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Coreto Porta ‑Jazz
Lançamento do disco Analog 

João Pedro Brandão saxofone alto, flauta
José Pedro Coelho, Hugo Ciríaco saxofones tenor
Rui Teixeira saxofone barítono
Ricardo Formoso, Susana Santos Silva trompetes
Andreia Santos, Daniel Dias trombones
AP guitarra
Hugo Raro piano
José Carlos Barbosa contrabaixo
José Marrucho bateria

O Coreto é um grupo de 12 elementos que surge no coração da 
Associação Porta ‑Jazz com o objectivo de criar um “espaço” para 
a exploração e concretização de um repertório original e experimen‑
tal, proveniente das mais variadas fontes criativas que emergem 
no jazz em Portugal. Os três álbuns, todos lançados pelo Carimbo 
Porta ‑Jazz, foram reconhecidos pela crítica nacional: Aljamia (2012) 
e Mergulho (2014) foram considerados melhores do ano, e Sem Chão 
(2015) valeu o prémio de Grupo do Ano na comemoração dos 50 
anos do programa 5 minutos de Jazz de José Duarte.

A música de Analog é inteiramente composta por João Pedro 
Brandão, que desta vez se dedica à exploração de um imaginário 
sugerido pelo mundo analógico, transpondo os seus ‘ruídos’ para 
a instrumentação do ensemble de 12 músicos. Ecos, ressonân‑
cias, um curto ‑circuito, as interferências ou o atraso numa comu‑
nicação telefónica por fio, uma mensagem em código morse ou a 
procura de uma estação de rádio são o mote para a composição 
escrita que abre espaço para momentos solísticos, improvisados 
e de composição colectiva.

Sylvain Darrifourcq “In Love With”
 
Sylvain Darrifourcq bateria, percussão, composição
Théo Ceccaldi violino
Valentin Ceccaldi violoncelo

In Love With é a forma de desejo presa algures numa linear geome‑
tria implacável. É elíptico, é fugaz, é espalhafatoso, é áspero mas 
também apático. É a violência da linha recta. O virtuoso e criativo ba‑
terista Sylvain Darrifourcq lidera um trio de jazz ‑brutal ‑minimalista, 
explorando composições abstractas que resultam como mesclas 
de Ligeti, Satie, Mr. Bungle e texturas de música de câmara. 

Desde 2010, a Porta ‑Jazz realiza o seu festival anual que serve 
de montra para a geração emergente de artistas, compositores 
e intérpretes, dando especial destaque ao trabalho original reali‑
zado por músicos sedeados no Porto e às suas parcerias com músi‑
cos de outros pontos do país e do estrangeiro, para mostrar o que 
de mais actual se faz nesta área da música. Desde então, o Festi‑
val Porta ‑Jazz assumiu um papel importante na vida cultural da 
cidade, afirmando ‑se como um momento alto da programação 
de jazz no Porto.

O programa desta 8ª edição cresce para 17 concertos envol‑
vendo cerca de 70 músicos e passando por vários espaços da cidade 
– Rivoli, Casa da Música, FEUP, Passos Manuel e Sala Porta ‑Jazz. É 
uma mostra da actividade da Associação, desde os projectos edita‑
dos pelo Carimbo Porta ‑Jazz e as encomendas/residências até inte‑
racções artísticas de músicos/bandas nacionais com estrangeiros, 
concertos de escolas e oficinas. Há também uma programação para‑
lela de várias oficinas na ESMAE e um encontro de escolas de jazz 
no Conservatório de Música do Porto. Durante uma semana repleta 
de concertos, o público e a comunidade de músicos cruzam ‑se num 
ambiente de festa. 

Porta ‑Jazz

Ao longo de sete anos de existência, a Associação Porta ‑Jazz tem 
desenvolvido uma actividade ininterrupta e semanal que incluiu 
cerca de 700 concertos, 40 edições discográficas através do seu 
projecto editorial – o Carimbo Porta ‑Jazz –, inúmeras residências 
artísticas e oficinas, para além da produção de conteúdos para a 
sua rádio on ‑line, o canal YouTube e o programa emitido três vezes 
por semana no Canal180.

Grande parte desta actividade realiza ‑se num espaço de resi‑
dência permanente que permitiu à associação tornar ‑se um pólo 
de convergência de músicos e público interessado. Este é um movi‑
mento que tenta enriquecer a actividade dos músicos aqui esta‑
belecidos e que, por isso mesmo, recebe músicos de todo o país e 
grandes nomes do jazz internacional.


