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4 de Maio
Apresentação dos 
alunos da Escola de 
Jazz do Porto

A participação da 
EJP é uma constante 
desde o primeiro 
ciclo de concertos. 
Esta instituição, 
gerida pela família 
Barreiros, tem um 
papel fundamental 
na História do 
Jazz em Portugal, 
contribuindo para 
a formação de 
alguns dos maiores 
valores musicais 
da atualidade. 
Foi também nos 
corredores da Escola 
que se começou a 
planear o primeiro 
curso superior de Jazz, 
lecionado na ESMAE. 

13 de Abril
André Sarbib e  
António Serrano

Desde há mais de uma década que 
este duo se formou, tendo passado 
e tocado em alguns dos principais 
palcos mundiais. André Sarbib 
dispensa apresentações. É um 
dos músicos mais prestigiados do 
panorama musical português tendo 
colaborado com músicos como: Joe 
Lovano, Barry Altschul, Ivan Lins, 
Carles Benavente, Ruben Dantas, 
Alice Day, Jorge Rossi, Shaeb 
Sarbib, Carlos Carli, Jorge Pardo, 
Javier Colina, Joaquin Chacon, 
Paulo de Carvalho, Rão Kyao, 
Leonardo Amuedo, entre muitos 
outros. Depois do sucesso em 2017, 
será um prazer voltar a vê-lo e 
ouvi- lo na Casa do Médico.
António Serrano é um músico 
espanhol amplamente reconhecido 
no cenário Jazzístico europeu 
e norte americano. Com um 
conhecimento amplo sobre 
o ensino da musica, foi como 
harmonicista que se destacou. 
Hoje é considerado um dos 
melhores harmonicistas do mundo. 
Tocou ao lado do “mestre” Larry 
Adler no concerto organizado 
pelas Nações Unidas em Paris e 
depois acompanhou músicos como 
Lorin Maazel, Salvatore Accardo, 
Barbara Hendricks, Plácido 
Domingo, entre outros. Ao longo 
de sua carreira, como músico de 
clássico, Antonio Serrano teve 
a oportunidade de tocar com 
as Orquestras Sinfónicas de 
Hidelberg, Kiel, Colonia, Istambul 
e Bélgica. Como músico de Jazz 
tocou ao lado de músicos de grande 
impacto dos quais destaco Tino di 
Geraldo, Guillermo Mac Gill, Lou 
Bennet, Carlos Carli, Albert Sanz, 
Joshua Edelman, David Mengual, 
Javier Colina, Dan Rochlis, Bob 
Sands, entre muitos outros.

9 de Março
“A vida de X”
Miguel Ângelo Quarteto

29 de Março
Renato Dias Trio

13 de Abril
André Sarbib e  
António Serrano

4 de Maio
Alunos da Escola de  
Jazz do Porto

8 de Junho
Salgueirinha

29 de Junho
David Massena: 
O Jazz com “Tom”
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As sessões têm início 
pelas 22h00 e duração 
de 1 hora (aprox.)

ENTRADA LIVRE

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS DA SRNOM
RUA DELFIM MAIA, 405 — 4200-256 PORTO
TEL. 225 070 100

ORDEM DOS MÉDICOS
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE



9 de Março
“A vida de X”
Miguel Ângelo Quarteto

“A VIDA DE X” é um 
projeto musical que nos faz 
imaginar uma personagem e 
os seus acontecimentos de 
vida. Este quarteto, formado 
pelo contrabaixista Miguel 
Ângelo, João Guimarães 
(saxofone), Joaquim 
Rodrigues (piano) e Marcos 
Cavaleiro (bateria), cria 
através de um conjunto de 
dez temas uma história de 
vida permitindo ao público 
imaginar e interpretar de 
forma pessoal a música 
que ouve. É um trabalho 
harmonicamente complexo 
e de validade maior no 
cenário do jazz nacional. 
O jazz, como qualquer 
outra estética musical tem 
um objetivo, uma história, 
uma essência, não sendo 
um conjunto de notas 
desprovidas de sentido. 
Tendo em conta todos estes 
aspetos, foi esta a opção 
para abrir o Ciclo de Jazz na 
Ordem de 2018.

8 de Junho
Salgueirinha

Salgueirinha é um lugar 
distante que inspira os 
músicos deste projeto. 
Este trabalho, que surge 
da união de Miguel 
Moreira (guitarrista) 
e Filipa Santos (sax, 
flauta, voz e gaita de 
foles), leva-nos numa 
viagem exploratória 
à volta do nosso 
património imaterial 
musical. Através 
da improvisação, a 
música surpreende 
com uma abordagem 
contemporânea onde 
o conteúdo musical 
se esbate criando 
ambientes inesperados. 
As influências vão 
desde a folk, jazz 
e a improvisação. 
Este trabalho será 
apresentado em forma 
de quarteto. O trabalho 
discográfico será editado 
em 2018 e apresentado 
na SRNOM.

29 de Março
Renato Dias Trio

Renato Dias, guitarrista 
de formação, apresenta 
com o seu trio uma seleção 
de composições originais 
inseridas no primeiro 
disco intitulado “Suspiro”. 
Este trabalho pauta-se por 
sonoridades simples e de 
extrema melodia, ao jeito 
do swing. Insere-se no jazz 
nacional como veículo de 
desmistificação e quebra de 
preconceitos ou estigmas 
associados a este estilo 
musical. É uma mostra da 
musicalidade em contexto 
jazzístico e da música 
improvisada, explorando 
várias perspetivas do 
conceito de “Belo”.

29 de Junho
David Massena: 
O Jazz com “Tom”

Tendo como ponto de partida a 
crescente integração da música 
brasileira no nosso país e sobretudo 
a divulgação ascendente de Tom 
Jobim na nossa cultura musical, 
muito a propósito do trabalho 
desenvolvido pela fadista Carminho, 
é fundamental perceber a importância 
do músico no cenário internacional 
do Jazz.

Tom Jobim nasceu no Rio 
de Janeiro contudo a sua 
família era oriunda de Jovim, 
Gondomar. A primeira 
curiosidade advém mesmo 
desse facto pois é essa a origem 
do seu sobrenome. Enquanto 
músico, Tom Jobim dedicou-
se amplamente ao Clássico. 
Foi aluno do conceituado 
professor alemão Hans-Joachim 
Koellreutter e a sua música sofre 
reconhecidamente influências 
de Debussy e Ravel. Admirador 
assumido de Villa Lobos e Ary 
Barroso, Jobim também estudou 
de modo aprofundado as obras de 
eruditos como Radamés Gnatalli 
e Guerra Peixe. Foi Maestro de 
orquestra em várias ocasiões, ao 
lado de músicos de grande relevo. 
Mais tarde surge na vida de Jobim 
o Jazz e a música popular. Jobim 
desenvolve de forma inédita 
um estilo musical abrangente e 
rompe fronteiras musicais. Esta 
pequena súmula refere apenas 
indícios da biografia de uma das 
personalidades mais interessantes 
da história da música.

Para nos contar esta história 
iremos contar com a 
presença de David Massena.

David Massena nasceu em 
Cataguases – Minas Gerais, em 
13 de fevereiro de 1961. Jornalista, 
bacharel em Direito, roteirista e 
pós graduando em Didática do 
Ensino Superior é atualmente 
uma das figuras mais sonantes do 
plano cultural do Brasil. É o autor 
de vários livros, entre os quais 
“Nova Friburgo – Da Geração 
Bendita à Capital da Moda 
Íntima”, “Até Quarta-Feira” e 
do livro infantil “Amiga Amélia” 
que aborda os temas de bullying 
e trabalho infantil. É Cidadão 
Friburguense e Benemérito do 
Estado do Rio de Janeiro pelos 
serviços prestados à cultura. Em 
2009 recebeu o prémio Zuenir 
Ventura de Melhor Cronista 
pela Associação Friburguense de 
Imprensa. Atualmente reside em 
Nova Friburgo, no Estado do Rio 
de Janeiro, sendo o diretor da 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Desenvolve ainda atividade como 
Professor e Palestrante. Em 2017 
participou, como palestrante 
convidado, no Festival Poeiras da 
Língua Portuguesa que teve lugar 
em Oeiras.

A sua presença no Ciclo de 
Jazz na Ordem constitui para a 
organização e Comissão Cultural 
motivo de grande satisfação.


