
This letter is written in English and Portuguese/Esta carta é escrita em inglês e português
Cory Sea, músico
Tlm: 936463729
E-mail: cory@coryseamusician.com
Local na rede Internet: www.coryseamusician.com

Dear Sir/Madam, 

Thank you for your reading this and giving me the opportunity to present myself to you. 
My name is Cory Sea and I am a professional musician living in Portimao. 
I perform solo as well as with other musicians, in hotels, restaurants, bars and concert venues. 
I have also performed in many jazz festivals. 
I have an enormous repetoire including pop music from the 1960s to 2005, latin and brazilian
music, world music, and jazz. I have a reputation as an excellent guitarist. 
In the 2018 season (May through November) I performed regularly in the Tivoli and Sensimar
hotels in Lagos, Tapa Latina in Portimao, the Biergarten in Porches, the Palmeiras bar/restaurant
in Espiche, the O Litoral restaurant in Benagil and the Escondidinho restaurant in Ferragudo. The
Sensimar, Tapa Latina, Palmeiras, O Litoral and Escondidinho performances were solo, while the
Tivoli and Biergarten performances were with other musicians.
I also performed for single nights at the Pestana Delfim hotel, the Monchique Resort and Spa,
Quinta do Lago, Monte Santo resort, Lazy Jacks Restaurant and Salgados Palace in Albufeira.
For 2019 I have performed at the Tivoli Hotel in Lagos, the New Fat Frog in Almancil, the Holiday
Inn in Armacao de Pera, the Wine Bistro in Almancil , Cafe Ingles in Silves, Vale d’El Rei Hotel in
Carvoeiro, the restaurant O’ Foral in Algoz, the O Navigador restaurant in Alvor, Quinta dos San-
tos in Carvoeiro, Quinta da Boa Nova in Carvoeiro, the Four Seasons in Quinta do Lago, the Tui
Blue Falesia Hotel in Olhas de Agua and the Escondidinho restaurant in Ferragudo.
Currently (February 2020) I am performing regularly in the Restaurante A Travessa, and Restau-
rante Faina in Portimao, the Holiday Inn in Armacao de Pera, and the O Navigador in Alvor
Please visit my internet site www.coryseamusician.com to watch 2 minute video demos of pop,
dance, chill, jazz/bossa nova, world and hot jazz music.
I am looking for places to play for the coming year. 
If you hire through agencies, I am with the Mario Spencer agency
Thank you for your consideration. I will call in a week or two to follow up.
Mr. Cory Sea

Caro Sn/Snr,
Obrigado por ler isso e  o oportunidade de me apresentar a voce.  
O meu nome é Cory Sea e eu sou um músico profissional que vive em Portimão.
Eu actuo sozinho, bem como com outros músicos, em hotéis, restaurantes, bares e casas de es-
pectáculos.
Também actuei em muitos festivais de jazz.
Possuo um enorme repertório incluindo música pop dos anos 1960 a 2005, música latina e bra-
sileira, música do mundo e jazz. Tenho a fama de ser um excelente guitarrista.
A temporada de 2018 (maio até novembro) tenho actuado regularmente nos Hotéis Tivoli e Sen-
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simar em Lagos, Tapa Latina em Portimão, o Biergarten em Porches, o bar / restaurante Palmei-
ras em Espiche, o restaurante O Litoral em Benagil, e o restaurante Escondidinho em Ferragudo.
Os espetáculos Sensimar, Tapa Latina, Palmeiras, O Litoral e Escondidinho foram a solo, enquan-
to as actuações do Tivoli e do Biergarten foram com outros músicos.
Eu também realizei em ocasiões únicas em hotel Pestana Delfim, o Monchique Resort e Spa,
Quinta do Lago, Monte Santo Resort, Lazy Jacks Restaurant, e Salgados Palace em Albufeira.
Para 2019 eu tenho realizado no Hotel Tivoli em Lagos, no New Fat Frog em Almancil, no Holi-
day Inn em Armação de Pêra, no Wine Bistro em Almancil, no Café Ingles em Silves, no Hotel
Vale d'El Rei em Carvoeiro, no restaurante O 'Foral em Algoz, o restaurante O Navigador em Al-
vor, o Hotel Tui Blue Falesia em Olhas de Agua, a Quinta dos Santos no Carvoeiro, Quinta da Boa
Nova em Carvoeiro, o Four Seasons na Quinta do Lago e o restaurante Escondidinho em Ferra-
gudo.
Atualmente (fevereiro de 2020), estou tocando regularmente no Restaurante A Travessa e no Faina em
Portimão, no Holiday Inn em Armação de Pêra e no O Navigador em Alvor.

Por favor, visite o meu site em www.coryseamusician.com para assistir a demonstrações de ví-
deo de 2 minutos de pop, dance, chill, jazz / bossa nova, world e hot jazz music.
Estou à procura de lugares para tocar para o este ano.
Se você contratar através de agências, eu estou com a agência Mario Spencer.
Obrigado pela sua consideração. Ligarei em uma semana ou duas para perguntar o que você
pensa.

Atentamente,
Cory Sea
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