7. o Festival de
Jazz de Viseu

P R O G R A M A

Q U E
J A Z Z É
E S T E ?
A 7.ª edição do Que Jazz é Este? celebra-se de 24
a 28 de julho no Parque Aquilino Ribeiro em Viseu.
No cartaz inserem-se alguns dos mais destacados
músicos do panorama musical contemporâneo: o
multicultural baixista/guitarrista Munir Hossn, o
saxofonista e MC Soweto Kinch, o concerto único
do Coletivo Gira Sol Azul feat. Roger Biwandu
e R!X, a estreia do novo álbum do saxofonista
galego Xosé Miguélez com Jean-Michel Pilc, o
noise-jazz-rock dos holandeses Cactus Truck, os
Centauri pela mão do inconfundível guitarrista
André Fernandes, a energia dos Triciclo Vivo
feat. Rodolfo Embaló, o pote musical étnico dos
Terra Livre e elegância dos Osso Vaidoso e dos
Homem ao Mar. Não será coincidência a riqueza
do guião deste ano, considerada a autoridade
concreta e mística que o número sete possui no
universo e respectivos desígnios cósmicos.
Abrindo cada vez mais os horizontes à diversidade estilística e musical - dentro e fora do jazz,
o festival centra a acção dos seus cinco dias nos
palcos do Parque, mas desenvolve outras iniciativas noutros lugares mais ou menos íntimos de
Viseu, contaminando as gentes um pouco por toda
a cidade com Jazz Na Rua, Jazz Nas Varandas
e Doutor Jazz.
A Rádio Rossio estará este ano em força máxima,
com uma grande variedade de programas de
autor da mais diversa índole, em horários intercalados com a programação diária, com 19
radialistas oriundos de Viseu.
Destaque também para a aposta na música de
jovens da região de Viseu, como por exemplo no
Jazz na Rua com os colectivos Suspendis e Osso
Ruído e no projecto Oh yes pigs, can fly – encomendado ao guitarrista e compositor Leonardo
Outeiro, em estreia.
Não pode faltar a menção ao Mercado do
Festival, onde se poderão encontrar entre outros
produtos, comida e bebida, para melhor se apreciar a música e a festa que se faz.

The 7th edition of Que Jazz É Este? is celebrated
from 24th to 28th July at Aquilino Ribeiro Park, in
Viseu. In our program, we have some of the most
outstanding musicians of the contemporary music
scene including the multicultural bassist/guitarist
Munir Hossn, the saxophonist and MC Soweto
Kinch, the unique concert of Coletivo Gira Sol
Azul feat. Roger Biwandu and R!X, the debut of
the new album by the Galician saxophonist Xose
Miguélez featuring Jean-Michel Pilc, the noise-jazz-rock of the Dutch Cactus Truck, the Centauri
by the hand of the unmistakable guitarist André
Fernandes, the energy of Triciclo Vivo feat. Rodolfo
Embaló, the ethnic musical pot of Terra Livre and
the elegance of Osso Vaidoso and Homem ao
Mar. It’s not a coincidence the wealth of this year’s
script, considering the solid and mystical authority
that the number seven has in the universe and in
its cosmic designs.
Opening more and more the horizons to stylistic and
musical diversity – in and out of jazz, the festival
focuses its five-day action on the stages of Aquilino
Ribeiro Park, but develops other initiatives in other
more or less intimate places in Viseu, contaminating
people a little throughout the city with Jazz On the
Street, Jazz on the Balconies and Doctor Jazz.
Rádio Rossio will be in its full force this year,
with a wide variety of signature programs’ of the
most diverse nature, inserted between the daily
programming, with 19 local broadcasters.
Also noteworthy is the commitment to the music
of young people from the region, such as Jazz
on the Street performed by Suspensis and Osso
Ruído and Oh Yes Pigs, Can Fly – If you Kick Them
Hard Enough commissioned to the guitarist and
composer Leonardo Outeiro, in debut.
The festival’s Market must also be mentioned,
where it can be found, among other products,
food, and beverages, to better appreciate the
music and the party that is made.
Bruno Pinto
Gira Sol Azul

XOSE MIGUÉ LEZ /
JE AN- MIC HE L PILC QUARTET
e Ontology (Origin Records, 2019). Acontece que
os dois álbuns foram gravados com diferente instrumentação. É aqui que o papel de Carlos Barretto e
Marcos Cavaleiro, dois dos mais destacados músicos
de jazz de Portugal, é essencial ao fazer com que
composições saídas de mentes e momentos diferentes
tenham uma estética comum.

24 JULHO/JULY, 21H30
MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
JAZZ. 100 MIN. APROX. COM/WITH: XOSE MIGUÉLEZ (SAXOFONE/
SAXOPHONE), JEAN-MICHEL PILC (PIANO), MARCOS CAVALEIRO (BATERIA/DRUMS), CARLOS BARRETTO (CONTRABAIXO/DOUBLE BASS)

O Xose Miguélez / Jean-Michel Pilc quartet reúne
músicos que procuram insaciável e livremente a sua
expressão artística. Esta banda representa duas
gerações diferentes, unidas pela mesma forma de
entender a música. O repertório do grupo é parte
das duas últimas obras musicais de Jean-Michel Pilc
e Xose Miguélez; Parallel (Challenge Records, 2018)

Xose Miguélez / Jean-Michel Pilc quartet brings
together musicians who look insatiably and freely
for their artistic expression. This band represents
two different generations, united by the same way of
understanding music. The group’s repertoire is part
of the last two musical works of Jean-Michel Pilc and
Xose Miguélez; Parallel (Challenge Records, 2018)
and Ontology (Origin Records, 2019). It turns out that
the two albums were recorded with different instrumentation. That’s why the role of Carlos Barretto and
Marcos Cavaleiro, two of the most outstanding jazz
musicians in Portugal, is essential in making compositions out of different minds and moments have a
common aesthetic.

TRIC IC LO VIVO
FE AT. RODOLFO EMBALÓ
espaço e informação num duo sólido, transformando-se num trio, ao apresentarem-se em Viseu com guitarrista Rodolfo Embaló, músico solista convidado, que
adiciona melodias, sons, ruídos e ritmos.
Nos seus espetáculos o elemento surpresa é uma constante, são inesperados, causam impacto e despertam
a atenção do ouvinte, provocando sentimentos e emoções que levam a criar paisagens mentais numa experiência única a cada batida.
24 JULHO/JULY, 23H00
CARMO’81
WORLD MUSIC, FUSÃO/ WORLD MUSIC, FUSION. 70 MIN. APROX.
COM/WITH: RICARDO MARTINS (BAIXO/BASS), MIGUEL CIRNE DE
ALMEIDA (BATERIA/DRUMS), RODOLFO EMBALÓ (GUITARRA ELÉTRICA/
ELECTRIC GUITAR)

Constantemente a experimentar novas sonoridades, os
Triciclo Vivo procuram desenvolver a sua linguagem a
partir da Fusão e World Music, onde encontram uma
forma direta de comunicar com quem se cruza com
a sua música. Uma bateria abrangente e um baixo
bem presente criam uma estrutura sónica com muito

Constantly experimenting with new sounds, Triciclo
Vivo seek to develop their language from Fusão and
World Music, where they find a direct way of communicating with whoever crosses their music. A wide
drum set and a well-built bass create a sonic structure
with a lot of space and information in a solid duo,
transforming itself into a trio, in Viseu, featuring guest
guitarist Rodolfo Embaló, who adds melodies, sounds,
noises, and rhythms. In their shows the surprise element is a constant, they are unexpected, they impact
and they arouse the attention of the listener, provoking feelings and emotions that lead to create mental
landscapes in a unique experience with each beat.

E NSEMBLE DE
JA Z Z DA JOBR A
em concerto com um repertório e arranjos apelativos, juntando a cor do jazz que se faz na JOBRA
ao mosaico sonoro que se constrói na cidade nestes
dias de verão.

25 JULHO/JULY, 18H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO

The instrumentalists of the jazz course of Art’J – Professional School of Performative Arts of JOBRA will bring
their music to the city, thus contributing to the incredible dynamics that this festival impresses on Viseu. They
will present themselves in concert with a repertoire and
appealing arrangements, joining the color of jazz that
is made in JOBRA to the sound mosaic that is built in
the city these days of summer.

JAZZ. 50 MIN. APROX. COM/WITH: FRANCISCO NASCIMENTO
(SAXOFONE/SAXPHONE), JOÃO ARSÉNIO OLIVEIRA (SAXOFONE/SAXPHONE), HUGO LOBO (PIANO), JOÃO PREGO (GUITARRA, BAIXO/GUITAR, BASS), NUNO JOSÉ (BATERIA, BAIXO/DRUMS, BASS), ANTÓNIO
CARVALHO (BATERIA/DRUMS)

Os instrumentistas do curso de jazz da Art’J – Escola
Profissional de artes Performativas da JOBRA voltam
a trazer a sua música para a cidade de Viseu, contribuindo assim para a incrível dinâmica que este
Festival de Jazz imprime à cidade. Apresentar-se-ão

M ARIANA VE RGUEIRO
E PE DRO NE VES
Com o jazz enquanto idioma, a forte base estabelecida pelo piano e as melodias firmadas pela voz, o
resultado deste trabalho é intenso e arrebatador tanto
quanto é singelo na sua essência.
Quando Jobim disse “Só Tinha De Ser Com Você”
e Gus Kahn letrou a música de Isham Jones “It Had
To Be You” com certeza adivinhavam que momentos
assim se iriam concretizar.

25 JULHO/JULY, 19H00
POUSADA DE VISEU
JAZZ. 60 MIN. APROX. COM/WITH: MARIANA VERGUEIRO (VOZ/
VOCALS), PEDRO NEVES (PIANO).

Mariana Vergueiro e Pedro Neves reforçam a sua
ligação musical a cada novo projeto em conjunto.
Este é um duo mais que provável, no qual as canções, originais e escritas por outros, são apenas o
ponto de partida para uma nova perspetiva e para
a consolidação de um entendimento imediato entre
dois músicos que se cruzaram há uma década atrás.

Mariana Vergueiro and Pedro Neves reinforce their
musical connection to each new project together. This
duo is more than likely, in which the songs, original
and written by others, are only the starting point for
a new perspective and for the consolidation of an
immediate understanding between two musicians who
crossed over a decade ago. With jazz as a language,
the strong foundation established by the piano and the
melodies signed by the voice, the result of this work
is intense and enthralling as much as it is simple in
its essence. When Jobim said “Só tinha de ser com
você” and Gus Kahn signed Isham Jones’ song “It Had
To Be You”, they surely guessed that such moments
would come true.

COLETIVO GIR A SOL A ZUL
F E AT. ROGE R BIWANDU E R!X

25 JULHO/JULY, 21H30
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
JAZZ. 70 MIN. APROX. COM/WITH: JOAQUIM RODRIGUES (DIREÇÃO E
TECLADOS/DIRECTION AND KEYS), ROGER BIWANDU (BATERIA/DRUMS),
R!X (VOZ/VOCALS), JOÃO MARTINS (SAXOFONE ALTO/ALTO SAXOPHONE), RUI PEDRO SILVA (TROMPETE/TRUMPET), ANA BENTO, CATARINA
ALMEIDA, CÉLIA BOTELHO E RICARDO AUGUSTO (BACK VOCALS), BRUNO PINTO (GUITARRA/GUITAR) E BRUNO MACEDO (BAIXO/BASS).

Roger Biwandu e R!X são os artistas convidados pelo
Coletivo Gira Sol Azul este ano que, como tem sido
hábito, a cada edição do Que Jazz É Este? tem trazido um artista em destaque no panorama musical
para colaborar na realização de um concerto único.
R!X é um cantor francês que depois de anos em tounée com bandas funk, está agora a lançar o seu novo
projeto (NOOBA) em que explora novos caminhos
entre o funk, soul e R&B.
Sobre Biwandu podemos dizer que no fim dos anos
70 sucumbiu aos encantos da bateria, escutando
The Police, Toto e bateristas como Stewart Copeland
e Jeff Porcaro que eram, e ainda são, uma grande
influência para si. Enquanto estudava, Roger começou rapidamente a ser solicitado por vários artistas
e com 16 anos já acompanhava o brilhante guitarrista Biréli Lagrène. Pouco a pouco, o seu telefone
começou a tocar cada vez mais, ao ponto de vários
artistas internacionais solicitarem Biwandu para trabalhar com eles (Joe Zawinul, Marcus Miller, Lee Ritenour, Frank McComb, Salif Keita, entre muitos outros).
Até hoje, Roger compôs três álbuns de Jazz, muito

influenciado por Marsalis, Jeff “Tain” Watts, e toda
esta família musical.
O Que Jazz É Este? promove assim este grupo de
músicos da região que, partilhando o palco com artistas de peso, repartem com o público a energia musical advinda da experiência privilegiada que vivem.
Roger Biwandu and R!X are this year’s invited artists
by Coletivo Gira Sol Azul, continuing the tradition of
outstanding artists in the music scene to share the stage
with this collective. R!X is a French singer who, after
years of touring with funk bands, is now launching
his new project (NOOBA) in which he explores new
paths between funk, soul, and R&B.
While he was still studying, Roger quickly began to be
requested by several artists and at the age of 16, he
was already accompanying the brilliant guitarist Biréli
Lagrène. After that, many other international artists
were requesting Roger to work with them, such as Joe
Zawinul, Marcus Miller, Lee Ritenour, Frank McComb,
Salif Keita, among others. To this day, Roger has composed three Jazz albums, heavily influenced by Marsalis, Jeff “Tain” Watts, and this whole musical family.
Que Jazz É Este? promotes these musicians from the
region who, sharing the stage with leading artists,
also share with the public the musical energy derived
from the privileged experience they live.

C E NTAURI
jazz local – não apenas como músico, mas também como
mentor da editora Tone Of A Pitch, André Fernandes
tem um novo grupo, depois de “Dream Keeper”, projeto
internacional que mereceu as melhores críticas dentro
e fora de portas. “Centauri” junta Fernandes a dois
dos mais talentosos e jovens saxofonistas portugueses,
José Pedro Coelho e João Mortágua, e a uma das mais
jovens e requisitadas secções rítmicas nacionais em Francisco Brito e João Pereira.
25 JULHO/JULY, 23H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
JAZZ. 70 MIN. APROX. COM/WITH: ANDRÉ FERNANDES (GUITARRA
E COMPOSIÇÃO/GUITAR AND COMPOSITION), JOSÉ PEDRO COELHO
(SAXOFONE/SAXOPHONE TENOR E SOPRANO), JOÃO MORTÁGUA
(SAXOFONE/SAXOPHONE ALTO E SOPRANO), FRANCISCO BRITO
(CONTRABAIXO/DOUBLE BASS), JOÃO PEREIRA (BATERIA/DRUMS)

André Fernandes é um exímio instrumentista e dotadíssimo compositor, já tocou com uma miríade de enormes
jazzmen nacionais e estrangeiros que lhe elogiam a
originalidade (Lee Konitz, Mário Laginha, Maria João,
Bernardo Sassetti, entre outros). Incansável obreiro do

André Fernandes is an accomplished musician and
a very gifted composer, he has already played with
a myriad of huge national and international jazzmen
who praise his originality (Lee Konitz, Mário Laginha,
Maria João, Bernardo Sassetti, etc.). A tireless local
jazz worker – not only as a musician but also as a
mentor of the record label “Tone Of A Pitch label”,
André Fernandes has a new group, after “Dream
Keeper”, an international project that deserved the
best reviews both national and international. “Centauri” joins Fernandes to two of the most talented and
young Portuguese saxophonists, José Pedro Coelho
and João Mortágua.

11.º WORKSHOP DE JA Z Z DE VISEU,
CONC E RTO DE APRESE NTAÇ ÃO
diferentes estilos como funk, soul e bossa nova,
mas o verdadeiro pilar está assente nos standards
de jazz – ideais para demonstrar a relação criada
entre os músicos e a sua capacidade de improvisação
e compreensão deste género musical. Na guitarra,
piano, bateria ou saxofone, quem sabe não é este um
concerto para descobrir novos talentos emergentes.

26 JULHO/JULY, 18H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
JAZZ. 50 MIN. APROX.
COM/WITH: ALUNOS DO 11.º WORKSHOP DE JAZZ DE VISEU/STUDENTS ENROLLED IN THE 11TH VISEU JAZZ WORKSHOP.

Depois de 3 dias de trabalho intenso onde os inscritos
tiveram oportunidade de explorar o seu instrumento
sobre a perspetiva da linguagem do Jazz, os
formandos são agora convidados a subir ao palco
para mostrar os resultados alcançados. Com a liderança de Pedro Neves - que os orientou nestes dias
- o grupo lança-se num espetáculo onde se exploram

After 3 days of intense work at the headquarters of
Gira Sol Azul, where the participants had the opportunity to explore their instrument on the perspective of the
Jazz language, they are now invited to take the stage
and show the achieved results. With the leadership of
Pedro Neves – their teacher these days – the group
launches in a performance where assorted styles such
as funk, soul and bossa nova are explored, but the
true pillar is based on the jazz standards, which is
perfect to demonstrate the relationship created among
the musicians and their capacity for improvisation and
understanding of this musical genre. On guitar, piano,
drums or saxophone, who knows if this isn’t a concert
to discover new emerging talents.

RIC ARDO COE LHO
para um concerto inédito e desafiante. Habituado a
partilhar o palco com inúmeros músicos, nas mais
variadas formações artísticas, surge agora a oportunidade de – através do mundo das percussões e em particular das lâminas – partilhar o seu imaginário musical, singular, mas abrangente, com o público presente.

26 JULHO/JULY, 19H00
HOTEL GRÃO VASCO
JAZZ. 60 MIN. APROX.
COM/WITH: RICARDO COELHO (PERCUSSÃO/PERCUSSION).

Ricardo Coelho é reconhecido com um dos músicos
mais versáteis da sua geração. Tendo o Gospel como
alicerce, desenvolve uma intensa atividade como
músico (vibrafone, bateria e percussões) em diversos
contextos musicais, do jazz, à world music e ao hip-hop. Nesta edição é desafiado a apresentar-se a solo

Ricardo Coelho is recognized as one of the most versatile musicians of his generation. Having gospel as a
foundation, he develops an intense activity as a musician (vibraphone, drums and percussion) in various
musical contexts, from jazz, world music and hip-hop.
In this edition he is challenged to perform solo for an
unprecedented and challenging concert. Accustomed
to sharing the stage with countless musicians, in the
most varied artistic formations, there is now the opportunity - through the world of percussions and in particular of the blades - to share his musical imagination,
singular but comprehensive, with the audience present.

OH Y ES, PIGS C AN FLY
– IF YOU KIC K THEM HARD E NOUGH
Robert sofria de um impulso atípico que fazia com que
não resistisse a colocar o seu pé no traseiro de porcos
inscientes de forma a fazê-los voar! Estes recém-batizados voadores, lançam-se para uma confusão dissonante de um universo policordal influenciado pelas técnicas da música erudita do século XX. Robert Caligari
vai morrer hoje! Mas antes vai despertar a tormenta
caótica que dá a sonoridade a esta “Ode Aos Porcos
De Traseiro Quente”.
26 JULHO/JULY, 23H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
PIG STREAM. 60 MIN. APROX. COM/WITH: LEONARDO OUTEIRO
(GUITARRA/GUITAR), MIGUEL RODRIGUES (BATERIA/DRUMS), JOÃO
FRAGOSO (CONTRABAIXO/DOUBLE BASS), JOÃO ALMEIDA (TROMPETE/TROMPET), JOSÉ DIOGO MARTINS (PIANO), BERNARDO TINOCO
(SAXOFONE/SAXOPHONE).

Robert Caligari vai morrer hoje! Vai morrer no final
de uma sinfonia contemporânea inspirada na obra-prima do grotesto “O Rapaz Que Chutava Porcos”.
É uma história verdadeiramente triste e horrível sobre
um rapaz que passava das marcas.

Robert Caligari is going to die today! It will die at
the end of a contemporary symphony inspired by the
grotesque masterpiece “The Boy Who Shot Pigs”. It’s
a truly sad and horrible story about a guy who went
beyond the mark. Robert suffered from an atypical
impulse that made him not resist putting his foot on
the buttock of ignorant pigs in order to make them
fly! These newly baptized, launch into a dissonant
confusion of a polystrings universe influenced by the
techniques of the erudite music of the twentieth century. Robert Caligari is going to die today! But first, it
will awaken the chaotic storm that gives the sonority
to this “Ode To the Pigs Of Hot Buttocks”.

SOWETO KINC H TRIO

26 JULHO/JULY, 21H30
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
JAZZ, HIP HOP. 90 MIN. APROX. COM/WITH: SOWETO KINCH
(SAXOFONE/SAXOPHONE, VOZ/VOCALS, TECLADO/PROGRAMAÇÃO/KEYS/PROGRAMMING); WILL GLASER (BATERIA/DRUMS); NICK
JURD (BAIXO/BASS).

Saxofonista multi-premiado e rapper, Soweto Kinch é
um dos mais entusiasmantes e versáteis jovens músicos tanto na cena jazz como na cena hip-hop. É um
dos poucos artistas a atuar nestes géneros formado
pela Universidade de Oxford em História Moderna.
Ao longo do seu percurso tem conseguido reunir uma
lista impressionante de prémios, incluindo uma nomeação para a Mercury Music Prize, dois UMA Awards e
dois MOBO Awards para Melhor Espetáculo de Jazz.
O seu talento enquanto rapper e produtor têm-lhe trazido reconhecimento no universo da música urbana,
tendo apoiado músicos como KRS ONE, Dwele e TY,
sendo louvado por outros talentos como Mos Def,
Rodney P. e Twin B. “Nonagram”, o seu mais recente
álbum, é uma exploração da matemática, geometria e
sons. Sobre ele, Kinch refere “Numa época em que as
palavras, ciência e religião são frequentemente usadas
para dividir as pessoas, fui inspirado pelos vários aspetos sonoros e numéricos da música que transcendem
as diferenças culturais. (…) parte da inspiração está
em injetar um antídoto musical que, ao invés de nos
separar, nos ajude a ter novas visões sobre o mundo
que nos rodeia.”

Award winning alto-saxophonist and MC Soweto
Kinch is one of the most exciting and versatile young
musicians in both the British jazz and hip hop scenes.
Undoubtedly, one of the few artists in either genre with
a degree in Modern History from Oxford University
he has amassed an impressive list of accolades and
awards on both sides of the Atlantic. In October 2007,
he won his second MOBO Award, at the O2 Arena,
London where he was announced as the winner in the
Best Jazz Act category- fending off stiff competition
from the likes of Wynton Marsalis. His skills as a hip
hop MC and producer have also garnered him recognition in the urban music world: having supported the
likes of KRS ONE, Dwele and TY, and being championed by the likes of Rodney P. and BBC 1-Xtra’s Twin
B. His last album release, A Life in the Day of B19 is a
ground-breaking concept album that effortlessly melds
the worlds of Jazz and Hip Hop to tell a story of inner
city trials and triumphs in Kinch’s native Birmingham.
Concentrating on the stories of three fictitious characters and featuring narration from veteran BBC newscaster Moira Stuart it was released to much critical
acclaim. It has earned him 4 stars in the Guardian
and Times, his second MOBO Award and the British
Jazz Award for best Alto Saxophonist, and an Urban
Music Award nomination in 2007.

HOMEM AO M AR
O Homem ao Mar nasceu longe do mar, em 2009,
do ócio, do tédio, da necessidade criativa e expressiva de cidadãos comuns, com vidas comuns; fruto
do acaso, sem linhas estilísticas e movido apenas
pelo bem-estar extemporâneo. Homem ao Mar é o
nome sob o qual João M. Pinto e Mário Moreira
usam harmonias de vozes e de guitarras para compor
canções com uma atmosfera folk. Em Janeiro de 2019
editam “Os Dois E.P.’s” com o selo Planalto Records.
27 JULHO/JULY, 18H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
MÚSICA POPULAR PORTUGUESA. 60 MIN. APROX.
COM/WITH: JOÃO MOUTINHO (VOZ E GUITARRA/VOCALS AND GUITAR), MÁRIO MOREIRA (VOZ E GUITARRA/VOCALS AND GUITAR)

Homem ao Mar was born far from the sea, in 2009,
from idleness, from boredom, from the creative and
expressive need of ordinary citizens with common
lives; by chance, without stylistic lines and moved only
by the extemporaneous welfare. Homem ao Mar is the
name under which João M. Pinto and Mário Moreira
use harmonies of voices and guitars to compose songs
with a folk atmosphere. In January 2019 they publish
“Os Dois E.P.’s” from Planalto Records label.

JA Z Z NA S VAR ANDA S

27 JULHO/JULY, 19H00
PRAÇA D. DUARTE

VÁRIOS ESTILOS/DIFFERENT STYLES. 50 MIN. APROX.
COM/WITH: QILIN, GRUPO DE CANTARES DE SOBRAL DE PINHO,
GIN SÓNICO, MIRANDA, MIGUEL CASANOVA FERNANDES.

É na Praça de D. Duarte que as varandas se transformam em pequenos palcos nos quais vários e diferentes projetos se apresentam como que em desgarrada.
Que Jazz É Este? Que lembra as vizinhas de línguas
aguçadas em conversa de uma varanda para a outra?
Assim se faz a banda sonora do fim de tarde na
Praça D. Duarte que se pode ouvir descontraidamente
instalado numa esplanada moderna ou num degrau
centenário ou até milenar.

It is in the D. Duarte Square that the balconies turn into
small stages in which several different projects appear
as if competing for attention. Que Jazz É Este? which
reminds the slick tongues’ neighbors having conversations from one balcony to another?
That’s how we like to perform a sunset soundtrack in
D. Duarte Square, which can be heard lavishly on
a modern terrace or on a century-old or even millenarian step.

HOMEM AO M AR
O Homem ao Mar nasceu longe do mar, em 2009,
do ócio, do tédio, da necessidade criativa e expressiva de cidadãos comuns, com vidas comuns; fruto
do acaso, sem linhas estilísticas e movido apenas
pelo bem-estar extemporâneo. Homem ao Mar é o
nome sob o qual João M. Pinto e Mário Moreira
usam harmonias de vozes e de guitarras para compor
canções com uma atmosfera folk. Em Janeiro de 2019
editam “Os Dois E.P.’s” com o selo Planalto Records.
27 JULHO/JULY, 18H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
MÚSICA POPULAR PORTUGUESA. 60 MIN. APROX.
COM/WITH: JOÃO MOUTINHO (VOZ E GUITARRA/VOCALS AND GUITAR), MÁRIO MOREIRA (VOZ E GUITARRA/VOCALS AND GUITAR)

Homem ao Mar was born far from the sea, in 2009,
from idleness, from boredom, from the creative and
expressive need of ordinary citizens with common
lives; by chance, without stylistic lines and moved only
by the extemporaneous welfare. Homem ao Mar is the
name under which João M. Pinto and Mário Moreira
use harmonies of voices and guitars to compose songs
with a folk atmosphere. In January 2019 they publish
“Os Dois E.P.’s” from Planalto Records label.

JA Z Z NA S VAR ANDA S
É na Praça de D. Duarte que as varandas se transformam em pequenos palcos nos quais vários e diferentes projetos se apresentam como que em desgarrada.
Que Jazz É Este? Que lembra as vizinhas de línguas
aguçadas em conversa de uma varanda para a outra?
Assim se faz a banda sonora do fim de tarde na
Praça D. Duarte que se pode ouvir descontraidamente
instalado numa esplanada moderna ou num degrau
centenário ou até milenar.
27 JULHO/JULY, 19H00
PRAÇA D. DUARTE
JAZZ. 50 MIN. APROX.
COM/WITH: A ANUNCIAR

It is in the D. Duarte Square that the balconies turn into
small stages in which several different projects appear
as if competing for attention. Que Jazz É Este? which
reminds the slick tongues’ neighbors having conversations from one balcony to another?
That’s how we like to perform a sunset soundtrack in
D. Duarte Square, which can be heard lavishly on
a modern terrace or on a century-old or even millenarian step.

MUNIR HOSSN

27 JULHO/JULY, 21H30
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
JAZZ. 100 MIN. APROX. COM/WITH: TUUR MOENS (BATERIA/
DRUMS), VICTOR ZAMORA (PIANO), JOÃO SILVA (VIOLINO/VIOLIN),
MUNIR HOSSN (BAIXO, GUITARRA, VOZ/BASS, GUITAR, VOCALS).

Em Viseu, Munir Hossn apresentará canções dos
álbuns “Indigenajazz” e “Made in Nordeste”.
Filho da mistura entre angolanos, árabes, italianos e
indígenas do Brasil, Munir catalisa toda a sua herança
para a sua música e torna-o num artista verdadeiramente único, um dos mais originais do seu país, do
mundo. Munir Hossn, produtor, compositor e multi-instrumentista, nasceu no Brasil no dia 24 de Novembro
de 1981. Quem escuta as suas composições ou arranjos, poderá imaginar o quão vasto é o seu percurso
por diferentes países e culturas.
No Brasil, Munir Hossn colaborou, produziu e partilhou projetos com artistas como Hermeto Pascoal,
Roberto Mendes, Daniela Mercury, Lenine, Gilberto
Gil, entre outros.
Internacionalmente já trabalhou com artistas como
Joe Zawinul Syndicate, Quincy Jones e The Global
Gumbo All Stars, Alfredo Rodriguez, Didier Lockwood,
Concha Buika, Roberto Fonseca, Jorge Pardo, Mayra
Andrade, entre outros…

In Viseu, Munir Hossn will present songs from the
albums “Indigenajazz” and “Made in Nordeste”.
Being a son that came of the mixture between Angolans, Arabs, Italians and indigenous peoples of Brazil,
Munir catalyzes all his inheritance to his music and
makes himself a truly unique artist, one of the most
original of his country, of the world.
Munir Hossn, producer, composer, and multi-instrumentalist, was born in Brazil on November 24, 1981.
Everyone who listens to his compositions or arrangements can imagine how vast his journey is, through
different countries and cultures.
In Brazil, Munir Hossn collaborated, produced and
shared projects with artists such as Hermeto Pascoal,
Roberto Mendes, Daniela Mercury, Lenine, Gilberto
Gil, among others.
Internationally he has already worked with artists
such as Joe Zawinul Syndicate, Quincy Jones and The
Global Gumbo All-Stars, Alfredo Rodriguez, Didier
Lockwood, Concha Buika, Roberto Fonseca, Jorge
Pardo, Mayra Andrade, among others.

C ACTUS TRUC K

27 JULHO/JULY, 23H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
JAZZ, FUSÃO/FUSION, BLUES, GROOVE, EXPERIMENTAL.
60 MIN. APROX. COM/WITH: JOHN DIKEMAN (SAXOFONE/SAX);
JASPER STADHOUDERS (GUITARRA, BAIXO/GUITAR, BASS); ONNO
GOVAERT (BATERIA/DRUMS)

foram compiladas no álbum Live in USA, lançado em
março de 2013 pela editora Tractata Records em colaboração com o carimbo eh?.

Sedeado em Amesterdão, este trio de cortar a respiração é composto por Jasper Stadhouders, Onno
Govaert e John Dikeman. A banda toca livre de qualquer prisão, com a marca da energia de free jazz
fortemente influenciada pelos gostos mais intensos de
Albert Ayler e Peter Brötzmann (o trio também afirma
que sua música inclui elementos do Delta blues, ruído
japonês e sem onda).
Os Cactus Truck lançaram um CD epónimo em 2011
seguido do lançamento de cassetes em 2012 (com Terrie Ex dos Ex) intitulado Macho Sex. O primeiro álbum
“oficial”, Brand New for China!, chegou em março de
2012 pela editora Public Eyesore. No final do mesmo
ano, os Cactus Truck invadiram os Estados Unidos com
uma tournée de 37 datas que rasgando todo o país,
subiu a costa leste de Atlanta a Boston, do outro lado
do Midwest e West, e desceu a costa oeste de Seattle
a Los Angeles para finalmente voltar ao leste com três
datas finais em Nova Iorque. Seleções da tounée (gravadas na Squidco Records em Wilmington, Delaware
com o trombonista convidado Jeb Bishop, na Astro
Black Records, em Louisville, Kentucky e no JACK em
N.Y.C. com o trompetista convidado Roy Campbell)

Based in Amsterdam, this fire-breathing improvisational trio is comprised of bassist/guitarist Jasper
Stadhouders, drummer Onno Govaert and American-born saxophonist John Dikeman. The band plays
a take-no-prisoners, high-energy brand of free jazz
strongly influenced by the likes of Albert Ayler and
Peter Brötzmann at their most intense (they also claim
that their music includes elements of Delta blues, Japanese noise, and no wave). Cactus Truck self-released
an eponymous CD in 2011 and followed that up with
a 2012 cassette release (featuring Terrie Ex from the
Ex) entitled Macho Sex; their first “official” album,
Brand New for China!, arrived in March of 2012
on the Public Eyesore label. In 2018 Cactus Truck
stormed the United States with a massive 37-date tour.
Selections from the tour (recorded at Squidco Records
in Wilmington, Delaware with guest trombonist Jeb
Bishop; Astro Black Records in Louisville, Kentucky;
and the final show at JACK in N.Y.C. with guest trumpeter Roy Campbell) were featured on the Live in USA
album, released in March 2013 by the band’s Tractata
Records imprint in collaboration with the eh? label.

OSSO VAIDOSO
à improvisação sónica. Em 2011 o duo edita o disco
“Animal” e, mais recentemente, o álbum “Miopia”,
em 2016. No seu repertório estão incluídos os poetas
Natália Correia, Alberto Pimenta, Ernesto Melo e
Castro, Gastão Cruz, Sá de Miranda, Nicolau Tolentino e Regina Guimarães.

28 JULHO/JULY, 17H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
POÉTICA, ELÉCTRICA, MINIMAL/POETIC, ELECTRIC, MINIMAL.
60 MIN. APROX.COM/WITH: ANA DEUS (VOZ/VOCALS), ALEXANDRE
SOARES (GUITARRA/GUITAR)

Ana Deus e Alexandre Soares começaram a sua
parceria musical nos Três Tristes Tigres, uma das
bandas portuguesas de referência na década de
noventa do século XX. Alguns anos depois voltam a
colaborar sob o nome Osso Vaidoso, duo de forte
componente poética e crueza instrumental com espaço

Ana Deus and Alexandre Soares began their musical
partnership in Três Tristes Tigres, one of the portuguese
bands of reference in the nineties of the twentieth
century. Some years later they returned to collaborate under the name Osso Vaidoso, duo of strong
poetic component and instrumental cruelty with space
to sonic improvisation.
In 2011, the duo releases the album “Animal” and
more recently the album “Miopia” (2016). In their repertoire are included the poets Natália Correia, Alberto
Pimenta, Ernesto Melo e Castro, Gastão Cruz, Sá de
Miranda, Nicolau Tolentino and Regina Guimarães.

TE RR A LIVRE

28 JULHO/JULY, 18H30
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
MÚSICA DA TERRA. 90 MIN. APROX. COM/WITH: ADRIANO DIAS
PEREIRA (CLARINETE, FLAUTA, TECLADOS, ELETRÓNICA/CLARINET, FLUTE, KEYBOARDS, ELECTRONIC), GONÇALO SARMENTO (KORA, GUITARRA, SAXOFONE, VOZ/KORA, GUITAR, SAXOPHONE, VOCALS), LEONARDO MARSH (GUITARRA, VOZ/GUITAR, VOCALS), PEDRO PEREIRA
(BAIXO/BASS), RODRIGO CORDOMAR (VOZ, GUITARRA, TECLADO, PERCUSSÕES/ VOCALS, GUITAR, KEYBOARD, PERCUSSION), TIAGO SANTOS (BATERIA/DRUMS).

“Seeds, Roots, Flowers and Fruits” é o primeiro disco
dos Terra Livre, uma viagem eclética que parte da
World Music para descobrir aquilo a que soa a
“Música da Terra”. Esta banda portuguesa dá voz
ao movimento ecologista emergente, um movimento
espontâneo e natural, sem fronteiras nem líderes, que
se manifesta localmente e à escala mundial.
Cantando a consciência, a diversidade e a pluralidade a uma só voz, Terra Livre casa simplicidade e
psicodelismo, mestiçagem e misticismo, ecologia e
ativismo, e cristaliza em música os ensejos.
“Seeds, Roots, Flowers and Fruits” is the first album by
Terra Livre, an eclectic journey from World Music to
discover what sounds like “Música da Terra”.
This Portuguese band gives voice to the emerging
environmental movement, a spontaneous and natural
movement, without frontiers or leaders, that manifests
itself locally and on a world scale. Singing the conscience, the diversity and the plurality with a single
voice, Terra Livre pairs simplicity and psychedelic,
miscegenation and mysticism, ecology and activism,
and crystallizes the opportunities in the music.

R ÁDIO ROSSIO
25 JULHO/JULY
10H00-13H00 - “REICH OU CAGE?” - Ricardo Augusto
14H00-16H00 - “MEIA DE MÚSICA” - Coletivo de Rádio Rossio de 1978
16H00-18H00 - “ESTRADA FORA” - Cristóvão Cunha
19H00-21H00 - “SÓNICA RULOTE” - Dia-sim
00H30-02H00 - “GENIAL.” - EmanuelSantoz
26 JULHO/JULY
10H00-13H00 - “VOZES À SOLTA” - Carlos Esteves
14H00-16H00 - “MEIA DE MÚSICA” - Coletivo de Rádio Rossio de 1978
16H00-18H00 - “MPC HEAD RADIO SESSION” - liqidu
19H00-21H00 - “SÓNICA RULOTE” - Dia-sim
00H30-02H00 - “NOCTURNOS PARA A RAINHA DE SABÁ” - César Zembla
27 JULHO/JULY
10H00-13H00 - “ANITA VAI À RÁDIO” - Catarina Machado
14H00-16H00 - “QUE AZEITE É ESTE?” - Os Piores DJ’s do Mundo
16H00-18H00 - “CALIPO STOCKHAUSEN” - Dirty Coltranes
19H00-21H00 - “SÓNICA RULOTE” - Dia-sim
00H30-02H00 - “NOITES OBSCURAS” - Bruno Pinto e Ricardo Augusto
28 JULHO/JULY
10H00-13H00 - “ANITA VAI À RÁDIO” - Catarina Machado
14H00-16H00 - “QUE AZEITE É ESTE?” - Os Piores DJ’s do Mundo
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
RÁDIO AO VIVO/LIVE RADIO.
COM/WITH: RICARDO AUGUSTO, COLETIVO RÁDIO ROSSIO DE 1978, CRISTÓVÃO CUNHA, DIA-SIM, EMANUELSANTOZ, CÉSAR ZEMBLA, LIQIDU,
CARLOS ESTEVES, CATARINA MACHADO, OS PIORES DJ’S DO MUNDO, DIRTY COLTRANES, BRUNO PINTO.
PRODUÇÃO/PRODUCTION: GIRA SOL AZUL.
TRANSMISSSÃO EM DIRETO: ALGUNS PROGRAMAS SERÃO TRANSMITIDOS NA RÁDIO JORNAL DO CENTRO, UM APOIO JORNAL DO CENTRO.

A improvisar desde 2015, a Rádio Rossio continua a
emitir de uma roulotte, o estúdio móvel instalado no
Parque Aquilino Ribeiro, ótimo habitat para alimentar
o bichinho da rádio.
Esta rádio mais que local tem uma identidade singular e dedica-se ao público transeunte do Que Jazz
É Este?. Ao longo de quatro dias são 36 horas de
emissão de programas de autor recheados com entrevistas, música e conversas inesperadas e quem passa
também pode ser protagonista e entrar na dinâmica
interativa que a rádio propõe!
Este ano os convidados a assumir os comandos são
15 radialistas melómanos e músicos de Viseu de
várias gerações com abordagens muito próprias que
vão surpreender quem os ouvir.
Que rádio é esta?

Improvising since 2015, Radio Rossio continues to
broadcast from a mobile home, the mobile studio
installed in the Aquilino Ribeiro Park, a great habitat
to feed the radio bug.
This radio has very a unique identity and is dedicated
to the passerby audience of Que Jazz É Este?. Over
the course of four days there are 36 hours of author
programs filled with interviews, music and unexpected
conversations. Whoever passes can also be a protagonist and enter into the interactive dynamic that the
radio proposes!
This year the guests grabbing the controls are 15
music lovers and musicians of Viseu of several generations with very unique approaches that will surprise
who listen to them.
What radio is this?

JA Z Z NA RUA
COM SUSPE NSIS E OSSO RUÍDO
JAZZ. 40 MIN. APROX. COM/WITH: SUSPENSIS: ARIANA NEVES
(GUITARRA/GUITAR), DANIELA ABREU (CLARINETE/CLARINET), INÊS
LOPES (VOZ/VOCALS), MARIA INÊS NUNES (VIOLA D’ARCO/VIOLA),
JOÃO SANTOS (PERCUSSÕES/PERCUSSION), DAVID BORGES (TROMPETE/TROMPET). OSSO RUÍDO: JASMIM PINTO (TROMPETE/TRUMPET),
JOÃO AUGUSTO (TROMPA/FRENCH HORN), OLÍVIA PINTO (PIANO),
INÊS OLIVEIRA (BAIXO/BASS) E ARTUR PINTO (BATERIA/DRUMS)

O “Jazz na Rua” que tem início com a génese do
próprio festival, pretende levar o jazz às pessoas. A
cidade volta a ser contagiada pela energia do jazz
que jovens músicos transportam. É a oportunidade
ideal para se deixar encontrar pela música que está
à espreita num mercado, numa esplanada, num largo
ou até numa varanda.
The rubric “Jazz on the Street” begins with the genesis of the festival itself and aims to bring jazz to the
people. The city is again infected by the energy of
jazz that young musicians carry. It is the ideal opportunity to be found by the music that lurks in a market,
a terrace, a square or even a balcony.

24 JULHO/JULY
10H00 - ROSSIO (Suspensis)
16H00 - JARDIM TOMÁS RIBEIRO (Osso Ruído)
25 JULHO/JULY
10H00 - FACES, RUA FORMOSA (Suspensis)
26 JULHO/JULY
10H00 - VARANDA DO LABORATÓRIO CENTRAL,
LARGO GENERAL HUMBERTO DELGADO (Suspensis)
27 JULHO/JULY
10H00 - MERCADO MUNICIPAL (Suspensis)
28 JULHO/JULY
16H00 - PARQUE AQUILINO RIBEIRO (Osso Ruído)

AS FORMAÇÕES
SUSPENSIS
O Conservatório de Música e Artes do Dão associa-se ao Que Jazz É Este? com o combo ‘Suspensis’. Esta
formação invulgar apresenta temas do cancioneiro jazz e country e decerto não vai deixar ninguém indiferente à sua passagem.
The Conservatory of Music and Arts of Dão is associated to the Jazz Festival of Viseu with the combo ‘Suspensis’. This unusual lineup features themes from the jazz and country songbook and certainly will not leave
anyone indifferent to his passage.

OSSO RUÍDO
Osso Ruído, o grupo dos mais jovens músicos da Gira Sol Azul dispensa apresentações e o Que Jazz É Este?
já não se pensa sem eles. Nesta 7.ª edição do festival, os jovens músicos com idades compreendidas entre
os 7 e os 13 anos apresentam um cardápio de standards cujos principais ingredientes são alegria e diversão. E é assim que os Osso Ruído prometem surpreender e contagiar o público.
Osso Ruído, the group of the youngest musicians of Gira Sol Azul do not need presentations and Que Jazz
É Este? can’t live without them. In this 7th edition of the festival, these young musicians between the ages of
7 and 13 present a menu of standards whose main ingredients are joy and fun. That’s how Osso Ruído promise to surprise and infect the audience.

DOUTOR JA ZZ
25 JULHO/JULY, 16H00
HSTV - DEP.TO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL*
26 JULHO/JULY, 16H00
HSTV - SERVIÇO DE PEDIATRIA*
JAZZ. 40 MIN. APROX. COM/WITH: SUSPENSIS - COMBO DO
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA E ARTES DO DÃO. *ESTE CONCERTO É
EXCLUSIVO PARA OS UTENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS.

O Doutor Jazz não é um doutor qualquer. É um doutor,
aliás, são vários até, que garantem alívio eficaz para
a dor através do transporte dos utentes de hospitais
para os mais fantásticos lugares do universo jazz. O
Doutor Jazz é Doutor Honoris Causa do Que Jazz É
Este? e irá visitar o Hospital S. Teotónio - Viseu.
Doutor Jazz is not any doctor. It’s a doctor, or better,
several doctors which guarantee effective relief for
pain through the transport of hospital users to the most
fantastic places in the jazz universe. Doutor Jazz is
Doctor Honoris Causa of Que Jazz É Este? and will
be visiting Hospital S. Teotónio.

MERCADO
D O F E S T I VA L
25, 26, 27 JULHO/JULY, 15H00-24H00
28 JULHO/JULY, 10H00-19H00
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
Pelo 5.º ano consecutivo, temos Mercado no Parque
Aquilino Ribeiro. Esta é uma forma de reunir projetos das mais variadas áreas, incluindo a cultura, o
artesanato, a agricultura e a agastronomia. Assim,
antes, depois e entre os concertos, convidamos o nosso
público a conhecer as criações locais, a petiscar algo
que aconchegue o estômago e satisfaça a gula, ou a
agarrar um disco da sua banda favorita e uma das
nossas t-shirts exclusivas.
For the fifth consecutive year, we have a Market in Parque Aquilino Ribeiro. This is a way to bring together
projects from the most varied areas, including culture,
arts and crafts, agriculture and gastronomy. So, before,
after and between the concerts, we invite our audience
to get to know the local creations, to snack and get
their belly full of wonders or to grab a record from their
favorite band and one of our exclusive t-shirt designs.
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