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7ª FESTA
DO JAZZ DO
SÃO LUIZ
A FESTA
DO JAZZ
PORTUGUÊS
26, 27 E 28 JUN
sexta das 21h00 às 02h00
sábado das 14h00 às 02h00
domingo das 12h00 às 02h00
sábado e domingo
sala principal, jardim de inverno,
teatro-estúdio mário viegas e
spot são luiz
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PREÇÁRIO

1 dia: €15; 2 dias: €25; 3 dias: €30
Entrada Livre nos concertos que decorrem
no Jardim de Inverno e no Spot São Luiz,
exceptuando os concertos das 24h00.

Participantes
ACÁCIO SALERO SECRET APACHE
ADELINO MOTA + QUARTETO MARAVILHA
ANDRÉ MATOS TRIO + GEORGE GARZONE
ANTÓNIO PINHO VARGAS
BIG BAND DA ESCOLA DE JAZZ DO BARREIRO
DESIDÉRIO LÁZARO QUARTETO
ENSEMBLE FESTA DO JAZZ DO SÃO LUIZ
JOSÉ PEIXOTO
LAURENT FILIPE
LUCÍA MARTÍNEZ QUARTETO
MARIA ANADON – MARIA JOÃO – MARIA VIANA
ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
PEDRO MADALENO
QUINTETO DE JAZZ DA ESMAE
RICARDO PINHEIRO QUINTETO + CHRIS CHEEK
RUI CAETANO TRIO
TIM TIM POR TIM TUM
TRIOSPIRO
ZÉ EDUARDO UNIT
ZECA NEVES / NUNO FERREIRA
Convidados Especiais
GEORGE GARZONE
CHRIS CHEEK
Escolas de Música
ACADEMIA DE AMADORES DE MÚSICA – LISBOA
CONSERVATÓRIO NACIONAL – LISBOA
CONSERVATÓRIO ESCOLA PROFISSIONAL
DAS ARTES DA MADEIRA – FUNCHAL
ESCOLA DAS ARTES DE SINES
ESCOLA DE JAZZ DO BARREIRO
ESCOLA DE JAZZ LUIZ VILAS-BOAS /
HOT CLUBE DE PORTUGAL – LISBOA
ESCOLA DE JAZZ DO PORTO
ESCOLA JBJAZZ – LISBOA
ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM DE
CARVALHO – PORTO
ESMAE – ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA
E DAS ARTES DO ESPECTÁCULO – PORTO
ESML – ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
JAZZ CLASS DÁMSOM – SETÚBAL
UÉ – UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Director Artístico
CARLOS MARTINS
Produção Executiva
LUÍS HILÁRIO

Jorge Salavisa

DIRECTOR ARTÍSTICO DO SLTM

A primeira Festa do Jazz do São Luiz ocupou todos os espaços de um teatro
centenário que então e após os trabalhos de recuperação, se preparava para
abraçar novos desafios; sete anos volvidos, o São Luiz construiu-se para lá das
suas paredes, conquistou públicos, desenvolveu parcerias, criou, entusiasmou
e abriu as portas aos Lisboetas. Hoje, tal como na sua primeira edição,
a Festa sucede-se às obras e é com muita alegria que com ela (re)abrimos
a Sala Principal e estreamos o seu novo palco.
A Festa do Jazz do São Luiz é um projecto que tem sido de continuado
trabalho e onde é possível identificar o desenvolvimento das suas diferentes
perspectivas, nomeadamente no que respeita ao notável trabalho
desenvolvido pelas escolas que, com empenho e entusiasmo, se preparam
durante todo o ano para a apresentação no Jardim de Inverno. São também
de salientar os cruzamentos que a Festa permite entre os músicos e entre
estes e o público. A programação, habilmente construída, conta com os mais
e com os menos conhecidos, fomentando parcerias e experimentação.
Um ciclo de sete anos faz-nos pensar a Festa. Faz-nos também pensar o
São Luiz e pensar o que queremos que seja o nosso espaço. Queremos que
o São Luiz esteja sempre aberto (mesmo quando está em obras), queremos
que seja um espaço de convívio e de diálogo, queremos que seja um espaço
de aprendizagem e de confronto, de criação e de teste. Queremos que seja
um Teatro da Cidade e para a Cidade.
Bem-vindos ao São Luiz e à nossa Festa,

Carlos Martins

DIRECTOR ARTÍSTICO DA FESTA DO JAZZ DO SÃO LUIZ

7 é um número de grande simbolismo na cultura do mundo ocidental: 7
notas de música, 7 planetas sagrados, 7 dias da semana, etc. Acontece que
agora também nós atingimos este número mágico: temos a 7ª Festa do Jazz
do São Luiz, uma festa de jazz português que se faz em Lisboa.
Porquê estas analogias? Porque depois do 7 vem o 8 que pode ser a repetição
do 1, para alguns. Para mim a 7ª Festa pode e deve encerrar um ciclo e abrir
outro. E neste caso é importante o número 7, porque é uma inspiração para
a mudança e é também a (consolação da) consolidação e inscrição de um
projecto com uma carga sociocultural, simbólica e afectiva consideráveis em
Portugal. É todavia um projecto que precisa ainda de maior exposição.
Comunicação nos media nacionais e internacionais especializados, abertura,
internacionalização, programa de residências, masterclasses, encontros, edição
de suportes áudio e vídeo, regulamentação do concurso das escolas de jazz,
entre outros, são aspectos a ter em conta e a melhorar nas próximas edições.
Em 2009 temos mais uma vez em perspectiva uma grande Festa, este ano
integrada nas Festas de Lisboa e fora do seu calendário habitual (que
certamente retomará para o ano) dentro do Verão que trará uma atmosfera
diferente e ainda mais alegre.
As razões para vir à Festa são as mesmas de sempre: grandes músicos e
compositores, grandes instrumentistas, pequenos e grandes aspirantes das
escolas de jazz de Portugal inteiro, muito público feliz com a música e o
ambiente único da Festa, toda a equipa do Teatro São Luiz que sabe receber
como ninguém e tão profissionalmente faz a Festa, e a respiração de um ar
colectivo que raramente se respira entre nós.
Venham mais 7.

26 JUN
SEXTA-FEIRA

26 JUN 21H00
SALA PRINCIPAL

ANTÓNIO
PINHO VARGAS
António Pinho Vargas piano solo

António Pinho Vargas, compositor, músico e ensaísta é uma referência no panorama
da música contemporânea do nosso país. Licenciado em História, pela Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia,
research fellow do Departamento de Música da Universidade de Durham e investigador
do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde prepara um
doutoramento em Sociologia da Cultura, publicou os livros Sobre Música: ensaios, textos
e entrevistas (2002) e Cinco Conferências sobre a História da Música do Século XX (2008).
Gravou oito discos de jazz como pianista/compositor e quatro discos monográficos.
Compôs quatro óperas, uma oratória, nove peças para orquestra, sete obras para
ensemble, dezasseis obras de câmara, sete obras para solistas e música para cinco filmes.
Podem destacar-se as óperas Édipo,Tragédia de Saber (1996), Os Dias Levantados (1998)
e Outro Fim (2008), os quartetos de cordas Monodia, quasi un Requiem (1993)
e Movimentos do subsolo (2008), as obras para orquestra Acting Out (1998), Graffiti
[just forms] (2006), Six Portraits of Pain, para violoncelo solo e ensemble (2005),
e Um Discurso de Thomas Bernhard, para narrador e orquestra (2007). Após doze
anos sem gravar, o CD duplo Solo obteve excelente recepção crítica em 2008.

26 JUN 22H30
SALA PRINCIPAL

ENSEMBLE FESTA
DO JAZZ DO SÃO LUIZ

João Moreira trompete; Paulo Perfeito trombone; Carlos Martins saxofone tenor; André Fernandes guitarra;
Bernardo Sassetti piano; Carlos Barretto contrabaixo; Bruno Pedroso bateria
Tal como aconteceu em edições anteriores da Festa do Jazz do São Luiz, o Ensemble é um septeto
formado exclusivamente para este evento e tem como objectivo principal interpretar peças originais
encomendadas a músicos/compositores portugueses da área do jazz. O Ensemble deste ano reúne músicos
já consagrados do panorama musical português. Este grupo interpretará peças originais escritas para e pelos
próprios, pretendendo desta forma não realçar apenas o lado meramente interpretativo ou solista da música
jazz mas, sobretudo, destacar a vertente criativa ao nível da composição.

26 JUN 24H00
JARDIM DE INVERNO

BIG BAND DA ESCOLA
DE JAZZ DO BARREIRO

Direcção: Iuri Gaspar; Alexandre Andrade, José Monteiro, José Batata, Fábio Cruz trompetes José Amaral,
Francisco Andrade, Rui Morgado, Telmo Campos saxofones; Alexandre Cunha, Hélder Vicente, Joaquim Salgueiro,
António Bravo trombones; Hugo Lima guitarra; André Silva piano; José Canha contrabaixo; Luís Gaspar bateria
A Big Band da Escola de Jazz do Barreiro foi formada no último ano nesta cidade e aposta no valor dos seus
actuais e ex-alunos como espinha dorsal da sua constituição. Naturalmente, integram esta orquestra outros
músicos, de formação diversificada, mas unidos pelo gosto pela música e particularmente pelo jazz. Para este
concerto de estreia na Festa do Jazz do São Luiz, o repertório será variado, servindo como seu elemento
unificador a presença de temas sobejamente conhecidos do público de jazz e provavelmente mais conotados
com pequenas formações do que propriamente com big bands. Eis então o desafio: proporcionar momentos
agradáveis ao som de notáveis composições de jazz, com arranjos para esta orquestra.

26 JUN 01H00
JARDIM DE INVERNO

JAM SESSION

27 JUN
SÁBADO

ESCOLAS DE MÚSICA
SÁBADO

JÚRI: TOMÁS PIMENTEL, RUI NEVES E JERÓNIMO BELO

27 JUN 14H00 JARDIM DE INVERNO

ACADEMIA DE AMADORES
DE MÚSICA LISBOA

Sara Reis, Rita Pimentel voz; Tiago Cordeiro, Ricardo Branco saxofone alto; Luís Bastos saxofone tenor;
Raimundo Semedo saxofone barítono; Pedro Pignatelli piano; Jorge Gonçalves guitarra; João Novais contrabaixo;
Bernardo Moura bateria; Professores: Maria João / José Menezes

27 JUN 14H45 JARDIM DE INVERNO

COMBO DE JAZZ DO
CONSERVATÓRIO NACIONAL

LISBOA

Margarida Campelo, Susana Quaresma voz; José Lopes clarinete; Rafael Lopes saxofone; Ricardo Mateus
guitarra portuguesa; Inês Laginha, Iris Sarai piano; André Rosinha contrabaixo; Professor: Jorge Moniz

27 JUN 15H30 JARDIM DE INVERNO

ESCOLA DE JAZZ DO BARREIRO
Berta Azevedo voz; João Vitorino guitarra; Nuno Ferreira contrabaixo; Teresa Braga bateria;
Professor: Nuno Correia

27 JUN 16H15 JARDIM DE INVERNO

ESCOLA DE MÚSICA
VALENTIM DE CARVALHO PORTO

Artur Melo e Castro saxofone alto; Mário Correia guitarra; Gonçalo Vasquez piano;
Gonçalo Sarmento baixo; Alexandre Sousa bateria; Raquel Devesa voz; Professor: João Pedro Brandão

27 JUN 17H00 JARDIM DE INVERNO

CONSERVATÓRIO ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ARTES DA
MADEIRA FUNCHAL

Nélson Spínola saxofone tenor; Vítor Anjo guitarra; Wilson Correia piano; João Paulo Silva piano;
Marco Fernandes contrabaixo; Jorge Maggiore bateria; Professores: Jorge Borges / Bruno Santos / João Moreira

27 JUN 17H45 JARDIM DE INVERNO

ESCOLA DE JAZZ DO PORTO
Diana Martinez voz; Filipa Santos saxofone; Nuno Trocado guitarra; Diogo Diniz contrabaixo;
Nuno Oliveira bateria; Professor: Pedro Barreiros

27 JUN 18H30 JARDIM DE INVERNO

ESCOLA DE JAZZ LUIZ VILAS-BOAS
/ HOT CLUBE DE PORTUGAL LISBOA

Íris Godinho piano; André Murraças saxofone tenor; Tiago Machado guitarra; Francisco Brito contrabaixo;
Vasco Furtado bateria; Professores: João Moreira / Bruno Santos

27 JUN 16H00 E 19H00
SPOT SÃO LUIZ

TRIOSPIRO

João Mortágua saxofones; Miguel Moreira guitarra; Manuel Brito contrabaixo
Em 2008, os destinos musicais de João Mortágua, Miguel Moreira e Manuel Brito cruzaram-se na cidade
Invicta. Surgiu então a ideia de criar um projecto sem bateria, que viria a dar origem ao Triospiro.
O repertório do grupo é fundamentalmente constituído por temas originais de cada um dos elementos,
sendo, no entanto, utilizados um ou outro standard do jazz moderno.
Triospiro acaba por revelar-se um desafio aliciante e uma permanente descoberta das múltiplas facetas que
esta jovem formação pode assumir.

27 JUN 17H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

DESIDÉRIO LÁZARO
QUARTETO

Desidério Lázaro saxofone tenor / soprano; João Firmino guitarra;
João Hasselberg contrabaixo; Luís Candeias bateria

Desidério Lázaro nasceu em Faro em 1982 e é hoje um dos
jovens talentos do jazz em Portugal. Estudou música clássica nos
conservatórios de Faro e Setúbal e foi membro de diversas Orquestras.
Em 2002, iniciou-se no estudo da música jazz e do saxofone na Escola
de Jazz do Hot Clube e em 2004 mudou-se para Amsterdão, onde
terminou a licenciatura em Jazz no Conservatorium van Amsterdam.
Este quarteto nasceu naquela cidade, em meados de 2006, fruto de
uma necessidade de expressão através de linguagens já familiares
como o jazz e o rock. Assente em composições originais, esta banda
rapidamente se tornou numa das referências do Conservatorium,
tendo representado o mesmo no Open Dag, no ano de 2007. Após
uma bem sucedida digressão em Fevereiro de 2008, o quarteto
regressa aos palcos portugueses com novas composições originais,
assumidamente de jazz, com influências da música rock.

27 JUN 18H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

RUI CAETANO TRIO REFLEXOS
Rui Caetano piano; Bernardo Moreira contrabaixo; Marco Franco bateria

Rui Caetano, compositor e pianista, licenciou-se em 2001 no curso de Jazz e Música Contemporânea da New
School University em Nova Iorque, onde estudou com músicos como Hal Galper, Bruce Barth, Cecil McBee,
Joe Chambers, Chico Hamilton e Armen Donelian. Desde o seu regresso a Portugal, tem colaborado com
inúmeros músicos que fazem parte do panorama jazzístico nacional e em 2008 editou o primeiro CD como
líder. Reflexos, um projecto em trio com contrabaixo e bateria, apresenta composições originais. A sua música
tem como objectivo envolver o público na interacção que é proporcionada aos três músicos pela interpretação
dos temas e seu desenvolvimento através dos improvisos, expondo assim de forma espontânea a combinação das
suas personalidades e emoções. É principalmente em concerto que se encontram novas soluções e se combinam
novos elementos, inerentes à passagem do tempo e às novas experiências vividas e adquiridas no dia a dia.

27 JUN 18H30
SALA PRINCIPAL

Maria João, Maria Anadon e Maria Viana – três vozes distintas que
dispensam apresentações – encontraram-se pela primeira vez em palco
através do VOZES 3, um projecto único e pioneiro e uma verdadeira
celebração do jazz vocal, através de uma diversificada viagem
Maria João, Maria Viana, por temas originais e pelos grandes clássicos do american songbook.
A acompanhá-las em palco está uma secção rítmica composta
Maria Anadon voz;
por duas gerações de músicos representativos do melhor do jazz
Júlio Resende piano;
português: Júlio Resende, João Farinha, Joel Silva e Carlos Barreto.
João Farinha piano,
O VOZES 3, uma ideia original de João Moreira dos Santos e do
teclados; Carlos Barretto
blogue Jazz no país do improviso, nasceu oficialmente no Centro
contrabaixo; Joel Silva
Cultural de Cascais, a 28 de Março do corrente ano, num espectáculo
bateria
concebido para homenagear Luiz Villas-Boas.

VOZES 3

27 JUN 20H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

TIM TIM POR TIM TUM

Marco Franco bateria; Lucía Martínez bateria; José Salgueiro bateria; Carlos Miguel bateria
O projecto Tim Tim por Tim Tum nasceu em 1996 no seio de quatro músicos multi-instrumentistas e na
sequência de um workshop com o baterista Max Roach, realizado durante o Jazz em Agosto da Fundação
Calouste Gulbenkian.
A linguagem do projecto Tim Tim por Tim Tum explora, num universo de interacção e improvisação entre
os músicos, o som e o silêncio, o acústico e a estética, o gestual e o imprevisível. O objectivo do projecto é a
comunicação com o público através de sons, ritmos ou expressão corporal, tendo em palco como base
instrumental quatro baterias.
Quatro baterias em palco é por si só fascinante, e o universo a descobrir é tão vasto quanto a imaginação de
quem as toca e de quem as ouve. Mas não é só das baterias que vive o Tim Tim por Tim Tum, já que a
filosofia do grupo é que qualquer corpo ou objecto que produza som pode ser usado para fazer música.

27 JUN 21H00
SALA PRINCIPAL

ZÉ EDUARDO UNIT
A ‘JAZZAR’ É QUE
A GENTE SE ENTENDE

Jesus Santandreu saxofone tenor; Zé Eduardo contrabaixo; Bruno Pedroso bateria
Zé Eduardo é um dos nomes incontornáveis do jazz português e europeu, pela sua obra como compositor e
intérprete e também pelo papel que tem tido na divulgação e promoção desta música, através da criação e
direcção de diversas escolas e orquestras. Do seu currículo consta, para além de actuações com diversos músicos
da cena internacional (Art Farmer, Harold Land, Tete Montoliu, Steve Lacy, Kenny Wheeler, entre outros) a
histórica participação no primeiro disco de jazz editado em Portugal, Malpertuis de Rão Kyao (1976). No final
da década de setenta, fundou a Escola de Jazz e a Orquestra de Jazz do Hot Clube, antes de se mudar para
Barcelona. Em 1986, nesta cidade, cria o Zé Eduardo Unit. A ‘jazzar’ é que a gente se entende reflecte o trabalho
que o Zé Eduardo Unit tem desenvolvido desde 2002 e que consiste na reinvenção em linguagem jazz de
temas musicais que fazem parte do imaginário colectivo. A base do espectáculo é a série de álbuns A ‘jazzar’.
O primeiro foi A jazzar no Cinema Português (2002). Dois anos depois, revisitou a obra de José Afonso no
álbum A ‘jazzar’ no Zeca. O terceiro capítulo desta série, A ‘jazzar’ nos Cartoons, foi editado em 2008.
Nascido em 1970 em Carcaixent, província de Valencia, Jesús Santandreu, saxofonista tenor e compositor, é um
dos mais importantes músicos espanhóis da geração de noventa. Bruno Pedroso, nascido em Lisboa em 1969, é
um dos nomes sonantes do jazz português da actualidade. Juntamente com Zé Eduardo formam este Unit.

27 JUN 22H30
SALA PRINCIPAL

ANDRÉ MATOS TRIO
+ GEORGE GARZONE

George Garzone saxofone tenor; André Matos guitarra; Demian Cabaud contrabaixo; Alexandre Frazão bateria
André Matos toca guitarra desde os 9 anos de idade. Em Portugal estudou com Mário Delgado e em 2003,
já nos EUA, terminou a licenciatura na Berklee College of Music. Em Maio de 2008 terminou um
mestrado em estudos de jazz, no prestigiado New England Conservatory. Actualmente vive em Nova Iorque.
Em 2005 apresentou o seu primeiro disco Pequenos Mundos/Small Worlds (Fresh Sound New Talent). O trio
com o baixista Demian Cabaud e o baterista Alexandre Frazão é a base do novo álbum, Rosa-Shock (Tone Of
A Pitch - Setembro 2008), e conta, para além dos acima referidos, com Sara Serpa (voz) e Albert Sanz
(piano). Neste concerto da Festa do Jazz do São Luiz, André Matos apresenta o seu habitual Trio, mas desta
vez acrescenta a participação de um ilustre convidado: o saxofonista George Garzone, um veterano do jazz e
membro do The Fringe, um ‘power’ trio fundado em 1972, constituído por saxofone, contrabaixo e bateria.
Para além deste projecto, Garzone participou em inúmeras gravações e é convidado regular em formações
lideradas por músicos, como Joe Lovano, Jack DeJohnette, Danilo Perez, John Patitucci, entre muitos outros.

27 JUN 24H00
JARDIM DE INVERNO

QUINTETO DE JAZZ
DA ESMAE

Virxilio Aguin guitarra; João Mortágua saxofones; Gonçalo Moreira piano;
Inmaculada Galiot contrabaixo; Filipe Sequeira bateria

Este quinteto, que aqui representa a Escola Superior da Musica e das Artes do Espectáculo do Porto,
deveria ser um septeto, premiado na edição de 2008 da Festa do Jazz do São Luiz como o melhor grupo de
entre os que representaram as diversas escolas. No entanto, por impossibilidade de reunir um ano depois
todos os elementos desse grupo, a formação que aqui se apresenta, ligeiramente menor, é constituída na sua
essência rítmica pelos mesmos músicos do referido septeto. Integrando três músicos portugueses e dois com
origem na Galiza, este quinteto será sem dúvida um digno representante da ESMAE e não deixará de nos
prendar com música de excelente qualidade.

27 JUN 01H00
JARDIM DE INVERNO

JAM SESSION

28 JUN
DOMINGO

ESCOLAS DE MÚSICA

JÚRI: TOMÁS PIMENTEL, RUI NEVES E JERÓNIMO BELO

28 JUN 14H00 JARDIM DE INVERNO

ESCOLA DAS ARTES DE SINES

Ema Ribeiro clarinete; Diogo Conceição fagote; Martim Simões saxofone alto; Alexandra Pereira violoncelo;
Carla Loução guitarra; Isa Ingrez piano; Tiago Guerreiro baixo: Zé Barradas bateria, percussão;
Manuel Dias bateria, percussão; Professores: Vasco Agostinho / Paulo Perfeito (COMBO JÚNIOR)
Debbie de Fátima Martins voz; Alexandre Adelino Henriques José trompete, voz; Duarte Machado Sobral Leal
clarinete; Cristiana da Silva Cardoso acordeão; Elisa Galvão piano; Fernando Manuel dos Santos Salema
contrabaixo; David Lopes de Oliveira bateria; Professor: Zé Eduardo

28 JUN 14H45 JARDIM DE INVERNO

JAZZ CLASS
DÁMSOM SETÚBAL

Alexandra Boga voz; Victor Boga guitarra; Nuno Gralheira piano; Luís Grácio baixo; Filipe Oliveira bateria;
Professor: Davide Fournier

28 JUN 16H15 JARDIM DE INVERNO

ESCOLA JBJAZZ LISBOA

João Manso voz; Filipe Durães trompete; João Barradas acordeão; João Roque guitarra; António Fontes piano;
Luís Pinto baixo; João Pinheiro bateria; Professor: Pedro Madaleno

28 JUN 17H00 JARDIM DE INVERNO

UÉ – UNIVERSIDADE
DE ÉVORA

Afonso Romagna saxofone alto; Joaquin de la Montaña saxofone tenor; Narciso González saxofone tenor;
Hugo Trindade guitarra; Pedro Calero piano; Pablo Delgado baixo; Javier del Barco bateria;
Professor: Mário Delgado

28 JUN 17H45 JARDIM DE INVERNO

ESML –
ESCOLA SUPERIOR
DE MÚSICA DE LISBOA

Daniel Vieira saxofone alto; Luís Cunha trombone; Sérgio Rodrigues piano; André Santos guitarra;
António Quintino contrabaixo; Alexandre Alves bateria; Professor: Pedro Moreira

28 JUN 18H30 JARDIM DE INVERNO

ESMAE – ESCOLA
SUPERIOR DE MÚSICA
E DAS ARTES DO
ESPECTÁCULO PORTO

Fernando Bouzón saxofone; Bruno Macedo da Silva guitarra; Ismael Pereira da Silva vibrafone;
Juan Buenafuente piano; João Cação contrabaixo; João Martins bateria; Professor: Michael Lauren

28 JUN 12H00
JARDIM DE INVERNO

MAESTRO ADELINO MOTA
+ QUARTETO MARAVILHA
APRENDER A OUVIR JAZZ?
concerto comentado

Adelino Mota comentador; João Capinha saxofone alto;
Márcio Silvério guitarra; Tiago Lopes baixo; Vítor Copa bateria
Aprender a Ouvir Jazz? é um projecto dirigido a todos os interessados por
música em geral e pelo jazz em particular, que junta o maestro Adelino
Mota a um quarteto formado por ex-alunos seus. Neste concerto, os
músicos proporcionam uma viagem que visa despertar o interesse e
sensibilizar o público para aspectos melódicos, harmónicos e rítmicos
do jazz que passam despercebidos à maioria dos ouvintes. Os exemplos
sonoros são complementados pela linguagem simples das explicações
do comentador e todos os temas abordados terão como suporte
exemplificativo alguns dos standards do jazz. No decorrer do concerto
desmistificam-se ideias preconcebidas acerca do jazz, como o seu carácter
elitista, a visão de que a improvisação é desprovida de regras e dúvidas
acerca da organização dos sons nesta música centenária, mas bem viva.

28 JUN 16H00 E 19H00
SPOT SÃO LUIZ

ZECA NEVES /
NUNO FERREIRA
Nuno Ferreira guitarra; Zeca Neves contrabaixo

Nuno Ferreira e Zeca Neves são dois músicos sobejamente conhecidos no
meio jazzístico português. Zeca Neves iniciou os estudos no Conservatório
de Lisboa. Mais tarde ingressou na Escola do Hot Club, na altura dirigida
por Zé Eduardo, e iniciou a sua actividade ainda nos anos 70, tendo nesse
período participado em vários concertos, dos quais se destaca o Festival de
Jazz de Cascais (1978). Desde então tem integrado inúmeras formações.
Actualmente mantém actividade pedagógica como professor e mantém
como principal projecto o Sexteto de Zeca Neves.
Nuno Ferreira, um pouco mais novo, tem igualmente uma extensa carreira
musical. Sobejamente reconhecido como professor e também considerado
um dos nossos melhores guitarrista, já participou em várias edições da Festa
do Jazz do São Luiz, sendo, no entanto, esta a primeira vez que actua em
dueto e neste espaço.
Para a Festa do Jazz do São Luiz, é um privilégio poder continuar a
apresentar, neste cenário mais informal, um duo constituído por músicos
deste estatuto.

28 JUN 17H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

PEDRO
MADALENO
U.N.DERPRESSURE
Pedro Madaleno guitarra; João Moreira trompete;
Miguel Amado baixo eléctrico; Vicky bateria

Pedro Madaleno é um dos mais conceituados guitarristas e pedagogos portugueses da área do jazz. Músico
veterano pertencente a uma das primeiras gerações que estudou nos EUA, é um dos valores importantes do
jazz nacional. Como compositor, solista ou professor, Pedro Madaleno tem excelente reputação entre os seus
pares. Depois de ter frequentado a Escola de Jazz do Hot Clube e o Conservatório Nacional, Pedro
Madaleno estudou cinco anos nos EUA onde teve como mestres músicos como Karl Berger, Lee Konitz
(com quem tocou em Portugal respectivamente em 1990 e 1991) ou Jim Hall. Editou vários CDs, sendo
U.N.Derpressure um dos seus mais recentes projectos, com composições que revelam um caminho mágico
de sons entre o jazz, a new age, o rock e a world music. Com João Moreira, Miguel Amado e Vicky, esta
música de melodias cruzadas, contraponto constante, é dotada de grande tensão rítmica e energia,
transportando quem a escuta numa viagem alucinante, plena de energia.

28 JUN 18H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

LAURENT FILIPE
IN-ÉDITOS

Laurent Filipe trompete e samplers; Mário Delgado guitarra;
Massimo Cavalli baixo; Bruno Pedroso bateria

Laurent Filipe é um dos consagrados do panorama do jazz nacional.
Começou a tocar aos quinze anos de idade. Licenciou-se em Teoria e
Composição Musical pela Universidade de Kansas (EUA) em 1985 e
obteve uma pós-graduação em Composição Musical para Cinema pela
Berklee College of Music. Com uma carreira já extensa, com diversas
colaborações e vários CDs gravados, regressa este ano à Festa do Jazz do
São Luiz com um novo trabalho em estreia absoluta. Quase uma
encomenda, como refere o músico, IN-éditos procura o regresso à forma
de concerto no sentido mais barroco da palavra, ou seja, momento musical
em três partes ou três andamentos. O material ‘inédito’ é composto sobre
estruturas que incluem elementos pré-gravados. Embora de uma forma
por vezes mais contida pelas imposições da estrutura, a improvisação
continua a ter um papel fundamental na interactividade dos músicos.
Estreia absoluta na 7ª Festa do Jazz do São Luiz.

28 JUN 19H00
SALA PRINCIPAL

ORQUESTRA JAZZ DE
MATOSINHOS INTERPRETA
COMPOSITORES PORTUGUESES

Direcção: Pedro Guedes e Carlos Azevedo; Convidado especial: André Fernandes guitarra; Paulo Perfeito,
Álvaro Pinto, Daniel Dias, Gonçalo Dias trombones; Rogério Ribeiro, Susana Silva, Gileno Santana,
José Silva trompetes; Mário Santos, João Guimarães, José Luís Rego, José Pedro Coelho, Rui Teixeira saxofones;
Carlos Azevedo piano; Demian Cabaud contrabaixo; Marcos Cavaleiro bateria
Não será a mais fácil, mas é certamente a estratégia mais produtiva a que tem vindo a ser seguida pela
Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM). O grupo apostou desde o início na construção de um repertório
próprio para big band alimentado por autores portugueses. Contando já com um notável conjunto de obras
escritas por compositores como Mário Laginha, Bernardo Sassetti, Pedro Moreira, Laurent Filipe, Paulo
Perfeito, António Pinho Vargas, Zé Eduardo, Carlos Azevedo, Pedro Guedes, Claus Nymark e Tomás
Pimentel, o repertório português foi enriquecido em 2008 com temas inéditos de dois novos autores,
Andreia Pinto Correia e Carlos Guedes. No ano em que completa 10 anos, a OJM estreará uma obra do
pianista e compositor Telmo Marques, encomendada especificamente para o concerto na Festa do Jazz do
São Luiz. É esta matéria-prima musical de origem nacional que estará na base deste concerto da OJM
dirigida por Carlos Azevedo e Pedro Guedes e que tem, neste concerto, como convidado o guitarrista André
Fernandes, uma das certezas do actual panorama jazzístico português.

28 JUN 20H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

ACÁCIO SALERO
SECRET APACHE

Acácio Salero saxofones e composição; Serafim Lopes guitarra; Luís Lapa guitarra/fliscórnio;
Paulo Perfeito trombone; Sérgio Carolino tuba; Marcos Cavaleiro bateria; Hugo Raro teclados

Acácio ‘Salero’ Cardoso nasceu em Viana do Castelo em 1967 e iniciou os seus estudos
de bateria como autodidacta. Aos 14 anos, ingressou na FAOJ (Fundo de Apoio aos
Organismos Juvenis) de Viseu com o professor Manuel Martins e aos 18 anos na Escola
de Jazz do Porto, onde mais tarde viria a leccionar. Foi membro fundador do Septeto de
Jazz do Porto e da Orquestra de Jazz do Porto. Depois de uma já extensa carreira como
baterista, inicia em 1998 o estudo do saxofone. Em 2007 dá inicio ao seu projecto Acácio
Salero-Secret Apache, um trabalho focado na mistura de música orquestrada com música
improvisada e que tem como alicerces o jazz tradicional, o rock, a música
contemporânea e toda uma experiência musical obtida em 24 anos como sideman.
Raízes esquecidas de uma cultura ancestral, onde os valores morais e espirituais se
fundiam num universo musical raro e intenso, serviram, juntamente com a influência
da cultura musical africana e ocidental, de inspiração a este projecto musical que tem
como objectivo principal salvaguardar e aplicar estes elementos na filosofia de vida.

Pegando numa linguagem musical de carácter universalista, o jazz, El Fad revê o conceito
de fusão nascido nas décadas de 1960 e 1970 e dá-lhe uma dimensão portuguesa, ibérica e
mediterrânica. Em temas multidireccionais e de tempos variados da autoria do seu líder,
associam-se uma rítmica afirmativa e vizinha do rock e um sentido melódico com raízes no
Norte de África e no Médio Oriente. Mesmo a abordagem guitarrística de Peixoto é herdeira
das gramáticas formuladas para o alaúde árabe (oud) desde pelo menos Al-Kindy, no século IX.
Numa altura em que o jazz cada vez mais se define pelas suas práticas localizadas, levando
inclusive ao surgimento de uma nova palavra para as designar, ‘glocal’ (junção de global e local),
a oportunidade da proposta é óbvia. Por estes dias, mais ainda do que no contexto da primeira
versão do El Fad em 1988, quando o disco com o mesmo nome juntou Mário Laginha, Carlos
Bica, José Martins, Mário Barreiros, Martin Fredebeul e Claus Nymark a José Peixoto, o novo
El Fad surge num momento em que se vive um renovado interesse por este tipo de abordagem.
(adaptado a partir de texto de Rui Eduardo Pais, editor da revista jazz.pt)

28 JUN 21H00
SALA PRINCIPAL

JOSÉ PEIXOTO
EL FAD

José Peixoto guitarra; Carlos Zíngaro violino;
Yuri Daniel contrabaixo; José Salgueiro bateria/percussão

28 JUN 22H30
SALA PRINCIPAL

RICARDO PINHEIRO
QUINTETO C/ CHRIS CHEEK
Chris Cheek saxofone tenor; Ricardo Pinheiro guitarra; Mário Laginha piano; João Paulo
piano; Demian Cabaud contrabaixo; Alexandre Frazão bateria

Ricardo Pinheiro é guitarrista de jazz, compositor e musicólogo. Doutorado em Ciências Musicais pela
Universidade Nova de Lisboa, licenciou-se em Música pela Berklee College of Music, e em Ciências da
Psicologia pela Universidade de Lisboa. Enquanto residente e estudante nos Estados Unidos, integrou a
Thad Jones/Mel Lewis Big Band e foi colocado na Dean's List da Berklee College of Music, como
resultado do seu sucesso académico e musical. Ganhou o prémio de investigação em Jazz Studies Morroe
Berger - Benny Carter Jazz Research Fund, atribuído pela Rutgers University e o Institute of Jazz Studies,
nos EUA. É actualmente Doutor Integrado no INET - Instituto de Etnomusicologia, Música e Dança e
professor na Universidade Lusíada de Lisboa, Escola Superior de Música de Lisboa e Instituto Piaget.
A sua estreia na Festa do Jazz do São Luiz, na companhia de reconhecidos músicos da cena nacional e
internacional, coincide com o lançamento pela Fresh Sound Records do seu novo trabalho como líder e é
resultado de experiências musicais com raízes no jazz americano e europeu. Com ele, além dos excelentes
músicos reconhecidos por todos nós, estará também uma referência mundial do saxofone jazz, o norteamericano Chris Cheek.

28 JUN 24H00
JARDIM DE INVERNO

LUCÍA MARTÍNEZ QUARTETO
SOÑOS E DELIRIOS
João Pedro Brandão saxofone alto / flauta; Pedro Neves piano / melódica;
Carl Minnemann contrabaixo; Lucía Martínez bateria

Lucía Martínez nasceu em Vigo em 1982. É uma jovem artista, já conhecida da Festa do Jazz do São Luiz, que
ganhou grande experiência no mundo da música clássica, world music e jazz.Versátil multi-instrumentista e
compositora, Lucía pertence à nova geração de músicos europeus de jazz, neste caso com um ‘sabor’ particular do
sul. O seu estilo está influenciado pela música folk da Galiza, o flamenco e a música do Mediterrâneo, junto com a
nova música europeia de vanguarda. Há quatro anos fundou o seu quarteto ‘luso’, para o qual compõe e onde toca
bateria e percussão. Acaba de gravar o seu primeiro álbum, Lucía Martínez Cuarteto: Soños e Delirios, no ‘qual’, para
além dos habituais companheiros, conta também com a participação de Perico Sambeat (saxofone), Maria João
(voz), José Alberto Gomes (electrónica) e Juantxin e Toto (palmas). Este é um novo e original projecto com
origem ibérica, liderado por uma jovem percussionista e compositora, que apresenta uma proposta interessante e
sólida, disposta a crescer e a consolidar-se no tempo.

28 JUN 01H00
JARDIM DE INVERNO

JAM SESSION

MASTERCLASSES
As masterclasses são destinadas principalmente (mas não exclusivamente)
aos alunos das Escolas de Música participantes na Festa.

27 JUN 15H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

GEORGE
GARZONE
George Garzone é um
saxofonista reconhecido e
intensamente procurado como
professor ensinando,
regularmente na Berklee
College of Music, New
England Conservatory, Longy
School of Music, New York
University e Manhattan School
of Music. Pioneiro do
chamado Triadic Chromatic
Approach, durante os seus 30
anos de educador Garzone
teve entre os seus alunos
músicos como Joshua
Redman, Branford Marsalis,
Luciana Souza, Mark Turner,
Chris Cheek, Donny
McCaslin, Chris Speed,
Markus Strickland, Danilo
Perez, Bruce Barth, para
mencionar apenas alguns.

MASTERCLASSES
As masterclasses são destinadas principalmente (mas não exclusivamente)
aos alunos das Escolas de Música participantes na Festa.

28 JUN 15H00
TEATRO-ESTÚDIO MÁRIO VIEGAS

CHRIS
CHEEK
Originário de St. Louis, Missouri,
Chris Cheek começou a tocar
saxofone aos 12 anos de idade.
Residente em Nova Iorque desde
1992, Chris é hoje um dos
grandes saxofonistas do jazz
moderno. Altamente competente
em diversas linguagens musicais,
Chris Cheek é convidado regular
de muitas formações e gravou
mais de 60 álbuns como sideman.
Grupos como os do lendário
baterista Paul Motion, a
Liberation Music Orchestra
de Charlie Haden, Brian Blade
Fellowship, The Bloomdaddies,
entre muitos outros, são disso
exemplo. Como líder gravou
quatro CDs, o mais recente
dos quais, Blues Cruise, integra
o pianista Brad Mehldau.
Intensamente envolvido em vários
projectos musicais, Chris toca
regularmente com a sua banda
em Clubes e Festivais nos EUA
e em todo o mundo.

“Em dois dias
(quase todo) o jazz
português reuniu-se
no mesmo espaço.
Com muitos músicos
e muito público, a
‘festa’ foi mais uma
vez um sucesso.
(...) Está lançada
uma nova fornada
de talentos, agora
é esperar pelo seu
amadurecimento.”

www.teatrosaoluiz.pt

Nuno Catarino in Público,
8 de Abril de 2008
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