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 15 Mar 
Escola de Jazz  
do Porto 

Sob tutela de Pedro 
Barreiros, os alunos da 
Escola de Jazz do Porto 
sobem ao palco para 
demonstrar o que se 
aprende na Escola mais 
importante de ensino 
de Jazz no Norte 
do país. Este é um 
concerto já habitual 
no Ciclo de Jazz na 
Ordem, mas que de 
ano para ano apresenta 
novos repertórios e 
novos intervenientes. 
É ainda uma forma 
de se fazerem ouvir 
alguns dos temas mais 
marcantes da história 
do jazz.  

 08 FEV 
Paulo Gomes Trio 

Paulo Gomes é um 
pianista com um percurso 
reconhecido no nosso 
país. Ao longo dos últimos 
vinte anos contribuiu 
na edição de inúmeros 
trabalhos musicais. Editou 
dois álbuns em nome 
próprio, Intro (decateto, 
2002) e Trabka (quinteto, 
2010), acompanhou a 
cantora Fátima Serro 
(dois discos) e tem 
participado em gravações 
de múltiplos projetos, 
nomeadamente no disco 
Raw, a estreia do cantor 
Kiko. 
Em trio explora a 
confluência entre jazz 
e a música clássica 
desmistificando uma 
barreira por vezes difícil 
de quebrar. Este trabalho 
procura a estética do belo 
dentro do conceito de 
swing e improvisação. 
Certamente desempenha 
de forma perfeita a função 
de abrir um evento 
marcado por concertos 
muito especiais. 
 
O trio é formado por: 
Paulo Gomes 
piano

José Carlos Barbosa 
contrabaixo

Filipe Monteiro  
bateria

As sessões têm início 
pelas 22h00 e duração de 

1 hora (aprox.)
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 24 Mai 
Hot Clube de 
Portugal

Desde há muito que 
existem barreiras 
musicais no nosso país. 
São essas barreiras 
que o Ciclo de Jazz 
na Ordem se propõe a 
quebrar. 
Em 1945 já se reuniam 
em casa dos irmãos 
Sangareau alguns 
entusiastas do Jazz, 
ou da música HOT em 
contraposição à música 
clássica. Luiz Villas-
Boas, os irmãos Ivo e 
Augusto Mayer, Gérard 
de Castelo Lopes e a 
própria Helena Villas-
Boas reuniam-se para 
trocar discos, escutar 
as novidades e tocar. O 
grupo foi-se alargando 
e organizando, 
de forma mais ou 
menos informal, 
sessões de jazz com 
músicos portugueses 
e estrangeiros que, 
estando de passagem 
por Lisboa eram 
convidados a juntar-se. 
Com o terreno 
preparado para fundar 
um clube de Jazz, este 
grupo, liderado por Luiz 
Villas-Boas passou ao 
passo seguinte: a sua 
formalização. A 16 de 
Março de 1950 foram 

 10 Mai 

Mano a Mano

“Mano a Mano” é um 
duo constituído pelos 
irmãos guitarristas 
André e Bruno Santos. 
Esta dupla editou o 
seu novo disco ‘Vol.2’, 
no passado dia 13 de 
Outubro 2017 e tem 
vindo a apresentá-lo 
ao vivo numa série de 
concertos, que passou 
pelo Festival de Jazz 
de Bragança, Centro de 
Cultura Contemporânea 
de Castelo Branco, 
Cine-Teatro 
Grandolense, Festival 
AngraJazz (Açores), 
Centro Cultural de 
Belém, Teatro Municipal 
Baltazar Dias (Madeira), 
Museu Nogueira da 
Silva (Braga) e Jazz no 
Kubico (Luanda). 
O espetáculo criado 
é inovador não só 
pela cumplicidade 
dos músicos como 
pelo virtuosismo. O 
jazz surge de uma 
forma descontraída 
e desprovida de 
preconceitos. Com 
um cenário que 
remete para a sala 
de estar onde tudo 
começou aborda-se a 
música com humor e 
descontração.  

 28 JUN 

Jogo de Damas 

É um grupo vocal 
criado em 2010, no 
Porto, constituído 
pelas vozes de Barbara 
Francke, Fátima Serro 
e Sameiro Sequeira, 
às quais se junta 
actualmente Gabriela 
Braga Simões, numa 
terceira versão do 
projecto. Em 2012 
editou o seu primeiro 
trabalho discográfico 
– “Jogo de Damas”, 
pela Editora Numérica. 
Neste seu percurso, 
tem vindo a apresentar-
se nos mais variados 
auditórios nacionais, 
nomeadamente em 
Festivais de Jazz de 
referência nacional – 
“Douro Jazz”, “Festival 
de Jazz de Valado de 
Frades”, “Jazz na Praça 
da Erva”. O projecto 
tem também sido 
divulgado nos meios 
de comunicação RTP1, 
Porto Canal, Antena 
1 e Rádio Nova e foi 
amplamente apoiado 
por José Duarte nos 
seus programas “Cinco 
minutos de Jazz” e 
“A menina dança?”. 
O Jogo de Damas é 
acompanhado por um 
trio com Paulo Gomes 

 26 aBr 
José Pedro 
Coelho 
“Passarola 
Voadora” 

Houve certamente 
entre os Homens a 
ideia de que tivéssemos 
sido feitos para voar, 
nasceríamos com asas. 
A Passarola Voadora 
simboliza a ideia 
tornada realidade. 
Alude à capacidade 
em decifrar e utilizar a 
Natureza na criação de 
instrumentos que nos 
ajudam a contornar 
os nossos limites 
naturais, transformando 
a consciência de 
nós próprios. Não 
nascemos com asas 
mas, no entanto, 
voamos… 

Este trabalho é um 
dos mais relevantes 
do último ano e 
inclui músicos 
incontornáveis: 
José Pedro Coelho - sax 
tenor e soprano 
Xan Campos (SP) - 
piano 
Demian Cabaud (AR) - 
contrabaixo 
Marcos Cavaleiro - 
bateria 
 

aprovados os Estatutos 
do Hot Clube de 
Portugal com o slogan 
“Divulgação da Música 
de Jazz”. 
O Hot Club é um dos 
mais antigos clubes de 
jazz da Europa e é com 
certeza aquele que se 
mantém a funcionar 
ininterruptamente há 
mais anos. A revista 
DownBeat, conceituada 
revista americana de 
Jazz, considera o HOT 
CLUB um dos melhores 
100 clubes de jazz do 
mundo. É este legado 
que vai representado 
pelos acordes dos 
alunos que mantêm 
este clube vivo. 

no piano, Miguel 
Ângelo no contrabaixo 
e Acácio Salero na 
bateria, músicos de 
referência no jazz 
nacional. O reportório 
percorre diversos 
estilos desde o Jazz 
à Bossa Nova e à Pop 
com diversos temas 
cantados também a 
cappella.


