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FESTIVAL “OS DIAS DO JAZZ” 
 
 
 
O Jazz volta a estar em destaque em Faro no mês de maio.  
A quinta edição do festival Os Dias do JAZZ traz a Faro uma programação diversificada, que propõe 
abordagens bastante distintas a este género musical, que prometem surpreender o público, em locais 
improváveis da cidade. 
 
Jazz is featured once again in Faro, during the month of May.  
The fourth edition of the Os Dias do JAZZ festival will feature a diversified program, which proposes 
very different approaches to this musical genre, that will surprise the public in unlikely places in the 
city. 
 
 
 
 

SALVADOR SOBRAL 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Teatro das Figuras  
3 de maio, sexta-feira, 21h30 
Duração: a anunciar 
Classificação etária: maiores de 6 anos 
Preços: 1ª plateia: € 22,00; 2ª plateia: € 20,00 
 
Ficha artística e técnica: 
Voz: Salvador Sobral 
Piano: Júlio Resende 
Contrabaixo: André Rosinha 
Bateria: Bruno Pedroso 
 
Salvador Sobral apresenta o seu novo álbum “Paris, Lisboa”, dando também início a uma nova série 
de concertos em países que serão uma estreia para o cantor: Polónia, Alemanha e Suíça têm já 
concertos confirmados, bem como o icónico Palau de la Música Catalana em Barcelona. 
A acompanhar Salvador Sobral em palco na digressão deste novo disco estarão os companheiros de 
sempre: Júlio Resende no piano, André Rosinha no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria. 
 
Salvador Sobral presents his new album “Paris, Lisboa”, also starting a new series of concerts in 
countries that will be a debut for the singer: Poland, Germany and Switzerland have already confirmed 
concerts as well the iconic Palau de la Música Catalana in Barcelona. To accompany Salvador Sobral 
on stage in the tour of this new album will be his longtime band: Júlio Resende on piano, André 
Rosinha on double bass and Bruno Pedroso on drums. 
 
 
 
 

IDEIAS EM PALCO 
JAZZ NA ERA DA TECNOLOGIA 
RICARDO SALÓ E CONVIDADOS 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
[SE] Tertúlias | Teatro das Figuras  
7 de maio, terça-feira, 18h00 



 

 

 

2

Duração: 90 minutos aproximadamente 
Classificação etária: maiores de 6 anos 
Preços: entrada livre, sujeita à lotação e a inscrição prévia através do email 
bilheteira@teatrodasfiguras.pt  
 
A tertúlia Ideias em Palco terá como convidado Ricardo Saló, jornalista, critico musical, locutor da 
rádio, com passagem pela Rádio Renascença, Musicalíssimo, RDP-Antena 1, RTP, Jornal Blitz, RUT, 
Jornal Expresso, XFM, TSF, Voxx, Docência na ETIC e RDP-Antena 2 e, atualmente responsável 
pelo programa A profecia do duque, antena 3. Esta conferência será subordinada ao tema Jazz na 
era da eletrónica. 
O jazz sempre fez gala da sua condição de música ‘live’. Mas, ainda nos anos 60, Miles Davis (e seu 
cúmplice de estúdio, Teo Macero) demonstrou como a manipulação dos materiais da música podia 
contribuir, de forma decisiva, para a expansão dos horizontes do jazz. Aí teve início a caminhada para 
um futuro tecnológico que ainda hoje vai a meio. E quem veio ao mundo (da música) na era da 
tecnologia? Tem no jazz uma referência (e um aliado certo) ou não precisa dele para nada? 
Ricardo Saló 
 
Produção: TMF, S.M. 
 
 
 
 

FRADE E BARRADAS CONVIDAM CARLOS BICA E ALEXANDRE 
FRAZÃO 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Teatro das Figuras  
11 de maio, sábado, 21h30 
Duração: 90 minutos 
Classificação etária: maiores de 6 anos 
Preços: € 10,00 
 
Os acordeonistas João Frade e João Barradas convidam dois vultos do jazz, Carlos Bica e Alexandre 
Frazão, para um concerto inédito no Teatro das Figuras. 
 
Accordionists João Frade and João Barradas invite two jazz artists, Carlos Bica and Alexandre 
Frazão, for an unprecedented concert at the Teatro das Figuras. 
 
 
 
 

ZÉ EDUARDO CONVIDA JOÃO MORTÁGUA 
A GLASS OF JAZZ 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Club Farense  
12 de maio, domingo, 18h00 
Duração: a anunciar 
Classificação etária: a anunciar 
Preços: € 8,00 
 
Natural de Estarreja, João Mortágua conseguiu afirmar-se como um dos mais notáveis saxofonistas 
da cena jazz nacional. Músico ligado à Porta-Jazz, teve a sua estreia discográfica com “Janela”, em 
2014. Editou em 2017 dois discos, “Mirrors” e “Axes”, e apresentou recentemente o seu projecto a 
solo, “Holi”. 
Em 2017 recebeu a distinção de “Músico do Ano” nos Prémios RTP / Festa do Jazz, mas promete 
não ficar por aqui. 
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Born in Estarreja, João Mortágua managed to establish himself as one of the most notable 
saxophonists of the national jazz scene. Musician linked to Porta-Jazz, had his debut with "Janela" in 
2014. He edited two albums, "Mirrors" and "Axes" in 2017, and recently presented his solo project, 
"Holi". 
In 2017 received the award of "Musician of the Year" at the RTP Awards / Jazz Festival, but he 
promises there’s more to come. 
 
 
 
 

LEON BALDESBERGER 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Consulado-geral do Brasil em Faro  
16 de maio, quinta-feira, 19h00 
Duração: a anunciar 
Classificação etária: a anunciar 
Preços: € 5,00 
 
Trata-se da formação que começou por ser o projeto de Bacharelato de Leon Baldesberger na Escola 
Superior de Música de Zürich (ZHdK), e que na altura foi eleito Best of Swiss Jazz Bachelor 2012 pela 
mesma escola. Dois anos mais tarde voltou a ser avaliado com a nota máxima no concerto final de 
Mestrado na dita escola. Estilisticamente poder-se-ia descrever como "augmented minimal odd-
meter", onde excertos claramente estruturados e orquestrados, nos quais predomina a combinação 
entre ritmos complexos e harmonias latas, andam de mãos dadas com a improvisação. 
O projeto tem evoluído continuamente desde a sua formação, tendo passado por vários palcos na 
Suíça, entre eles o reputado moods em Zürich ou o Bird's Eye em Basel. O CD de estreia "Störfaktor" 
foi gravado no Hitmill Studio - Zürich em Setembro de 2015 e apresentado na Suíça no início de 
2016. 
Após uma Tour por Portugal em fevereiro de 2017, com paragens no Hot Clube e no Salão Brazil 
entre outros, Leon Baldesberger volta a viver em Portugal e reconstitui o grupo com músicos 
portugueses. Esta nova formação tem percorrido o Algarve e o sul de Espanha e irá gravar um novo 
disco em outubro de 2018. 
 
Awarded “Best of Swiss Jazz Bachelor 2012”, it also got the maximal score as Leon Baldesberger’s 
Masters Project at the Conservatoire in Zürich two years later. The project has continuously developed 
since its foundation. It stood on stage at various Clubs in Switzerland, including moods in Zürich or 
Bird’s Eye in Basel. The Debut Album „Störfaktor“ was presented in Switzerland in 2016. Stylistically 
one could call it „orchestrated minimal odd-meter“. Clearly structured and orchestrated passages, 
dominated by a combination of complex rhythms and broad harmonies, are side by side with very 
open and improvised passages. 
 
 
 
 

BRUNO PERNADAS 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Teatro das Figuras  
18 de maio, sábado, 21h30 
Duração: 90 minutos 
Classificação etária: maiores de 6 anos 
Preços: € 10,00 
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O mais recente projecto do compositor/multi-instrumentista Bruno Pernadas parte de uma busca 
pessoal pela relação entre a mitologia egípcia no que diz respeito à adoração do crocodilo do Nilo e o 
comportamento humano contemporâneo ocidental. 
É também uma continuação do anterior trabalho “How can we be joyful in a world full of knowledge” 
editado em 2014 pela Pataca Discos. O segundo registo caracteriza-se pela longa duração dos seus 
temas (8 a 15 minutos) com a instrumentação e sonoridade intemporal, tendo como base um 
processo criativo que pretendeu respeitar a composição em tempo real.  
“Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them” combina vários estilos tais 
como west coast jazz dos anos 70, lounge oriental, krautrock, freak folk, pop music, sampling e 
processamento de electrónica low fi, exótica e soul music. Tal como o seu antecessor, conta com a 
participação de nomes como João Correia (Tape Junk, Julie & The Carjackers), Afonso Cabral (You 
Can’t Win, Charlie Brown), Francisca Cortesão (Minta & The Brook Trout, They’re Heading West) ou 
Margarida Campelo (Julie & The Carjackers, Real Combo Lisbonense, Minta & The Brook Trout), para 
citar alguns. 
 
The new project of composer / multi-instrumentalist Bruno Pernadas starts from a personal search for 
the relationship between Egyptian mythology, with regard to the worship of the Nile crocodile, and 
contemporary Western human behavior. It is also a continuation of his previous project "How can we 
be joyful in a world full of knowledge" edited in 2014 by Pataca Discos. The new album "Those Who 
Throw Objects at The Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them" combines various styles such as 
West Coast jazz from the 70's, oriental lounge, krautrock, freak folk, pop music, sampling and 
processing of low-fidelity, exotic electronic and soul music. Like its predecessor, it counts on the 
participation of names like João Correia (Tape Junk, Julie & The Carjackers), Afonso Cabral (You 
Can't Win, Charlie Brown), Francisca Cortesão (Minta & The Brook Trout, They're Heading West) or 
Margarida Campelo (Julie & The Carjackers, Real Combo Lisbonense, Minta & The Brook Trout), to 
name a few. The year 2018 marked the band's first foray into international stages: Portugal Alive 
(Madrid), BAM Festival (Barcelona), FRUE Festival (Shizuoka) and WWW (Tokyo). 
 
 
 
 

RICARDO TOSCANO E JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Teatro Lethes  
24 de maio, sexta-feira, 21h30 
Duração: a anunciar 
Classificação etária: a anunciar 
Preços: € 10,00 
 
Ricardo Toscano e João Paulo Esteves da Silva não podiam ser músicos mais diferentes, ainda que 
pertençam ambos à cena nacional do jazz. O jovem saxofonista está totalmente virado para a 
herança afro-americana deste género musical, tanto em termos estilísticos (a sua adesão ao legado 
do bop e do hard bop) como nos mais profundamente estéticos, verificáveis inclusive na sonoridade 
nova-iorquina do seu alto. O pianista tem procurado dar ao jazz uma identidade portuguesa, 
recorrendo ao repertório da tradição rural do País ou a velhos temas sefarditas que reflitam as 
componentes árabes e judaicas que marcam a nossa cultura. Um encontro entre os dois não é, pois, 
algo de propriamente óbvio, ainda que possa ser explicado pela admiração que Toscano dedica aos 
tratamentos da «harmonia à portuguesa» (expressão por si utilizada) por parte de Esteves da Silva e 
pelo sempre renovado interesse que este dirige às raízes do jazz, tão bem representadas pelo seu 
mais jovem parceiro. 
 
Ricardo Toscano and João Paulo Esteves da Silva could not be more different musicians, although 
they both belong to the national jazz scene. The young saxophonist is totally turned to the African-
American heritage of this musical genre, both in stylistic terms (his adherence to the bop and hard bop 
legacy) and in the most deeply aesthetic, verifiable even in the New York sound of his alto saxophone. 
The pianist has tried to give jazz a Portuguese identity, resorting to the repertoire of the rural tradition 
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of the Country or to old Sephardic themes that reflect the Arab and Jewish components that mark our 
culture. A meeting between the two is therefore not quite obvious, although it can be explained by 
Toscano's admiration for Esteves da Silva's treatment of the "Portuguese harmony" (expression used 
by himself) and the ever-renewed interest which leads to the roots of jazz, so well represented by its 
youngest partner. 
 
 
 

CHIBANGA GROOVE 
A GLASS OF JAZZ 
FESTIVAL OS DIAS DO JAZZ 
Música | Club Farense  
26 de maio, domingo, 18h00 
Duração: a anunciar 
Classificação etária: a anunciar 
Preços: € 8,00 
 
Ficha artística e técnica: 
Johannes Krieger: trompete 
Dan Hewson: piano 
J. Braima Galissa: kora 
Francesco Valente: contrabaixo 
João Rijo: bateria. 
 
Este grupo de Jazz formou-se em 2008 em Lisboa e reúne músicos que partilham uma cumplicidade 
musical estabelecida nos Tora Tora Big Band 
Em 2008 actuaram na Festa do Cinema Italiano “8 1/2” em Lisboa e no Festival de Jazz “Douro Jazz 
tendo desde então assegurado a presença em variados festivais de Jazz. Desde 2013 a banda conta 
com a participação do korista guineense José Braima Galissa como convidado especial. Todas as 
composições são da autoria dos membros do grupo e combinam o Jazz tradicional e contemporâneo 
com a música africana. O resultado é um jazz multicultural com muitas influências diferentes.  
 
This Jazz group was formed in 2008 in Lisbon and brings together musicians who share a musical 
complicity established in the Tora Tora Big Band 
In 2008 they performed at the Festival of the Italian Cinema "8 1/2" in Lisbon and at the Jazz Festival 
"Douro Jazz" having since then ensured the presence in various Jazz festivals. From 2013 the band 
counts on the participation of the guinean korista Jose Braima Galissa like special guest. All 
compositions are by the members of the group and combine traditional and contemporary Jazz with 
African music. The result is a multicultural jazz with many different influences. 
 
 
Coprodução: TMF, SM, CMF, Clube Farense, Consulado-geral do Brasil em Faro e Teatro Lethes 
 


