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Pedro Melo Alves e Julius Gabriel são dois músicos com reconhecimento 
nacional e internacional na cena jazzística e música improvisada. O Blind 
Dates acontece esta terça-feira 12 no espaço Maus Hábitos e desta vez 
integrado no ciclo Clubedo.

Não deixe de estar presente neste encontro entre dois músicos tão 
especiais.

Tudo esta terça-feira dia 12 de Outubro no Espaço Maus Hábitos às 
20:30. Relembra-se que a entrada é livre mas limitada à lotação do 
espaço e se pretender fazer reserva para jantar e assegurar assim o seu 
lugar pode fazê-lo em: loja.maushabitos.com.

PEDRO MELO ALVES | BATERIA 

JULIUS GABRIEL | SAXOFONE

“WIZ” o novo disco do Carimbo Porta-Jazz.

Wiz é o título do primeiro álbum do trio Wiz que aqui se apresenta no 
lugar 76 do catálogo do Carimbo Porta-Jazz. Ao internacionalmente 
reconhecido saxofonista português José Pedro Coelho junta-se o guitar-
rista francês Wilfried Wilde e o baterista espanhol Iago Fernández para 
materializarem as suas afinidades musicais através das suas próprias 
composições. 

Uma música que vagueia entre a liberdade da improvisação e o rigor da 
composição num caleidoscópio sonoro que nos transporta para as mais 
infinitas e oníricas paisagens.

JOSÉ PEDRO COELHO | 
SAXOFONE, COMPOSIÇÃO

WILFRIED WILDE | GUITARRA, 
COMPOSIÇÃO

IAGO FERNÁNDEZ | BATERIA, 
COMPOSIÇÃO

M.OU.CO
Rua de Frei Heitor Pinto, 67
Porto

ESPAÇO MAUS HÁBITOS
Rua de Passos Manuel, 178 4º Piso
Porto

MIRA FORUM
Rua de Miraflor, 155
Porto

HOT FIVE UPTOWN
Rua de Guerra Junqueiro, 495
Porto

AUDITÓRIO DA FEUP
Rua Dr. Roberto Frias
Porto

PASSOS MANUEL
Rua de Passos Manuel, 137
Porto

12 OUT  20:30 | MAUS HÁBITOS
PEDRO MELO ALVES + JULIUS GABRIEL
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13 OUT  21:30 | FEUP
WIZ 
LANÇAMENTO CD

Os DUOT são Albert Cirera nos saxofones e Ramon Prats na bateria e são 
atualmente um dos mais importantes grupos de free jazz e improvisação 
da Península Ibérica.

Desde 2007, quando à última hora foram chamados para substituir a 
atuação de Paal Nielsen-Love na Fundação Miró em Barcelona,   eles não 
pararam de crescer e trabalhar. Com uma proposta corajosa e arriscada, o 
grupo continua a procurar os limites da sua sonoridade tornando-se uma 
das referências da nova cena de vanguarda.
Lançaram três álbuns: “Duot” (2008), “Cactus” (2011) e “Live at Jambo-
ree” (2015), todos lançados pela editora Repetidor. Gravaram “Food” 
(2017) com o guitarrista Andy Moor e também fazem parte do “Liquid 
Trio”, ao lado do pianista Agustí Fernández. Os frutos desta colaboração 
são "Marianne" (2016) e "Liquid Trio Plays Bernoulli" (2017).

DUOT já percorreu a Espanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Dinamarca, 
Suécia, Itália e Rússia. Dividiram o palco com músicos como Joe Morris, 
Tom Chant, Alessandra Patruco, Herman Müntzig, Joachim Badenhorst, 
Masa Kamaguchi, Hugo Antunes e Alan Wilkinson, entre outros.

ALBERT CIRERA | SAXOFONES

RAMON PRATS | BATERIA
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16 OUT  19:00 | MIRA FORUM
DUOT
ALBERT CIRERA, RAMON PRATS
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"El amado está ya en nuestro ser, como la sed y la “alteridad”. El ser es 
erotismo. La inspiración es esa extraña voz que saca al hombre de sí 
mismo para ser todo lo que él es, todo lo que él desea: otro cuerpo, otro 
ser. Más allá, fuera de mí, en el matorral verde y dorado, entre las trému-
las ramas, canta lo desconocido. Me llama."

Octavio Paz
El arco y la lira

EURICO COSTA | GUITARRA, 
COMPOSIÇÃO

JOÃO GUIMARÃES | SAXOFONE

MARCOS CAVALEIRO | BATERIA

19 OUT  20:30 | MAUS HÁBITOS
THIS IS WATER

Daniel Sousa e Afonso Silva são dois saxofonistas da novíssima geração 
de músicos de jazz do meio portuense. Cruzaram caminhos durante o seu 
período académico e assim continuam, a partilhar diferentes experiên-
cias e a reforçar alicerces de uma carreira musical que se prevê rica e 
longa. Aqui apresentam-se em duo para explorar as infinitas possibili-
dades do jogo musical.

DANIEL SOUSA | SAXOFONE

AFONSO SILVA | SAXOFONE

26 OUT  20:30 | MAUS HÁBITOS
DANIEL SOUSA + AFONSO SILVA

Sketch Route é um projeto liderado pelo saxofonista Rafael Gomes. Teve  
origem nos anos académicos do seu líder e dos restantes intervenientes, 
acompanhando os seus percursos até aos dias de hoje, em que se 
afirmam como músicos da nova geração de jazz da cidade do Porto. Com 
Pedro Jerónimo na trompete, Miguel Meirinhos no piano, Gianni 
Narduzzi no contrabaixo e João Cardita na Bateria, o grupo toca música 
original escrita pelo seu líder, que tem como objetivo demonstrar o 
caminho que escolheu e está a traçar. Isto faz com que se sintam várias 
influências e que o seu repertório tenha alguma diversidade a nível 
estético, onde podemos sentir influência tanto da tradição jazzística 
como da música erudita.

RAFAEL GOMES | SAXOFONE 
BARÍTONO

PEDRO JERÓNIMO | TROMPETE

MIGUEL MEIRINHOS | PIANO

GIANNI NARDUZZI |
CONTRABAIXO

JOÃO CARDITA | BATERIA

31 OUT  19:00 | M.OU.CO
SKETCH ROUTE

Foi no Curso de Jazz da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 
(ESMAE) que Filipe e José se conheceram. Participaram conjuntamente 
em grupos como o Quinteto Eduardo Cardinho, The Mantra of The pHat 
Lotus de Mané Fernandes ou Omniae Ensemble de Pedro Melo Alves. 
Da afinidade musical entre Filipe e José, nasceu também o amor de 
uma amizade que tem vindo acompanhar o desbravamento existencial 
de cada um. Por entre bilhetes de avião, contas divididas em jantares, 
pessoas interessantes que se encontram no intercidades, dilaceramen-
tos do foro pessoal, sofás mais ou menos confortáveis para dormir, o 
local central acaba por ser sempre o palco. O caldeirão mundividente de 
Filipe e José dará o mote a este concerto e a "Over time, he gradually 
giant stepped into the place. And the space. That is the place. Too.", título 
do seu primeiro disco a ser lançado na primavera de 2022.

FILIPE LOURO | CONTRABAIXO

JOSÉ SOARES | SAXOFONE

2 NOV  20:30 | MAUS HÁBITOS
FILIPE LOURO + JOSÉ SOARES

Melodias simples, ambientes e texturas contrastantes, grooves, 
improvisação, são alguns dos termos que poderão ajudar a definir os 
temas deste quarteto que tenta sempre que a música seja fresca e 
imprevisível.

AP | GUITARRA, COMPOSIÇÃO

JOSÉ DIOGO MARTINS | PIANO

GONÇALO SARMENTO | BAIXO 
ELÉCTRICO

GONÇALO RIBEIRO | BATERIA

7 NOV  21:30 | HOT FIVE
AP QUARTETO

No seu mais recente projeto a solo – HOLI – João Mortágua explora 
diferentes texturas a partir dos seus saxofones, flautas, percussões, voz 
e pedais. Nestas composições espontâneas ouvem-se influências do 
folclore europeu, da música clássica, do jazz e até da música eletrónica. 
O mote é a celebração das cores de que a natureza humana é feita.

JOÃO MORTÁGUA | 
SAXOFONES, FLAUTAS, 
PERCUSSÕES, VOZ, PEDAIS

23 OUT  21:30 | PASSOS MANUEL
JOÃO MORTÁGUA
“HOLI”

“A cor é a tecla. O olho é o martelo. A alma o piano de inúmeras cordas.“ 
- Wassily Kadinsky

HERY PAZ | SAXOFONE TENOR

LUÍS NACHT | SAXOFONE TENOR

SÉRGIO WAGNER | TROMPETE

JOÃO GRILO | PIANO

DEMIAN CABAUD |
CONTRABAIXO

MARCOS CAVALEIRO | BATERIA

9 NOV  20:30 | MAUS HÁBITOS
ENSEMBLE COLORES
FEAT HERY PAZ, LUIZ NACHT, SÉRGIO WAGNER

BILHETES E ACESSOS

ESPAÇO MAUS HÁBITOS
Entrada livre 
Reservas: loja.maushabitos.com

AUDITÓRIO DA FEUP
Acesso gratuito (sujeito a lotação da sala) mediante levantamento antecipado de bilhete
Bilhetes disponíveis 5 dias úteis antes da data do espectáculo no infedesk/feup
Horário: Segunda a Sexta-feira, 9:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30
Dias de Espectáculo : Abertura da bilheteira uma hora antes do início do espectáculo

PASSOS MANUEL | HOT FIVE UPTOWN | MIRA FORUM
5 euros / 3 euros membros (contribuição reverte para Porta-Jazz)

M.OU.CO
5 euros, 3 euros para Membros Porta-Jazz
Bilhetes à venda no local ou através de moucohotel.pt/agenda


