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Festa do Jazz 
regressa em abril 
ao São Luiz

111 “O melhor do Jazz 
em Portugal” estará em 
destaque no Teatro Mu-
nicipal São Luiz, em Lis-
boa, de 7 a 9 de abril, no 
âmbito da 15.ª Festa do 
Jazz, que nos últimos anos 
tem consagrado jovens 
músicos e formações de 
Coimbra, nomeadamente 
do Curso de Jazz do Con-
servatório de Música.

A Festa do Jazz, “ao fim 
destes 14 anos, na 15.ª 
edição, tem como sempre 
teve o melhor do Jazz em 
Portugal”, afirmou o dire-
tor artístico da iniciativa, 
Carlos Martins, em decla-
rações à agência Lusa.

De acordo com o pro-
gramador, a Festa do Jazz 
“é a melhor maneira de 
saber o que se passa e de 
ver uma comunidade viva, 
que tem uma produção 
cultural, humana, e uma 
capacidade de se reinven-
tar incrível, talvez inédita 
em Portugal”.

A programação arran-
ca na sexta-feira, pelas 
21H30, na Sala Luís Mi-
guel Cintra, com o show-
case de Escolas Superiores 
e prossegue, às 24H00, na 
mesma sala, com o espetá-
culo da Big Band de Esco-
las Superiores e, à 01H00, 
no Jardim de Inverno, com 
uma Jam Session.

Carlos Martins recorda 
que o Jazz em Portugal 
“está a crescer exponen-
cialmente”, e que esse 
crescimento “deve-se a 
um trabalho fantástico, 
no domínio da educa-
ção e na área educativa, 
de professores e músicos 
pedagogos que têm feito 
um trabalho notável e que 
desenvolvem um trabalho 
que assenta na perceção 
dos vários estilos de im-
provisação”.

Quanto a novidades, re-
fere Carlos Martins, “todos 
os anos, a maior parte dos 
músicos que vão à festa 
editaram disco novo”. No 
sábado, é apresentado o 
disco do Prémio de Com-
posição Bernardo Sassetti, 
cujo vencedor foi o bate-
rista Pedro Melo Alves.


