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OUTONO EM JAZZ

Femi Temowo 
Quartet
 –
Lokomotiv
Femi Temowo Quartet

Femi Temowo guitarra, voz 
Rick Leon James baixo 
Maijus Aleksa bateria
Will Fry percussão 

Nomeado para o Prémio Mobo, Femi Temowo é um artista que 
cresceu a ouvir as sonoridades do Oeste Africano na música de 
pioneiros como Fela Kuti, Sunny Ade e Ebenezer Obey. Mais tarde 
descobriu o lendário Charlie Parker e outros álbuns incontor‑
náveis do jazz como Kind of Blue de Miles Davis. Inspirado pelo 
grande guitarrista de jazz Wes Montgomery, decidiu dar asas à sua 
paixão pela guitarra, baseando ‑se na fusão de todas estas influên‑
cias musicais. 

Femi Temowo nasceu na cidade de Akure (Nigéria). Perdeu a 
mãe com apenas quatro meses e passou a ser criado pela avó – o 
pai emigraria para o Reino Unido. Dez anos depois, em 1986, o pai de 
Temowo regressa para o levar para o Sul de Londres. Atravessando 
uma adolescência rebelde, a madrasta insistiu para que Temowo 
passasse os domingos nos ensaios do coro da igreja. Para além de 
uma breve experiência no rap, Temowo não tinha uma ligação séria à 
música. Foi precisamente na igreja que aprendeu os primeiros acor‑
des de guitarra, aos 17 anos, com Michael Olatuja – que se tornaria 
baixista de jazz. Começou a explorar a guitarra acústica do irmão, 
apaixonando ‑se pelo instrumento e praticando incessantemente. 

Entre os marcos iniciais da carreira de Femi inclui ‑se o convite 
de Soweto Kinch, aclamado saxofonista de jazz e artista hip hop 
do Reino Unido, para integrar o seu recém ‑formado quarteto em 
2002. O sucesso desta colaboração valeu a Soweto a nomea‑
ção para o Prémio Mercury Music, um prémio de jazz da BBC para 
melhor grupo e diversos prémios Mobo. À medida que o estilo de 
Femi se foi desenvolvendo, sucederam ‑se os convites para cola‑
borar com grandes músicos de diversos géneros: George Benson, 
Dee Dee Bridgewater, Courtney Pine, The Roots, Omar, Roachford, 
Amy Winehouse, Jason Rebello, Eska Mtungwazi, Soweto Kinch, 
Terri Walker, Jean Toussaint, Don Blackman e Michal Urbaniak, 
entre outros. 

A Casa da Arquitectura 

convida os espectadores 

do Festival Outono em Jazz 

a visitarem a exposição 

“INFINITO VÃO – 90 anos da 

arquitectura brasileira”.

Nos meses de Outubro 

e Novembro, apresente 

o bilhete do concerto e 

aproveite o desconto de 50% 

na entrada da exposição.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Lokomotiv

Carlos Barretto composição e contrabaixo 
Mário Delgado guitarra 
José Salgueiro bateria e percussões

Lokomotiv é uma das formações portuguesas de jazz com maior 
longevidade, e não por acaso. Formado por três dos músicos mais 
dinâmicos do panorama nacional, o trio apresenta uma grande 
flexibilidade estética, deixando ‑se influenciar por géneros tão diver‑
sos quanto o rock, as músicas populares ou as eruditas. “Encontrar 
vasos comunicantes entre compartimentos fechados”, segundo 
Barretto, é o grande móbil deste trio que nunca hesita em arriscar, 
em disco e em palco. Oito anos depois do último álbum, e assina‑
lando os 20 anos do trio, surge agora Gnosis, um disco verdadeira‑
mente colectivo onde pontificam composições dos três músicos 
e faixas integralmente improvisadas.

Carlos Barretto nasceu em 1957. Com seis anos aprendeu 
a tocar guitarra, aos dez passou pelo piano no Conservatório 
Nacional e mais tarde optou pelo contrabaixo. Depois de concluir 
o curso do Conservatório, foi aperfeiçoar a técnica instrumental 
na Academia Superior de Música de Viena de Áustria, estudando 
com o mestre Ludwig Streischer. De regresso a Lisboa ingressou na 
Orquestra Sinfónica da RDP e participou em concertos de jazz com 
vários artistas. Em 1984, mudou ‑se para Paris para se dedicar intei‑
ramente à música improvisada, apresentando ‑se em concertos, 
festivais, clubes de jazz e emissões de rádio e televisão com diver‑
sos artistas internacionais. Em 1993 regressou novamente a Lisboa 
e formou os seus grupos, para os quais compõe, gravando vários 
discos em nome próprio. Trabalhou com músicos como Horace 
Parlan, George Cables e Kirk Lightsey, entre muitos outros. Conta 
com vários CD premiados, entre eles Going Up (Challenge/Dargil, 
Melhor CD do Ano e Prémio Luís Villas ‑Boas da Câmara Municipal 
de Cascais, 1996) e Olhar (Up Beat, Melhor Disco de Jazz do Ano 
pela JazzPortugal.net e Prémio Luís Villas‑Boas (1999).

Mário Delgado nasceu em 1962. Iniciou os estudos musicais 
na Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal. Mais tarde, dedicou‑
‑se ao estudo da guitarra clássica, com José Peixoto e Piñero Nagy, 
na Academia de Amadores de Música de Lisboa. Paralelamente 
integrou vários projectos com Carlos Martins, Maria João e Naná 
Sousa Dias, sendo convidado regularmente para tocar com músi‑
cos estrangeiros que se deslocavam a Portugal. Participou em 
seminários e workshops com figuras como Atila Zoller, Bill Frisel, 
John Abercrombie, Barney Kessel, Kenny Burrel e Gary Burton, 
entre outros. Em 1992 formou um trio de música instrumental 
com o guitarrista José Peixoto e o percussionista José Salgueiro. 
Com este grupo gravou o disco Taifa, em 1993. Em 1996 gravou 
Ad Lib(itum) da Orquestra Som do Mundo de Laurent Filipe. Em 
1996 participou na digressão do quarteto Danças de Maria João e 
Mário Laginha, pela Suíça, Áustria e Alemanha, actuando em festi‑
vais de jazz como Willisau, Leverkusener e Viersen. Em 1997 inicia 
a sua participação no Trio de Carlos Barretto e José Salgueiro, que 
dará à luz o trio Suite da Terra. Grava o disco Suite da Terra com o 
Trio de Carlos Barretto.

José Salgueiro estudou na Academia dos Amadores de 
Música, no Conservatório Nacional, no Hot Clube de Portugal e 
no Taller de Músics, em Barcelona. Participou em workshops 
sobre improvisação, bateria e trompete, em Barcelona, com Max 
Roach, Billy Hart, Ron McLoure, David Liebman, Richard Beirack, 
Paul Motion e John Tchichai. A sua actividade musical passou 
por concertos, gravações de discos e espectáculos de televisão 
com Sérgio Godinho, Zeca Afonso, Janita Salomé, Camané, Vito‑
rino, José Mário Branco, Rui Veloso, Filipa Pais e Pedro Jóia. No 
campo do jazz, participou em projectos de António Pinho Vargas, 
Bernardo Sassetti, Perico Sambeat, Carlos Martins, Carlos Bica, 
Pedro Burmester, João Paulo Esteves da Silva, José Peixoto, Carlos 
Zíngaro e da dupla Maria João e Mário Laginha. Fez parte do Quin‑
teto de Wayne Shorter, num espectáculo integrado na programa‑
ção de jazz do Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura.

Integrou projectos como Trovante, Resistência, Cal Viva e 
Gaiteiros de Lisboa. É mentor e produtor dos Tim Tim por Tim 
Tum (diálogos de baterias). Actualmente toca com Lokomotiv de 
Carlos Barretto e El Fad de José Peixoto. Editou Transporte Colec-
tivo (2017), com composições da sua autoria. 


