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Foi pela conceituada editora "Sonovox",através do grande e saudoso empresário
PEDRO AUGUSTO, que Jéssé é lançado e dá-se a conhecer.

Grava em terras Lusas, o seu primeiro álbum, "Brincar de ser feliz", tema da novela
brasileira "Pedra sobre Pedra", que estava a passar em Portugal…e o sucesso foi tão
grande, que a editora Vidisco passou a representá-lo e o álbum "Saudade Bandida"
bate o record de audiências.

Segue-se "Minha vida sem ela" e é a própria comunicação social, que o apelida de “
O pingo de ouro do Brasil". Grava depois com a editora Lusosom, "Amor de Mãe” e
“ Perdão". Surge de seguida mais um álbum de inéditos da sua autoria. Sempre a
somar êxitos, presenteia-nos com mais um álbum "Romântico", com enorme
destaque para a música "Santa Maria". No álbum "Para saborear até ao fim“
destaca- se o tema “LOCUTOR” musica esta que foi escrita pelo grande e aplaudido
compositor brasileiro Bruno Caliman, para o Jéssé, para o evento OS OSCARES DAS
RADIOS. Bateu forte no peito de todos que a ouviram tornando-se num sucesso
tanto em Portugal como alem fronteiras tendo sido gravada por mais de 200
bandas e artistas
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15 anos já em Portugal e o sonho do JÉSSÉ concretizou-se. Assim nasce o álbum "15 anos. 15 músicas e alguns
amigos". Percorreram as festas de Norte a Sul de Portugal, em concertos dignos dos tamanhos dos aplausos, pelo
sucesso, emoção e tantas vezes os olhos rasos , de água, tal era o carinho de todos. Os convidados foram, o Neno que
dava uns fantásticos pontapés na bola, mas que treinava as harmoniosas notas que saíam da sua garganta, o Nelo
Silva, o brasileiro Paulo Debetio, grande nome da musica brasileira dono dos maiores sucessos nas grandes vozes do
brasil, todos incorrigíveis românticos.

Em 2018, Jéssé ressurge com uma compilação intitulada "O Eterno Apaixonado!“ com chancela País Real.

Em Dezembro 2019, lança o single de Natal “Tu és o meu Natal”, um dueto com a filha Yasmin, pela discográfica
Vidisco.

2020 pretende ser o assumir na totalidade uma nova etapa que continuará a vincular o "Eterno Apaixonado" com
uma nova roupagem e muitas novidades...

Jéssé, veio para ficar..

Fiquem atentos

http://www.layjan.pt/
mailto:paulapaiva@layjan.pt


www.layjan.pt paulapaiva@layjan.pt 917 197 753 

JÉSSÉ (PROMO) - https://www.youtube.com/LTfV5QKQ1KY

“SENHORA DE QUATRO DÉCADAS” - https://youtu.be/qxsXF2LIioE

“JÉSSÉ FT ELISABETE SOARES” - https://youtu.be/5KQAH5uiPyE
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