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400 3rofissionais
do jazz reunidos
em cimcira
europeia
Orquestra de Matosinhos participa
com concerto amanhã no CCB
Catarina Ferreira
catarinaferrein@jn.pt
MÚSICA A Cimeira Europeia de Jazz vai reunir, pela
primeira vez, em Lisboa,
mais de 400 profissionais
da área. Um recorde de inscrições, somando músicos,
promotores, agentes, programadores, responsáveis
de festivais e editoras, que
se encontram anualmente
em diferentes países. A última edição, na Eslovénia,
teve menos cem participantes do que a que irá de-

correr entre amanhã e sábado, no Centro Cultural
de Belém (CCB).
"Esta é a primeira grande
mostra de jazz no pós-25 de
Abril em Portugal. A única
que havia era o Cascais
Jazz, e em termos de energia criativa não houve nada
parecido, o que traz possibilidades para as pessoas virem e trazerem massa crítica e debaterem", conta Carlos Martins, o grande motor para que a cimeira se
realizasse em Portugal.
Foi Carlos Martins quem

Maria João vai ser uma das oradoras no encontro
apresentou, através da associação Sons da Lusofonia, a candidatura à organização da "Jazz Summit",
com o apoio do CCB e da
autarquia de Lisboa.
A programação inclui, entre outras, palestras da cantora portuguesa Maria João
e do francês François Pachet, diretor da área de pesquisa da plataforma de música Spotify. Mas, como explica Carlos Martins, "abordará temáticas como a música e novas tecnologias e a
inteligência artificial, os no-

vos públicos ou as questões
de género e as redes entre
países", que irão suscitar
muito interesse.
A cimeira servirá também de montra para os
músicos portugueses. O
Grande Auditório do CCB
será palco, na quinta-feira,
de um espetáculo da Orquestra de Jazz de Matosinhos, com a participação
especial de Maria João, do
pianista João Paulo Esteves
da Silva, do acordeonista
João Barradas e do saxofonista João Mortágua.•
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