
Miguel Rodrigues, baterista e compositor, 
considerado pelo crítico António Branco “uma 
das mais sólidas promessas do jazz nacional”, 
apresenta ao vivo o seu primeiro disco, ‘Empa’, 
editado em 2021. Empa, acto de colocar uma 
estaca que sustenta plantas trepadeiras. Mas 
o que tem este acto a ver com música? Com a 
música de Miguel Rodrigues, tudo!
Este grupo surge depois de um percurso 
rico e de amadurecimento onde se encontra 
com Demian Cabaud no contrabaixo e José 
Diogo Martins ao piano, onde se lançam numa 
constante de liberdade na criação musical 
em tempo real, em que é precisamente a 
improvisação que sustenta a música de Empa.
‘Empa’ integra as listas dos melhores discos 
de jazz de 2021 de Nuno Catarino em “A forma 
do jazz”, António Branco na “jazz.pt” e de 
Leonel Santos e Pedro Roxo na “JazzLogical”.
Miguel Rodrigues foi “Músico do Ano 
Revelação Nacional” nos prémios JazzLogical 
2021.
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Luís Figueiredo, além de ser um nome 
incontornável da música em Portugal, faz parte 
da história do Jazz na Ordem. Foi dos primeiros 
músicos a abraçar o projeto e agora apresenta 
nesta casa o seu recente trabalho a solo “À 
deriva”. Neste concerto, o pianista impressiona 
pela exploração técnica, onde os limites do 
instrumento são constantemente desafiados. 
“À Deriva” será o testemunho mais eloquente 
e arrojado da maturidade de Luís Figueiredo, 
uma prova cabal, se necessária fosse, da sua 
inescapável relevância no
jazz nacional do nosso tempo.

Chabón (tʃa´βon) no original lunfardo, tipicamente 
porteño, deriva do espanhol chaval, e é usado de 
maneira bem coloquial e displicente, como a palavra 
“tio”. É essa displicência informal e até familiaridade, 
que se pretende trazer para o tango, cruzando-o com 
sonoridades distintas como o Jazz e bossa nova e até 
mesmo com a música popular, numa nova dimensão, 
inesperada e surpreendente.
Um trio singular, de combinação inesperada de 
instrumentos, como sejam o bandolim, a bateria e o 
piano, interpretados pelos músicos  David Rodrigues, 
Rui Rodrigues e Vitor Sousa, que nos transportam, 
num carrossel de emoções, numa viagem fantástica 
pela música, atravessando Piazzolla, reinterpretando 
clássicos do jazz e passando por outros clássicos do 
Tango.
A viagem termina de modo absolutamente arrasador, 
com um clássico revisto pelos três músicos, 
verdadeiros guias nesta descoberta.
A apresentação musical é acompanhada por um 
par de dançarinos, o qual atribui ao espetáculo uma 
dinâmica e uma impressibilidade inéditas.
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“Triskel” dá nome ao novo álbum de André 
Rosinha, projeto que nasceu à volta do conceito 
do número 3, enguanto terceiro disco de sua 
autoria, escrito com 33 anos, para um trio. A 
etimologia da palavra grega que nos chega até 
hoje, tríscele, está ligada à ideia de ciclo, ação e 
progresso e é desta forma que “Triskel” (2022) 
surge enquanto evolução do projeto “Árvore” 
(2019), permitindo ao grupo conhecer-se melhor 
musicalmente e criar uma linguagem cada 
vez mais coesa e consolidada. As músicas são 
trabalhadas a nível composicional, preservando 
ainda o tão importante espaço para a 
improvisação livre, onde a melodia tem um 
papel central, com influências da música clássica 
e estética lírica do jazz europeu. É a partir desta 
Trindade simbólica de complemento que André 
Rosinha Trio se vai apresentar, dando mais um 
passo e avançando por novos territórios.
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Desde a formação do Ciclo de Jazz na Ordem que 
a EJP tem sido presença regular, com concertos 
temáticos, baseados em standards de Jazz. Nestas 
apresentações, o palco pertence aos alunos que 
mais tarde farão parte da nova geração de músicos 
de Jazz em Portugal. Nesta edição, a tradição 
mantém-se inalterada.
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