
O Coreto é um coletivo liderado por João Pedro Brandão, saxofonista, �autista e compositor que em 2012 edita  
“Aljamia” o primeiro de 5 discos editados até à data por este Coreto e que dá o pontapé de saída no já vasto catálogo 
do Carimbo Porta-Jazz.

O álbum que aqui é apresentado, “A Tribo” , viu a luz do dia em setembro de  2021 e mais uma vez conta com a 
música original de Brandão. Este “A tribo”, inspirado por fundamentos �losó�cos humanistas e ambientais, como 
tarefa primordial do homem enquanto indivíduo e parte integrante de um mecanismo social, que deve ser protegi-
do e respeitado. Re�ete, através do material escrito e improvisado a dimensão musical e humana de cada uma das 
vozes que a compõem. Mais uma vez o Coreto oferece uma homogênia soma de muitas e diferentes partes, ideias e 
conceitos musicais. Tantas neste caso, quanto os membros que fazem parte deste novo “A Tribo”.

PARTE I - BROTANDO DA TERRA (SPROUTING FROM THE EARTH)
Solo: Gonçalo Marques

PARTE II - A JORNADA (THE JOURNEY) 
Solo: João Pedro Brandão, Andreia Santos, Daniel Dias

PARTE III - CELEBRAÇÃO (CELEBRATION) 
Solo: Ricardo Formoso

PARTE IV - CONFLITO (CONFLICT) 
Solo: José Marrucho, José Pedro Coelho, Hugo Raro

PARTE V - FAINA (WORK SONG)
Solo: Hugo Ciríaco

PARTE VI - CONTEMPLAÇÃO (CONTEMPLATION)
Solo: AP

PARTE VII - LAR (HOME)
Solo: José Carlos Barbosa, Rui teixeira

A tribo anuncia-se,
A tribo evolui,
A tribo estende, distende e pretende  continuar.
Ora tumultuosa como um curso de água selvagem, ora plácida e contemplável como um leito 
de águas lentas numa noite de grande lua.
A tribo olha para o céu.
Canta enquanto conta estrelas,
um coro celeste que se encanta e comove com o universo.
A tribo quer o universo e o amor,
A tribo é o universo,
A tribo descansa, cresce e insiste.
Insiste num "óbvio" que poucos parecem ver.
A tribo é profunda e ao mesmo tempo jovialmente simples.
A tribo olha para o céu e assim permanece.
A tribo...

(Rui Teixeira)
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“Suspenso” é o título do álbum que o cantor Manuel Linhares lança durante este festival. Este é um trabalho que 
nasce como o próprio título sugere em tempos de suspensão. Manuel Linhares, com um pragmático olhar no 
horizonte, talvez próprio de quem é natural de territórios insulares açorianos, encontra na criação musical a melhor 
forma de resistir à suspensão imposta pelos tempos que temos vivido. 

Após “Traces of Cities” (2013) e “Boundaries” (2019) este seu terceiro álbum,o primeiro pelo Carimbo Porta-Jazz, é 
pleno em cumplicidades e parcerias felizes tanto com alguns dos parceiros próximos e habituais dos seus anteriores 
discos, como com as valiosas colaborações à distância com prestigiados músicos como o saxofonista americano 
David Binney ou os brasileiros Frederico Heliodoro, Rubinho Antunes e ainda Alexandre Andrés. Neste “Suspenso”, 
Manuel Linhares entrega a tarefa de produção ao surpreendente multi-instrumentista brasileiro António Loureiro, 
que não deixando os créditos por mãos alheias, imprime a sua assinatura no resultado �nal das belas composições 
e letras de Linhares. No álbum “Suspenso” podemos ouvir também a colaboração com o Coreto Porta-Jazz com 
arranjos feitos a pensar nessa formação, pelo próprio António Loureiro e o argentino Guillermo Klein. Neste des�lar 
de pesos pesados há ainda espaço para uma letra da rapper Capicua em uma das músicas.

No palco do Rivoli a apresentar “Suspenso” não estará certamente este “Line up” de proporções quase sinfónicas, 
mas pode-se contar com António Loureiro como músico convidado em palco a par de  Manuel Linhares, Paulo Barros, 
José Carlos Barbosa e João Cunha. Uma coisa é certa, neste caso valeu a pena o tempo “Suspenso”.

12  FESTIVAL

12º FESTIVAL PORTA-JAZZ | 4, 5, 6 FEVEREIRO TEATRO RIVOLI

Como se vem ao mundo!

No ano em que se realiza o segundo Festival desde que o mundo se alterou e depois de uma décima-primeira edição 
atípicamente ao ar livre, a Porta-Jazz, neste vai e vem de portas que se abrem e fecham, regressa ao calor do mítico 
Rivoli, revolucionando o espaço de acção do Festival e abolindo o mais que pode as divisões entre salas, palcos e 
processos. 

Nesta demanda quase existencialista e apontando o foco à translucência presente na própria forma de existir e agir, 
quer-se com este formato de Festival, também e através da multidiversidade transversal e metamorfósica das suas 
propostas, proporcionar ao público  uma visão mais livre dos ornamentos e liturgias de um palco convencional. Um 
palco aberto e diáfano que na sua transparência, espelha o nu e o cru. Sinónimos de uma arte genuína e humani-
zante, forjada com a alma e o amor.

O 12º Festival Porta-Jazz é mais uma vez uma mostra de um meio local que nunca deixou de acolher e crescer com o 
restante e circundante mundo. São 17 concertos em três dias envolvendo mais de oitenta músicos sem contar com 
equipas de produção. Nesta extensa lista de concertos não falta a presença do prolí�co braço editorial da associação, 
o Carimbo Porta-jazz, com  lançamentos e estreias e concertos de alguns músicos e projetos editados em 2021.

Uma mostra, como já se salientou, multidimensional no espaço modularmente expansível e intercomunicante em 
que decorre, bem como onde se alimenta, inspira e materializa artisticamente. 

Uma dinâmica que se revela em forma de residências e parcerias artisticas com outras associações de músicos nacio-
nais como a já habitual Robalo de Lisboa ou a Amr, associação Suiça com base em Genebra e a parceria com o festival 
Austríaco Bezau Beatz. Encomendas e estreias a músicos em ascenção e na diáspora, seminários e concertos com 
nomes mais estabelecidos e internacionais, cruzamentos em palco com outras artes como a pintura, em tempo real 
e Ensembles de escolas com honras de abertura das tradicionais “Jam Sessions”.

Neste carrossel de celebração musical de mecanismo aberto, o 12º Festival Porta-Jazz apresenta-se nu. Não literal-
mente, evitando a frieza do tempo e dos costumes, mas de uma forma metafórica. A metáfora da nossa existência, 
livres, claros e simpli�cados, como se vem ao mundo!

MANUEL LINHARES "SUSPENSO" [PT, BR]  

LANÇAMENTO CD
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MANUEL LINHARES | VOZ, COMPOSIÇÃO

PAULO BARROS | PIANO

JOSÉ CARLOS BARBOSA | CONTRABAIXO

JOÃO CUNHA | BATERIA

MÚSICO CONVIDADO:
ANTÓNIO LOUREIRO | TECLADOS

VERA MORAIS & HRISTO GOLEMINOV [PT]

VERA MORAIS | VOZ

HRISTO GOLEMINOV | SAXOFONE

CORETO "A TRIBO" [PT, SP]  

JOÃO PEDRO BRANDÃO | SAXOFONE ALTO, 

FLAUTA

JOSÉ PEDRO COELHO | SAXOFONE TENOR

HUGO CIRÍACO | SAXOFONE TENOR

RUI TEIXEIRA | SAXOFONE BARÍTONO

RICARDO FORMOSO | TROMPETE, FLISCORNE

GONÇALO MARQUES | TROMPETE

DANIEL DIAS | TROMBONE, VOZ

ANDREIA SANTOS | TROMBONE

AP | GUITARRA

HUGO RARO | PIANO

JOSÉ CARLOS BARBOSA | CONTRABAIXO

JOSÉ MARRUCHO | BATERIA

Foi em julho de 2021 que o saxofonista português de ascendência Búlgara Hristo Goleminov se apresentou em 
quinteto no 11º festival Porta-Jazz. Repete assim a sua presença em fevereiro de 2022 não sob a forma de encomen-
da mas igualmente a tocar música original sua e desta vez também e com Vera Morais.

Vera Morais é uma cantora, improvisadora e compositora portuguesa que tal como Hristo Goleminov reside em 
Amsterdão. Este duo, que por lá se formou, justapõe as suas duas vozes num espaço onde a poesia coabita com a 
improvisação. Onde se constroi e se descontrói a palavra e os sons. Plenos de elasticidade e munidos de um precioso 
e discreto vistuosismo, a música deste duo ora soa minimal como a sua própria natureza, ora soa orquestral, como 
uma agradável e quase onírica ilusão.

JOANA RAQUEL, MIGUEL MEIRINHOS "NINHOS" [PT, AG]  

LANÇAMENTO CD

JOANA RAQUEL | VOZ, LETRAS, COMPOSIÇÃO

MIGUEL MEIRINHOS | PIANO, COMPOSIÇÃO

DEMIAN CABAUD | CONTRABAIXO

JOÃO CARDITA | BATERIA

ENSEMBLE ROBALO/PORTA-JAZZ [PT]

LEONOR ARNAUT | VOZ

JOÃO ALMEIDA | TROMPETE

EURICO COSTA | GUITARRA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA

NUNO TROCADO | GUITARRA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA

JOÃO FRAGOSO | CONTRABAIXO

GONÇALO RIBEIRO | BATERIA

A cantora Leonor Arnaut, o trompetista João Almeida e o contrabaixista João Fragoso são os músicos representantes 
da Associação Robalo, na habitual parceria com a Associação Porta-Jazz neste 12º Festival. A estes 3 jovens e 
talentosos músicos junta-se em representação da Porta-Jazz o jovem baterista Gonçalo Ribeiro e os mais experi-
entes e estabelecidos guitarristas do Porto, Eurico Costa e Nuno Trocado. Mais uma vez em formato de residência, 
estes seis músicos irão apresentar o resultado de um encontro que a ver pelo ecletismo geracional do ensemble mais 
a reconhecida entrega que imprimem na sua arte, tem tudo para ser um projeto de futuro ou na pior das hipóteses 
uma boa memória de um festival passado.

Arnaut, Almeida, Fragoso, Costa, Trocado e Ribeiro deixarão certamente bem expostas a sua dedicação e mestria a 
uma música que para além de improvisada e contemporânea, também se alicerça numa forte linguagem jazzística 
de raiz.

PUZZLE 3 "D" [PT]

PEDRO NEVES | PIANO

JOÃO PAULO ROSADO | CONTRABAIXO

MIGUEL SAMPAIO | BATERIA

Ninhos é o nome do disco que a cantora Joana Raquel e o pianista Miguel Meirinhos apresentam durante o 12º 
festival Porta-Jazz. Este lançamento Carimbo Porta-Jazz que acontece integrado no festival é assim o fruto do 
primeiro trabalho assinado por estes dois jovens e talentosos  músicos que se vão revelando cada vez mais um exem-
plo das novas referências musicais da cidade do Porto.

Neste seu primeiro disco, Joana Raquel, cantora com presença recorrente em projetos emblemáticos e lapidares de 
uma nova geração do jazz nacional como o duo de voz e saxofone  293-Diagonal ou em incursões pelo mundo do Hip 
Hop ao lado de “Capicua” e Miguel Meirinhos, talentoso e original pianista presente ora em projetos desta 
fervillhante nova geração ora ao lado do veterano e icónico Mário Barreiros e o seu quarteto, convidam o incon-
tornável e omnipresente contrabaixista Demian Cabaud e o talentoso baterista João Cardita para juntos trabalharem 
e soltarem para o mundo as suas composições e letras originais.

Nas palavras de Joana Raquel, “Acordámos num lugar livre. Livre das cordas com que nós próprios nos amarrámos. 
Acordámos num local amplo, diferente daquele onde adormecemos. Livres da própria redoma, respiramos in�nita-
mente, sem que o oxigénio se esgote.”  

O enigmático trio Puzzle 3 apresentou o seu primeiro álbum “D” pelo Carimbo Porta-Jazz ainda em 2021. Pedro 
Neves, João Paulo Rosado e Miguel Sampaio são 3 músicos recorrentes no catálogo do Carimbo e no meio jazzístico 
da cidade e propõe-se aqui com este dinâmico e orgânico trio completar e descodi�car o puzzle das suas a�nidades 
e cumplicidades musicais.

Numa música em que predomina a simplicidade e onde o formato canção é explorado, desmontado e reconstruído 
como se de um Puzzle se tratasse, Neves, Rosado e Sampaio implicam sempre na equação o seu cunho pessoal, a sua 
assinatura musical. Uma tarefa a três mãos, ou seis no sentido mais literal mas cujo resultado ou objectivo da 
mesma é sempre e só um, a poética ambiguidade da homogeneidade que se alimenta na heterogeneidade. Como o 
mais perfeito ramo de �ores selvagens. 

De Puzzle 3 podemos sempre contar com uma música imersa em ideias complexas mas que se apresentam simples 
ou em ideias simples que adquirem profundidade através da entrega e da mestria gerada por os três cantos deste. 

DEMIAN CABAUD "OTRO CIELO" [AG, PT] 

JOÃO PEDRO BRANDÃO | SAXOFONE ALTO, 
FLAUTA

JOSÉ PEDRO COELHO | SAXOFONE TENOR, 
CLARINETE BAIXO

JOÃO GRILO | PIANO

DEMIAN CABAUD | CONTRABAIXO

MARCOS CAVALEIRO| BATERIA

Demian Cabaud, contrabaixista Franco-Argentino radicado em Portugal há mais de uma década é já um ícone e uma 
referência nesta música. Com uma carreira musical que ultrapassa largamente as barreiras do nosso país, é fácil 
encontrar Cabaud ao lado de músicos com a dimensão internacional  do pianista Leo Genovese ou o saxofonista 
Ohad Talmor. Contrabaixista assíduo nas �leiras da também internacional Orquestra Jazz de Matosinhos e respeita-
do pedagogo dentro e fora de Portugal, Demian Cabaud é um compositor prolí�co com vários discos editados em seu 
nome e é precisamente o seu último trabalho discográ�co que aqui nos traz a este palco, a este Festival.

“Otro Cielo” foi o primeiro disco a ser editado pelo carimbo em 2021. Neste trabalho Cabaud rodeou-se de  compan-
heiros de longa data e reconhecidas cumplicidades como o seu habitual braço direito, o baterista Marcos Cavaleiro 
ou José Pedro Coelho, seminal saxofonista  e parceiro de outros seus discos, mas também o incansável saxofonista e 
�autista João Pedro Brandão e o luminoso pianista João Grilo a fazerem a sua estreia num trabalho discográ�co do 
mestre Cabaud.

“Otro Cielo” é uma bonita viagem pelos céus da improvisação a bordo de uma aeronave que se alimenta do jazz, da 
música erudita e da música de raíz mais popular como seu combustível e essa combustão, acontece!

RESIDÊNCIA AMR/PORTA-JAZZ [CH, PT]

AFONSO SILVA | SAXOFONE

ELOI CALAME | CLARINETES, SAXOFONE

HUGO FERREIRA | GUITARRA

PIERRE BALD | CONTRABAIXO

JOÃO PEDRO ALMEIDA | BATERIA

"SOMBRAS DA IMPERFEIÇÃO"
CONCERTO DESENHADO [PT]

HUGO RARO | PIANO, COMPOSIÇÃO

MIGUEL AMARAL | GUITARRA PORTUGUESA

RUI TEIXEIRA | CLARINETE BAIXO

MIGUEL SAMPAIO | BATERIA, PERCUSSÃO

JAS | PINTURA EM TEMPO REAL, CENÁRIOS

MARIANA FIGUEROA | DESENHO DE LUZ 

Ainda no ano de 2020, em novembro, calhou ao pianista Hugo Raro a vez de abraçar a parceria Porta-Jazz 
/Guimarães Jazz. Nesta história a dois que já conta com varios discos editados e em que a música se mistura sempre 
com outra arte, seja ela performativa ou plástica, Hugo Raro juntou a eclética formação de Piano, Guitarra Portu-
guesa, Clarinete Baixo e percussão e acrescentou-lhe o artista plástico Jas para criar pinturas em tempo real. 
Pinturas baseadas numa música que as acompanha, sendo muitas vezes essa música ela própria moldada e inspira-
da pela pintura que em tempo real vai acontecendo. 

A sinergia que a banda e o pintor aqui nos proporcionam é visualmente poderosa e musicalmente so�sticada. Entre 
momentos de improvisação coletiva e partes escritas,a sonoridade pouco usual da formação e a elegância por vezes 
visceral da música de Raro são a banda sonora perfeita para o fértil mundo visual de Jas.

Sendo um projeto complexo de apresentar devido à especi�cidade do enlace banda/pintor e toda a logística que daí 
advém, torna-se este concerto assim uma oportunidade rara, como de resto o seu criador o é, tanto em sensibili-
dade artística como em nome.

São as “Sombras da Imperfeição” com Hugo Raro, Miguel Amaral, Rui Teixeira, Miguel Sampaio e Jas.

A dimensão e o alcance da Porta-Jazz estão constantemente a atravessar fronteiras, sejam elas artísticas e concep-
tuais ou apenas fronteiras físicas e distantes. Exemplo dessa quase globalização artistíca e encurtamento de distân-
cias é a habitual parceria com a Amr, Associação de músicos Suiça com base em Genebra e que funciona com 
propósitos e moldes parecidos à sua congénere portuguesa. A materializar essa sinergia entra as duas associações, 
este  12º Festival pode contar, em formato de residência, com um ensemble formado por músicos portugueses do 
seio da Porta-Jazz e músicos Suiços com ligações à Amr.

O clarinetista e saxofonista Eloi Calame e o contrabaixista Pierre Balda, dois músicos do meio jazzístico Suiço, são os 
“enviados especiais” para esta missão em terreno Portuense. Quem por aqui os acolhe em residência são três 
talentosos e emergentes jovens músicos da cidade do Porto. O saxofonista Afonso Silva, o guitarrista Hugo Ferreira 
e o baterista João Pedro Almeida.

Será certamente uma missão cumprida aquilo que estes cinco músicos irão apresentar em palco, tendo em conta o 
talento, a entrega e o domínio de uma linguagem que nasceu popular, mas cresceu e se tornou também erudita. 
Uma linguagem que não conhece fronteiras de qualquer formato ou natureza, uma linguagem chamada Jazz.
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ENCOMENDA A DANIEL SOUSA [PT, CA, DE]

DANIEL SOUSA | SAXOFONE ALTO, VOZ

SUSANA NUNES | VOZ

WANJA SLAVIN | SAXOFONE ALTO, FLAUTA

PJ FOSSSUM | SINTETIZADOR

JOSÉ DIOGO MARTINS | PIANO

CARLOS BORGES | BAIXO ELÉCTRICO

EDUARDO DIAS | BATERIA

Encomendar um concerto com música original a um músico emergente que envolva o mais  possível músicos de 
outras comunidades musicais fora de Portugal, em interação com o meio local  é algo que se pode esperar a cada 
edição do Festival Porta-Jazz.

Daniel Sousa, músico do Porto a residir em Copenhaga e que se assume como saxofonista-alternativo, compositor e 
produtor, aparece aqui a liderar uma encomenda, rodeado de seis músicos com percursos e ligações académicas e 
pro�ssionais muito semelhantes. 

A Daniel e ao seu saxofone e voz, junta-se a cantora portuguesa a residir em Copenhaga Susana Nunes, o saxofone 
alto e a �auta transversal de Wanja Slavin, talentoso e emblemático músico alemão já conhecido através de projetos 
como Amor Amok, os sintetizadores de PJ Fossum, músico Canadiano a viver em Copenhaga, o piano de José Diogo 
Martins, músico português também com ligações a Copenhaga, o baixista natural de Viseu mas a residir em Lisboa 
Carlos Borges e o baterista do Porto Eduardo Dias.

WIZ [PT, SP, FR]

JOSÉ PEDRO COELHO | SAXOFONE, COMPOSIÇÃO

WILFRIED WILDE | GUITARRA, COMPOSIÇÃO

IAGO FERNÁNDEZ | BATERIA, COMPOSIÇÃO

Wiz é o título do primeiro albúm do trio Wiz e que ocupa o lugar 76 do catálogo do Carimbo Porta-Jazz. Ao reconhe-
cido saxofonista português José Pedro Coelho junta-se o guitarrista francês a residir na Galiza, Wilfried Wilde e o 
baterista espanhol Iago Fernández para materializarem as suas a�nidades musicais através das suas próprias 
composições. 

Deste novo projeto a envolver um dos mais lapidares saxofonistas do Jazz nacional com dois músicos da cena 
jazzística da vizinha Espanha, mais concretamente da Galiza. Espera-se uma música que vagueia entre a liberdade 
da improvisação e o rigor da composição num caleidoscópio sonoro que nos transporta para as mais in�nitas e oníri-
cas paisagens.

Uma procura por plataformas e alicerçes que sirvam de base à improvisação e uma  aparentemente pueril opção 
pelo formato canção, são muitas vezes o mote para as viagens musicais dos Wiz. Sejam elas um simples melodia de 
inspiração mais “folk”, uma linha “bebop” com aditivos ou um exercício de entoação atonal. 
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ALFRED VOGEL "NEST" [AT, FR, DE, US] 

BEZAU BEATZ

ALFRED VOGEL | BATERIA

THEO CECCALDI | VIOLINO

FELIX HAUPTMAN | PIANO

CHRIS DAHLGREN | CONTRABAIXO

LEIF BERGER | BATERIA

As parcerias com outras Associações e movimentos criados por músicos, nacionais e internacionais são uma 
constante e uma condição ao longo da já longa existência da Porta-Jazz. O festival, sendo sempre um re�exo dessa 
existência e do que daí advém, não descura nem ignora a importância dessas parcerias. Bezau beatz é um festival 
na Áustria criado e impulsionado por músicos, tendo como timoneiro o baterista Alfred Vogel. A habitual troca de 
projetos entre estes dois Festivais tem levado e trazido muita música a conhecer através deste canal aberto entre as 
duas instituições. 

Neste 12º festival Porta-Jazz recebemos o projeto “Nest” liderado pelo próprio Alfred Vogel e acompanhado por 
�guras de peso do jazz e improvisação livre Europeia. Para além do emblemático Alfred Vogel com uma carreira a 
caminho dos 40 anos de existência, neste concerto dos “Nest” podemos também contar com a forte presença de um 
músico que é seguramente uma das maiores referências do jazz europeu, o genial e virtuoso violinista francês Theo 
Ceccaldi, o pianista Felix Hauptman e o baterista Leif Berger, dois músicos alemães que são referências importantes 
do criativo meio jazzístico de Colónia e ainda o contrabaixista e multi-instrumentista americano Chris Dahlgren, 
colaborador, entre outros nomes de não menos importância, de Anthony Braxton.

Vogel is the german word for bird. And bird´s do have NESTs, don´t they?

MIGUEL ÂNGELO "DANÇA DOS DESASTRADOS" [PT]

MIGUEL ÂNGELO | CONTRABAIXO, COMPOSIÇÃO

JOÃO GUIMARÃES | SAXOFONE

JOAQUIM RODRIGUES | PIANO

MARCOS CAVALEIRO | BATERIA

Com uma carreira espelhada em três discos editados pelo Carimbo Porta-Jazz o Miguel Ângelo Quarteto apresenta 
neste Festival o seu terceiro trabalho discográ�co com o título de “Dança dos Desastrados”. Este quarteto, criado e 
liderado por Miguel Ângelo desde 2013, toca e interpreta a música original do próprio e neste último trabalho 
assume subliminarmente como leitmotiv, possíveis danças tradicionais, reais ou imaginárias.

Os companheiros de Miguel Ângelo são os mesmo desde que o quarteto viu a luz do dia e essa resiliência e 
dedicação são bem visíveis e especialmente audíveis no trabalho produzido pelo sempre so�sticado e original 
saxofonista portuense João Guimarães, o relaxado e poderosamente gracioso pianista de Viseu Joaquim Rodrigues 
e o “maestro” Marcos Cavaleiro na bateria. 

Neste prazeiroso salão de baile para desastrados, a música que os faz tropeçar não é passível de ser classi�cada com 
o mesmo epíteto, tal o rigor, a vontade, a liberdade e a alegria de quem a compõe e toca, de passo certo.

ANTÓNIO LOUREIRO "CONEXÃO" [BR, PT]

ANTÓNIO LOUREIRO | PIANO, TECLADOS, 
COMPOSIÇÃO

ANDRÉ FERNANDES | GUITARRA ELÉCTRICA

JOÃO MORTÁGUA | SAXOPHONE

GIL SILVA | TROMBONE

JOSÉ CARLOS BARBOSA | CONTRABAIXO

DIOGO ALEXANDRE | BATERIA

EQUIPA PORTA-JAZZ

JOÃO PEDRO BRANDÃO | PRODUÇÃO; COORDENAÇÃO

RUI TEIXEIRA | PRODUÇÃO; COPYWRITE

AP | PRODUÇÃO

ANTÓNIO FERNANDES | PRODUÇÃO

JOANA BRANDÃO | ASSESSORIA DE IMPRENSA

ADRIANA MELO (MÍNIMA) | GESTÃO REDES SOCIAIS & WEB

MÍNIMA | FOTOGRAFIA E VIDEO

MARIA MÓNICA |  IMAGEM & DESIGN GRÁFICO

SÉRGIO VALMONT | SOM

IVO MAGALHÃES | SOM

MARIANA FIGUEROA | DESENHO DE LUZ

JOHN ALMEIDA | TRADUÇÕES

CO-PRODUÇÃO
TEATRO MUNICIPAL DO PORTO

DIREÇÃO PORTA-JAZZ

AP

EURICO COSTA

HUGO CIRÍACO

HUGO RARO

JOÃO GUIMARÃES

JOÃO PAULO ROSADO

JOÃO PEDRO BRANDÃO

JOSÉ PEDRO COELHO

MARCOS CAVALEIRO

NUNO TROCADO

RUI TEIXEIRA

SUSANA SANTOS SILVA

Tudo o que começa, idealmente tem um �m. Seja esse �m um processo interrompido e obrigado a uma forçada 
conclusão ou um apoteótico “gran �nale”,  com todos os pergaminhos e pontas soltas resolvidos e encaixados. Para 
fechar este 12º festival Porta-Jazz espera-se uma natural e saudável mistura dessas duas opções. Um “gran �nale” 
que ao mesmo tempo consiga deixar questões e equações em aberto, à espera de mais, à espera de uma continui-
dade evolutiva. Como um simples jogo de quem pega numa palavra e vai acrescentando outras e sem perverter o 
sentido original da mesma, lhe dá outra vida,ou neste caso, outras músicas, outros festivais. 

O multi-instrumentista brasileiro António Loureiro foi o músico escolhido para oferecer esse “�m” ao festival. 
Loureiro, com uma carreira de autor em ascenção é já um dos músicos mais requisitados da atual cena da música 
brasileira. O multi-instrumentista, também cantor, compositor e produtor musical estende os seus créditos do jazz 
à música popular.

Com uma prestigiante dimensão internacional, Loureiro faz parte do grupo do ícone do jazz mundial Kurt Rosenwin-
kel, com quem editou “Caipi” , toca também bateria no grupo do guitarrista Pedro Martins e com estes dois colossos 
da guitarra já esteve presente nos principais festivais de Jazz da atualidade como Montreaux Jazz e Montreal Jazz 
festival e tocou em mais de 30 países. Atualmente, para além do seu trabalho como autor também desenvolve 
parcerias nomeadamente com o baterista americano Obed Calvaire.

Como o próprio nome deste projeto indica, apresenta-se aqui em conexão com cinco músicos portugueses de crédi-
tos �rmados e carreiras não muito distantes da de Loureiro. O super guitarrista André Fernandes, o incansável e 
colossal saxofonista João Mortágua, o emergente e talentoso trombonista Gil Silva com a sólida e inventiva dupla 
rítmica, José Carlos Barbosa no contrabaixo e Diogo Alexandre na bateria.
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