na Casa da Cultura  
das Caldas da Rainha

1925 
→ Nascimento de  

Carlos Paredes  
a 16 de Fevereiro,  
em Coimbra

1931
→  Mudança da família  

para Lisboa
→  Frequenta o Jardim-Escola 

João de Deus, onde termina 
a instrução primária

1935
→  Entra para o Liceu Passos 

Manuel, onde permanece 
até ao fim do 4.o ano

→  Frequenta as aulas  
de violino na Academia  
de Amadores de Música

1937 
→  Com o pai inicia a 

aprendizagem sistemática 
de guitarra portuguesa, 
desistindo das aulas 
particulares de violino  
com D. Olímpia de Alarcão

1939
→  Frequenta um colégio 

particular, onde termina  
o liceu

→  Inicia uma colaboração 
regular no programa 
semanal de Artur Paredes 
na Emissora Nacional 
durante vários anos

1943 
→  Exame de admissão  

ao Curso Industrial  
do Instituto Superior 
Técnico

→  Inscreve-se nas aulas 
de canto na Juventude 
Musical Portuguesa

1947
→  Proposta para ser 

promovido a furriel 
miliciano

1949 
→  Admissão como funcionário 

administrativo no Hospital 
de S. José, em 24 de Maio

1957
→  Carlos Paredes 

EP gravado  
para a Alvorada 

1958  
26 de setembro

→  Detenção de Carlos 
Paredes na secretaria  
do Hospital de S. José 
pelos Serviços Centrais  
da PIDE, para averiguações 

→  27 de setembro  
1.O auto de inquérito 

 10 de outubro

→ 2.o auto de inquérito
 28 de outubro

→ Transferência de Carlos 
Paredes da cadeia  
do Aljube para o forte  
de Caxias

 11 de Novembro 

→ Promoção de julgamento 
do processo de Manuel  
Rolo Antunes, no qual 
Carlos Paredes é um  
dos arguidos

 13 de Novembro

→ Ordem de detenção 
(a contar desde 11 de 
Novembro) do 4.o Juízo 
Criminal da Comarca  
de Lisboa por acusação  
de «actividade e 
organização da associação 
secreta e subversiva 
que usa a designação 
de “Partido Comunista 
Português”»

1959 
 5 de maio

→ 1.a audiência no Tribunal 
Plenário de Lisboa

 15 de dezembro

→ 2.a audiência no Tribunal 
Plenário de Lisboa

 21 de dezembro

→ Audiência para leitura  
da sentença

 21 de dezembro 
→ Mandato de soltura

1960
→ Expulso da Função  

da Pública na sequência  
do julgamento, 

 em 23 de Março
→ Casamento com  

Ana Napoleão Franco,  
em 12 de Outubro,  
em Coimbra 

→ Composição da banda 
sonora da curta-metragem 

 Rendas de Metais 
Preciosos, de Cândido 
Costa Pinto

1961
 Prémio da Casa da 

Imprensa, como Solista
1962 
→ Composição da banda 

sonora do filme Verdes 
Anos, de Paulo Rocha

→ Composição de alguns 
temas da curta-metragem 
P.X.O., de Pierre Kast e 
Jacques Doniol-Valcroze

→  Carlos Paredes 
EP editado pela Alvorada, 
inclui temas da juventude, 
«Variações em Si menor», 
«Serenata», «Variações 
em Lá Menor», «Danças 
Portuguesas n.o 1»

1963
→  verdes aNos EP editado 

pela Alvorada, corresponde 
ao arranjo da banda sonora 
do filme homónimo, 
«Despertar» – Variações, 
«Raiz» – Dança, «Acção» 
– Prelúdio e «Frustração» – 
Variações

→  cARlOS PAREDES/ 
ARTUR PAREDES  
LP editado pela Alvorada, 
inclui temas de Carlos 
Paredes, «Despertar», 
«Acção», «Frustação», 
«Variações em Si menor», 
«Variações em Lá Menor», 
«Danças Portuguesas n.o 1»;  

 e de Artur Paredes, 
«Desfolhada», «Variações 
em Ré Menor n.o 2», 
«Variações em Mi Menor», 
«Balada do Mondego», 
«Cantares Portugueses», 
«Passatempo»

1964
→ Composição da banda 

sonora do filme Fado 
Corrido, de Jorge Brum  
do Canto

→ Composição da música  
da peça O Render  
dos Heróis, de José 
Cardoso Pires, encenada 
por Fernando Gusmão para 
o Teatro Moderno de Lisboa

→ Composição da música  
da peça Bodas de Sangue, 
de Carlos Avilez, CITAC

→ Composição da música  
da peça A Casa de 
Bernarda Alba, de García 
Lorca, Teatro Experimental  
de Cascais

1965 
→ Composição de alguns 

temas da curta-metragem 
As Pinturas  
do Meu Irmão Júlio,  
de Manoel de Oliveira

1966
→ Composição da banda 

sonora do filme Mudar  
de Vida, de Paulo Rocha

→ Composição de  
alguns temas da curta- 
-metragem Crónica  
do Esforço Perdido,  
de António Macedo

→ Composição da música  
da peça António Marinheiro, 
de Bernardo Santareno

1967
→ Integra a «embaixada 

artística» que se desloca  
a Paris para actuar  
no Olympia, a convite  
de Amália Rodrigues
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→  Entrevista concedida  
ao jornal Gazeta,  
em 6 de Abril

→  «O mestre do improviso», 
entrevista de Maria 
Gabriela Sousa publicada 
na revista TV Guia,  
em 24 de Novembro 

1991
→  Convidado especial  

no concerto dos Madredeus 
no Coliseu dos Recreios  
de Lisboa

→  Digressão pelo Japão, 
Coreia, Índia e Macau,  
onde realizou 8 recitais 
durante o mês de Março

→  «Carlos Paredes por terras 
do Oriente: Em Goa vive-se 
a saudade», entrevista de 
Maria Augusta Gonçalves 
publicada no Público,  
em 15 de Abril

→  «Carlos Paredes: a procura 
incessante de um estilo 
diferente», entrevista 
publicada no Jornal de 
Notícias, em 2 de Junho

1992
→  «Um poeta da guitarra  

no S. Luiz», entrevista 
publicada no Diário de 
Notícias, em 19 de Março

→  «Sentimento Perpétuo», 
entrevista de Fernando 
Magalhães publicada 
no suplemento Fim de 
Semana do diário Público, 
em 20 de Março

→  Carlos Paredes – Uma 
Guitarra Portuguesa, 
concerto no Teatro  
S. Luiz, em 20 de Março, 
com a participação de 
Luisa Amaro, Fernando 
Alvim, Rui Veloso, Mário 
Laginha, Natália Casanova, 
Nuno Ribeiro, Manuel 
Paulo, Paulo Curado, Ofélia 
Cardoso e Francisco Pedro

→  «Uma guitarra na terra», 
entrevista de António Costa 
Santos publicada  
na Revista do  
semanário Expresso,  
em 21 de Março

→  Concerto de Carlos Paredes 
no Teatro Rivoli, no Porto,  
em 25 de Março

→  «Esta entrevista não  
é para mim, que só sei  
tocar guitarra...»,  
entrevista de Maria da Luz 
publicada n’O Diabo,  
em 14 de Abril

→  É agraciado com o grau  
de Comendador da Ordem 
de Sant’Iago da Espada 
pelo Presidente da 
República Mário Soares,  
em 10 de Junho 

1993
→  Entrevista concedida  

ao Jornal de Letras,  
em 17 de Março

→  Em Dezembro é 
diagnosticada uma doença 
do foro neurológico  
que deixa Carlos Paredes 
impossibilitado  
de fazer movimentos  
e afastado da vida activa. 
Permanece desde então 
numa casa de saúde  
em Lisboa

1994
→  O MElhOR  

DOS MElhORES – 
Carlos Paredes  
e artur Paredes  
CD editado pela Movieplay, 
reedição do LP com  
a etiqueta  da Alvorada  
Carlos Paredes /  
Artur Paredes de 1988

1996
→  Na CorreNte Compilação 

de material inédito gravado 
nos estúdios Valentim 
de Carvalho nos anos

 

de 1969, 1971 e 1973,   
CD editado pela  
EMI-Valentim de Carvalho             

1997
→  Agraciado com o Medalhão 

da Vila de Sesimbra
1998
→  o melhor  

de Carlos Paredes  
CD editado pela  
EMI-Valentim de Carvalho

2001
→  CaNção Para titi 

Inéditos, editado pela EMI-
Valentim de Carvalho       

2002 
→  uma guitarra  

Com geNte deNtro  
Editado pela Universal

→  o amigo Paredes 
Integrado na colecção  
O Azulejo, o Fado  
e a Guitarra Portuguesa, 
editado por Corda Seca  
e Unibanco 

2003
→  o muNdo seguNdo 

Carlos Paredes 
(integral), 1958-1993,  
EMI e Universal

→  os verdes aNos  
de Carlos Paredes 
As primeiras gravações 
a solo 1962-1963 
remasterizadas, Movieplay

→  movimeNto PerPétuo 
(remasterizado),  
EMI-Valentim Carvalho

→  guitarra Portuguesa 
(remasterizado),  
EMI-Valentim Carvalho 

2004 
→  Morre a 23 de Julho  

de 2004 na Fundação Lar 
Nossa Senhora da Saúde, 
sendo decretado luto 
nacional. É sepultado  
no Talhão dos Artistas  
do Cemitério dos Prazeres, 
em Lisboa     

→ Assegura a primeira  
parte do concerto  
de Paco Ibañez  
no Bobino, em Paris

→ «Carlos Paredes: se 
fosse como Heifetz seria 
violinista», entrevista  
de Sérgio Ferreira Borges 
para a revista Mundo  
da Canção, em 30 de Junho

→ Concerto em Bona, 
integrado no Festival  
da Universidade de Bona

1981
→ Prémio Consagração  

de Carreira – Música Ligeira 
atribuído pela  
Casa da Imprensa

→ Sai o livro de José Jorge 
Letria A Canção Como 
Prática Social, com 
prefácio de Carlos Paredes

→ «Carlos Paredes –  
A grandeza de um criador 
de “pequena música”», 
entrevista de António 
Duarte publicada  
no Jornal de Letras,  
em 1 de Setembro

→ «País de Músicos, País  
de Poetas», artigo de  
Carlos Paredes publicado 
no Jornal de Letras,  
em 15 de Setembro 

1982
→ Danças para uma Guitarra, 

música de Carlos Paredes 
coreografada pelo bailarino 
Vasco Wellenkamp, Grande 
Auditório Gulbenkian,  
em 8 de Janeiro

1983
→  Concerto na sala «Mozart» 

da Alte Oper, em Frankfurt
→  CoNCerto  

em FraNkFurt 
LP editado pela Polygram                                 

→  Participação no trabalho 
discográfico Um Homem  
no País, de Carlos do Carmo 

→  Luisa Amaro passa  
a acompanhar à  
viola Carlos Paredes

→  Concerto na Casa  
dos Bicos, integrado  
na XVII Exposição Europeia 
de Arte, Ciência e Cultura; 
acompanhado por  
Luisa Amaro, interpreta 
peças de compositores 
clássicos

→  «Carlos Paredes: falar 
através da guitarra», 
entrevista de Regina Louro 
publicada na Revista  
do semanário Expresso,  
em 3 de Setembro

→  «Carlos Paredes,  
um génio da música», 
entrevista de Viriato Teles 
publicada no Se7e,  
em 5 de Outubro

1984
→  Primeiro concerto de  

Carlos Paredes em Portugal, 
Auditório Nacional Carlos 
Alberto, em 30 e 31 de Março

→  Troféu Nova Gente 
→  Troféu Prestígio  

do Jornal Se7e
→  Prémio Bordalo  

da Casa da Imprensa
1985
→  «Carlos Paredes –  

uma guitarra com voz  
em movimento perpétuo», 
entrevista de Mário Correia 
publicada na MC/Mundo  
da Canção, em 30 de Junho

→  Recital em Pequim 
→  Recital na cidade da Guarda, 

em 28 de Novembro
1986
→ Reforma-se do hospital, 

passando a dedicar-se 
inteiramente à música

→  INvENÇõES lIvRES 
Com o António Victorino  
de Almeida, LP editado  
pela Polygram  

1987
→  A Noite, tema da autoria  

de Carlos Paredes para a 
peça O Gebo e a Sombra,  
de Raúl Brandão

→  Prémio Antena Um
1988
→  Prémio Antena Um
→  esPelho de soNs 

LP com a etiqueta  
da Philips, inclui novas  
versões de temas  
como «Serenata»,  
«Raiz» e «Fantoche»,  
entre outras 

→  «O filho do Rei Artur», 
entrevista de  
Fernando Assis Pacheco 
publicada no suplemento  
O Jornal Ilustrado  
do semanário O Jornal, 

 em 12 de Fevereiro
→  Entrevista ao diário  

A Capital,  
em 18 de Fevereiro

→  «Carlos Paredes – amador 
e amante», entrevista 
publicada no jornal 
Semanário,  
em 20 de Fevereiro

→  Apresentação do novo 
trabalho discográfico 
Espelho de Sons na Torre 
de Belém, tendo por 
cenário a exposição  
«As Histórias Que  
a Guitarra Conta», então 
patente ao público

→  «Carlos Paredes: O artista 
interveniente perdura  
para além da morte», 
entrevista de Vítor Ribeiro 
publicada n’o diário,  
em 5 de Março

→  «Carlos Paredes,  
um espelho de múltiplos 
reflexos», entrevista 
de Carlos Vaz Marques 
publicada no Jornal  
de Letras, em 15 de Março

→  «Carlos Paredes – A 
guitarra é um instrumento 
de convívio», entrevista  
de António Costa Santos  
e Viriato Teles publicada  
no Se7e, em 16 de Março

→  «Carlos Paredes, a guitarra 
e o homem», entrevista 
de Rodrigues Borges 
publicada no Diário  
de Lisboa, em 8 de Abril

1989
→  A Dança, tema da autoria 

de Carlos Paredes 
integrado na banda sonora 
de ambiente dos concertos 
de Paul McCartney, quando 
da sua digressão mundial

→  asas sobre o muNdo 
CD editado pela Polygram, 
inclui temas editados 
nos álbuns Guitarra 
Portuguesa e Concerto  
em Frankfurt e apenas 
duas composições inéditas            

→  Entrevista à revista Olá,  
do Semanário,  
em 9 de Setembro

1990
→  Atribuição de um subsídio 

de mérito pelo secretário 
de Estado da Cultura

→  dialogues com Charlie 
Haden, LP editado pela 
Polygram

→  «Carlos Paredes: as doze 
cordas da memória», 
entrevista de José Jorge 
Letria publicada no Jornal  
de Letras, em 26 de Fevereiro

→  Recital no Palácio Nacional 
de Queluz no âmbito da 
rodagem do filme de Alain 
Jomy sobre a vida e a música 
de Carlos Paredes, Pour Don 
Carlos, em 20 de Março

→  Concertos de Carlos 
Paredes e Charlie Haden 
nos Coliseus de Lisboa e do 
Porto, em 26 e 28 de Maio


