
1 Ago 2019 
21:00 Sala Suggia 

Porto Pianofest apresenta  

Orquestra Jazz de 
Matosinhos & João  
Paulo Esteves da Silva
“Bela Senão Sem”
Pedro Guedes direcção musical
João Paulo Esteves da Silva composição, piano e acordeão 

1ª PARTE (c.35min)

A Candeia 
Arranjo: João Paulo Esteves da Silva

Bela Senão Sem 
Arranjo: Carlos Azevedo 

Moche Salyo de Misraim 
Tradicional sefardita; adap. João Paulo Esteves da Silva; 

arr. Carlos Azevedo 

Fado Menor 
Arranjo: Pedro Guedes 

Canção Açoreana 
Arranjo: Pedro Guedes 

2ª PARTE (c.35min)

Pode ser uma serra 
Arranjo: João Paulo Esteves da Silva 

Tristo 
Arranjo: Pedro Guedes 

Fantasmas
Arranjo: Pedro Guedes

Certeza 
Arranjo: Carlos Azevedo

Alinhamento do concerto sujeito a alteração. 

São canções sem palavras, as composições do pianista João 
Paulo Esteves da Silva. Mas são canções que se valem da musi-
calidade da língua portuguesa, de uma enorme criatividade 
melódica e, mais tarde ou mais cedo, retomam os caminhos 
imprevistos da improvisação. O projecto que junta o pianista de 
Lisboa à OJM nasceu de uma encomenda da Casa da Música, 
que deu origem aos novos arranjos e a um concerto em 2011. 
No ano seguinte, o mesmo projeto marcou presença no Festival 
Guimarães Jazz, que se associou à editora Tone Of A Pitch para 
possibilitar a gravação do álbum Bela Senão Sem. 

A música do pianista João Paulo Esteves da Silva é moldada 
pelos mundos do jazz, da canção, da música clássica e da música 
tradicional. A profundidade emotiva assume, para João Paulo, 
maior importância que o virtuosismo. Para o pianista, emoção 
não tem a ver com volume. As suas publicações vão de CD a solo 
a gravações com big bands. Também poeta e tradutor, tradu-
ziu Shakespeare e Molière para o teatro, tem publicado regular-
mente os seus livros de poesia e composto música em diálogo 
com outras artes, como fotografia e cinema.

Nasceu em Lisboa em 1961, filho de mãe pianista de pai filó-
sofo. Em 1979 participou no Festival de Jazz de Cascais com o 
grupo Quinto Crescente. Em 1984 completa o Curso Superior de 
Piano do Conservatório Nacional e parte para França, manten-
do-se no exílio até 1992. Em 1993 grava o seu primeiro disco em 
nome próprio Serra sem Fim (Farol). Em 1996 conhece o produtor 
Todd Garfinkle com quem inicia uma longa colaboração, docu-
mentada em seis discos, e que dura até 2001. Neste ano, instigado 
por Carlos Bica, grava um primeiro solo de piano, Roda (L’Em-
preinte Digitale). Em 2003 começa a gravar para a editora Clean-
feed. O seu disco Scapegrace, em duo com Dennis Gonzalez, foi 
galardoado com o prémio Autores da SPA para o «melhor disco 
2009». As suas últimas gravações incluem Memórias de quem, 
White Works, a partir de músicas de Carlos Bica, Bela Senão Sem 
(com a OJM )e BrightBird (com Mario Franco e Samuel Rohrer). 



Ao longo dos anos são inúmeras as colaborações, em concer-
tos e discos, com músicos nacionais e estrangeiros. Tem vindo a 
trabalhar cada vez mais noutras áreas como a poesia, o teatro, 
enquanto tradutor e músico, interessando-se por aproximações 
e diálogos entre a música e outras artes.

Desde 2009 é professor da Escola Superior de Música de 
Lisboa na licenciatura em Jazz.

Oriundo de uma família com forte tradição musical, Pedro 
Guedes estudou piano com uma professora particular entre os 
5 e os 9 anos de idade. Em meados dos anos 80, ingressou na 
recém-criada Escola de Jazz do Porto, onde foi aluno de Mário 
Laginha. A inexistência de oferta educativa na área do jazz em 
Portugal levaram-no a mudar-se para Nova Iorque em 1992, 
sendo admitido na New School for Jazz and Contemporary Music. 
Em 1995 tornou-se Director Musical da Walt Disney em Portugal, e 
em 1997 fundou e dirigiu a Héritage Big Band, orquestra que inter-
preta composições e arranjos originais de standards e que daria 
origem à Orquestra Jazz de Matosinhos.

Em 1997 ingressou na University of Southern California em Los 
Angeles, onde frequentou a pós-graduação em Scoring for Motion 
Picture and Television como bolseiro. Recebeu o prémio da USC 
e o prémio de Composição Harry Warren. Em 1999 fundou a 
Orquestra Jazz de Matosinhos, da qual é actualmente Director 
Artístico, Director Musical (em parceria com Carlos Azevedo), 
compositor, arranjador e pianista.

É um dos fundadores da primeira Licenciatura em Jazz do 
país, na ESMAE. Desde então é professor em regime de exclusi-
vidade deste curso, que coordenou entre 2002 e 2006.

A Orquestra Jazz de Matosinhos foi criada em 1997 e tem o apoio 
da Câmara Municipal de Matosinhos desde 1999. Promove conti-
nuamente a criação, a investigação, a divulgação e a formação na 
área do jazz, cruzando a ambição internacional com o sentido de 
responsabilidade local. 

A 5 de Outubro de 2017, a OJM foi convidada a participar nas 
comemorações do 107.º aniversário da Implantação da República, 
tendo recebido a Medalha de Mérito Cultural. 

Constituindo uma autêntica orquestra nacional de jazz, apre-
senta repertórios de todas as variantes estéticas e de todas as 
épocas do jazz. Dirigida por Pedro Guedes e Carlos Azevedo, 
colaborou com nomes incontornáveis do jazz nacional e inter-
nacional. A OJM actua regularmente nas principais salas do país 
e tem feito digressões a várias cidades da Europa e dos Estados 
Unidos. 

A discografia da OJM é o reflexo de algumas das suas cola-
borações mais sólidas: Orquestra Jazz de Matosinhos Invites: 
Chris Cheek (Fresh Sound New Talent, 2006), Portology, com Lee 
Konitz (Omnitone, 2007); Our Secret World com Kurt Rosenwinkel 
(WomMusic, 2010); Amoras e Framboesas com Maria João 
(Universal Music, 2011); Bela Senão Sem com arranjos originais 
sobre a música de João Paulo Esteves da Silva (TOAP, 2013); Jazz 
Composers Forum: today’s european-american big band writing 
(TOAP, 2014). 

A partir de 2018, a orquestra está a ocupar o CARA – Centro 
de Alto Rendimento Artístico, em Matosinhos, um espaço onde 
se promove o diálogo entre arte, ciência e tecnologia. Inaugu-
rado oficialmente em Setembro de 2018, o CARA está preparado 
para acolher concertos, ensaios, gravações e as iniciativas do 
programa educativo da OJM.

Saxofones José Luis Rego, João Guimarães, Mário Santos, 
José Pedro Coelho e Rui Teixeira
Trompetes Luís Macedo, Ricardo Formoso, Rogério Ribeiro 
e Javier Pereiro
Trombones Daniel Dias, Álvaro Pinto, Andreia Santos e Gonçalo Dias
Secção Rítmica Nuno Ferreira (guitarra), José Carlos Barbosa 
(contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (bateria)

O Porto Pianofest é um festival internacional de piano e junta, 
em masterclasses e conferências, pianistas de renome a jovens 
estudantes, oferecendo à cidade dez dias de concertos e recitais 
públicos pelos seus principais auditórios, nesta sua quarta edição.
Dirigido por Nuno Marques – pianista português radicado em 
Nova Iorque – propõe-se promover o diálogo artístico transatlân-
tico e promover a imagem do Porto e de Portugal.

Próximos concertos . Porto Pianofest 2019

02 Ago · 19:30 Salão Nobre, Reitoria da Universidade do Porto
Ciclo Mestres do Piano
José Ramón Mendez piano

03 Ago · 19:30 Salão Nobre, Reitoria da Universidade do Porto
Ciclo Música de Câmara
Ana Madalena Ribeiro violino
Fernando Costa violoncelo
Nuno Marques piano

04 Ago · 17:00 Salão Nobre, Reitoria da Universidade do Porto
Ciclo Nova Música
Mariel Mayz piano

06 Ago · 19:30 Reitoria da Universidade do Porto
Ciclo Jovens Talentos
Jovens Talentos Internacionais I

07 Ago · 19:30 Reitoria da Universidade do Porto
Ciclo Jovens Talentos
Jovens Talentos Internacionais II

08 Ago · 19:30 Conservatório de Música do Porto
Ciclo Jovens Talentos
Concerto final pelos participantes das masterclasses

09 Ago · 21:00 Salão Árabe, Palácio da Bolsa
Ciclo Mestres do piano
Concerto de encerramento – Porto Pianofest 2019
Judith Jáuregui piano

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


