
A FESTA DO JAZZ
MUDOU DE CASA
MAS NÃO DE CARA

MARKUS ALMEIDA

Embora tenha muda-
do de casa - do Teatro
São Luiz, onde decor-

reu entre 2003 e 2017,

para doisH novos ende-

reços de Lis-

boa, o Museu

de História Natural c

da Ciência e o Conser-
vatório Nacional - e a

organização seja ago-
ra assegurada apenas
pela Associação Sons

da Lusofonia, o espíri-
to da Festa do Jazz,

que se realiza este

ano, pela 16. a vez, en-
tre 22 e24de Março,
nantém-se: o seu

objectivo é promover
Lm ponto de encon-
tro anual dojazz por-

tuguês, com dezenas
de espectáculos de
entrada gratuita em
Lisboa e uma atenção
especial dedicada às

escolas de música e a

jovens em formação.

O Em 15 anos, contas da

organização, foram
"mais de 100.000
espectadores, cerca
de 500 concertos,
mais de 3.000 músi-

cos participantes, mais
de 20 escolas de jazz

por ano e cerca de 75

acções de formação
avançada".

É pelo Picadeiro do

Museu de História

Natural e Ciência que
vão passar os princi-

pais momentos da

Festa do Jazz 2018.
São corcertos de pro-
jectos como o trio do

acordeonista João

Barradas, The Riteof
Trio (André Silva na

guitarra, Filipe Louro

no contrabaixo e Pe-

dro Melo Alves na ba-

teria) e Pablo Lapidu-
sas lnte'national Trio -
P.L.1.N.T., que actuarão

na sexta-feira, dia 23,

abrindo ao público a

16 a edição do festival.

The Riteof Trio

abre esta edição
da festa

Maria João

apresenta o

seu projecto

Ogre Electric
Trio

Na noite de 22, a

Imprensa Nacional -
Casa da Moeda aco-
lhe a "Pré-Festa" - um
concerto de Carlos
Martins Co director ar-
tístico da Associação
Sons da Lusofonia en-

carregar-se-á do saxo-
fone tenor), João Pau-

lo Esteves da Silva (ao

piano), André Rosinha

(no contrabaixo) e

Alexandre Frazão (na
bateria) apenas para
parceiros e imprensa,
e portanto sujeito a

convite.
É sábado e domin-

go, 24 e 25, que o

grosso das activida-
des terá lugar. Pelo
Picadeiro do Museu

passarão nomes
como Eduardo Cardi-
nho Quarteto (projec-
to centrado no vibra-

fone), a estreia mun-
dial do trio de Rodrigo
Amado com Hernâni
Faustino e Harris

Eisenstadt, João Paulo

Esteves da Silva Trio,

que tocará o recente

álbum Brightbird, mui-
to elogiado pela críti-

ca) e, entre outros, o

novo projecto de An-

dré Fernandes, Cen-

tauri, e o Ogre Electric
Trio de Maria João.

Para assistir aos

showcascs, concursos
de escolas e sessões

dejam. os aficionados

dojazz terão de se

deslocar até ao Con-

servatório Nacional.
Será lá que culminará
mais um fim-de-sema-

na intenso da Festa

do Jazz, com concer-
tos no domingo, a

partir das 21 h, do

Quinteto Ricardo Pin-

to, do Alexandre Coe-
lho Quartet c a entre-

ga dos prémios relati-

vos ao Encontro Na-

cional de Escolas, an-

tecedida do último
concerto desta edi-

ção: um combo em
sexteto da Escola

Superior de Música
de Lisboa 2017.

E depois é esperar
mais um ano. O

CARTAZ

PICADEIRO -MUSEU DE HIS-

TÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA

6.a,23/3, 21 h3O
João Barradas '

rio • I he Rite

oí Tric • Pablo Lapicusas
Irterretional rio - F.LIN.

i .

Sáb,24/3,
17h Edusrclo Cardinho Quarteto

18H3O Rodrigo Amado • Henáni
Faustino • Harris Eisenstadt

21H30 Beatriz Nunes Quarteto
23h30 Mana João Trio- Ogre
QectricTrio

Dom., 25/3,
17hJoâo Paulo Esteves ca Silva

Trio - Dnghlbird 18h30 André

Fernandes' Centauri - Drscc
CONSERVATÓRIO

NACIONAL -SALÃO NOBRE

Sáb., 24/3, 14 hJíw e Género'

urra convexa aberta

• 15h-19h3OFncontro Nacional

de Fscolasde Música

• 21h-23h30 Snowrases F^colaí

Super iurfâ • 23h45 Corri bu

Escola Ar lM'La do Conter valor ic

deCoirnbrd2ol7'Ohls
Jdrn Sesbicn

Dom., 25/3,
15h30-17h40 Encontro

Nacional de Escolas de Vlúsica

• 18h Masterclass com Andy
Sheppard (Sala Grande) • 21h

Quinteto Ricardo Pinto -Sl//
• 22h30 Alexandre Coelho

Quartet - Idiosyncrasies ¦ Oh

Prémios Encontro Nacional de
Escolas (Conservatório) • Oh3O

Combc da Lscole Superior de

Música de Lisboa 2017

(Conservatório)
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