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Moderado 
Ogui tarrist a Bruno Pernadas (sábado, 21.30) 
tem várias facetas, que se estendem à pop, mas 
aqui surge em contexto jazz relativamente 
ortodoxo, tocando material do CD Worst 
StaninerFver, com Desidério Lázaro (figura 
omnipresente nesta R1.1), João Mortágua, 
Sérgio Rodrigues, Francisco Brito e David Pi reá. 

Ausente, a esttei a em cliSCO do Pedro Neves 
Trio (domingo, 15.30) foi um dosgrandesdiscos 
de 2013e 05:21. de 2016. s6 parece menos 
conseguido face ao brilho do seu antecessor. 
Com  Miguel Ângelo e Leandro Leonel. 

O saxofonista João Mortágua (domingo, 
21.30) apresenta o sucessor de,/anela (2014), 
intitulado Dentroda,lanela. que vê 
José Pedro Coelho somar-se ao quarteto 
formado por Miguel Moreira, José Carlos 
Barbosa e José Marruch o. 

Conservador 
Paraquemsepautapelaprudência, 
não apreciasobressaltoseprefere 
mover-seemterritórioconhecido, 
há quatro propostas: a mais clássica 
s,ãoosAll Staradobaterista Michael 
Lauren (domingo, 23.00), um 
septeto com Hugo Alves, Diogo 
Vida, José Meneses, NurtoFerreira, 
JefferyDavies, eCarlosBarretta 
É jazzcalorosoedescontraído, que 
conespondeaoCDOnce Upona 
TitneinPortugal(2016). 

A cantora Joana Machado 
(sábado, 18.30) apresenta 
material do seu quinto álbum, 
Westories (2016), com a mesma 
equipa que o gravou — óscar 
Graça, Bruno Santos, Romeu 
Tristão e Joel Silva. Aqui o jazz 
mescla-se com pop e funk. 

O contrabaixista Cícero Lee 
(domingo, 17.00) traz-nos 
uma fusão de jazz e rock com 
Desidério Lázaro, Tiago Oliveira, 
Carlos Garcia e José Salgueiro e 
material proveniente de Those 
WhoStay (2015). 

O pianista Luís Barrigas 
(domingo, 18.30) revisitaSongs 
WithandWithout Words (2016), 
com asvozesdeGuidadePalma 
eSofiaVitória e os músicos 
Desidério 1 Ázaro.João Capinha, 
Mário Franco eAlexandreAlves 
(praticamente aformação que 
gravou odisco). 

Arrojado 
Para o melómano que não 
teme o risco e busca sensações 
invulgares e irrepetíveis, há duas 
propostas. Uma é o quarteto 
Clocks and Clouds (sábado, 
17.00), cujo nome foi pedido 
emprestado a um ensaio de Karl 
Popper (que também baptizou 
uma obra orquestral de Ligeti) e 
que junta Luís Vicente, Rodrigo 
Pinheiro, Hernâni Faustino e 
Marco Franco. O quarteto pratica 
uma música polírritmica e 
angulosa e estreou-se com disco 
homónimo em 2013. 

A outra proposta é a Usbon 
Freedom Untt (domingo, 19.30), 
um noneto de improvisadores 
sediados em Lisboa, alguns dos 
quais têm ampla experiência nas 
grandes praças internacionais, 
como é o caso de Rodrigo 
Amado (Motion Trio, Wire  

Quartet, Lisbon Improvisation 
Players e um longo etc.), Luís 
Lopes (Humanization 4tet, 
Lisbon Berlin Trio, Big Bold 
Back Bone) e Rodrigo Pinheiro, 
Hernâni Faustino e Gabriel 
Ferrandini (os três membros 
do RED Trio, que tem vindo a  

colaborar com nomes sonantes 
da improvisação mundial. O 
noneto, que se estreou em 2015, 
inclui ainda Ricardo Jacinto, 
Pedro Sousa, Bruno Parrinha e 
Pedro Lopes. 

Para investir nesta área não 
são necessários conhecimentos 
técnicos sobre CDOs, ABSs, 
MBSs ou CMOs, bastam duas 
orelhas e espirito aberto. É 
verdade que corre o risco de 
sentir-se ultrapassado pelos 
acontecimentos, mas também 
pode ser o concerto da sua vida. 

Clocks and Clouds 
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O projecto Horde (s b o. 
15.30) é I iderailo p lo 
jovem acorde* ist• 1 o 
Barradas. que se est cot.' 
em disco com Direct uns. 
publicado pela lime ircle 
Music, do saxofon i stà,G reg 
Osby. O novo sexteto tkm 
a invulgar comblnaçãc de 
duas guitarras (Gonça 
Neto e Mané Pema lide, 
vibrafone (Eduardo 
Card in ho), contrabaixo 
(Ricardo Marques)e batOria 
(Guilherme Melo). Foi • 
o vencedor da categoria 
"rombo jazz" do Prémio 
Jovens Músicos 2016. 

Jogo Barradas 

Investimento 
especulativo 
Dois projectos terão na FdJ as suas primeiras 
aparições públicas, pelo que não é possível 
saber a que soam. Um é o Omniae Ensamble, do 
baterista PedroMelo Alves (sábado,19.30), 
que foi o vencedor da 2.a edição do Prémio de 
Composição BernardoSassetti; conta com 
Gileno Santana, Xavi Sousa, José Soares. Mané 
Fernandes, José Diogo Martins e Filipe Louro e 
o seudisco de estreia, editado pela Nischo, será 
lançado durante a FdJ. 

O outroéo quintetoWarisporte Colectivo, 
liderado pelo bateristaJosé Salgueiro(sábado, 
23.00)e que conta com dois nomes cimeiros do 
jazz nacional, João Paulo Esteves da SilvaeMário 
Delgado, além deGuto Lucena e CiceroLee. 

Festa do j.;::,27_ cio S-r- o LUi 

Conta Poupança Jovem 
Esta é urna área em que a 
FdJ se distingue dos outros 
festivais de jazz do país, ao dar 
oportunidade a quem está a 
começar de mostrar o que vale, 
perante o público e um júri de 
especialistas. 

O festival abre com o 
ShowCase de Escolas Superiores 
(sexta-feira, às 21.30), que 
contará com formações da 
Universidade de Évora, da Escola  

Superior de Música de Lisboa, 
da Universidade Lusíada de 
Lisboa e da Escola Superior de 
Música, Artes e Espectáculo. 
Segue-se a Blg Band das Escolas 
Superiores (24.00), um projecto 
que se estreia nesta edição da 
Festa da Jazz e que junta os mais 
promissores alunos das várias 
escolas, com coordenação de 
Michael Lauren e direcção de 
Luís Cunha. 

No Jardim de Inverno, as 
tardes (a partir das 14.30) 
são das Escolas de Música: 
no sábado, a Luís Villas-Boas 
(Lisboa), a Escola das Artes da 
Madeira (Funchal), a Convívio 
(Guimarães), a Escola de Jazz 
do Barreiro, o Conservatório 
do Porto, a Escola de Jazz de 
Braga e a Interartes (Cascais); 
no domingo, a JB Jazz (Lisboa), 
a valentim de Carvalho (Porto),  

o Conservatório Calouste 
Gulbenkian (Aveiro), a Jahas 
Rockschool (Porto), o Ofício das 
Artes (Montemor-o-Novo), o 
Conservatório de Coimbra e a 
Are.) (Jobra. Albergaria-
-a-Velha). 

A Conta Poupança Jovem 
não tem custos de abertura 
nem de manutenção - por 
outras palavras, o acesso a estes 
concertos é livre. 
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