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Quem não está familiarizado com o termo ‘Longifolia’ pode ficar 
com a ideia de que este se refere a uma festa ou a uma loucura 
cometida lá ao longe. Chegados a este ponto, cometeram ‑se já 
dois erros: primeiro, o termo é apenas um epíteto usado para um 
conjunto de plantas, de forma a qualificá ‑las como plantas de 
“folhas longas”; segundo, se com segundas intenções o termo 
poderá referir uma festa ou uma loucura, é enganador pensar que 
estas estão lá ao longe, estando bem mais perto do que parece.

Como se Chama o Teu Disco (Carimbo Porta ‑Jazz) é o traba‑
lho de estreia do pianista João Grilo, a apresentar neste concerto.

João Grilo piano

João Grilo nasceu no Luxemburgo em 1993. Aos 6 anos queria ser 
lixeiro, aos 12 futebolista e finalmente aos 13 decide que quer ser 
músico. Hoje em dia continua a querer ser músico, agora e quando for 
grande, embora tenha alguma vontade de ser jardineiro em part ‑time.  

Não ganhou nenhum prémio em nenhum concurso reconhe‑
cido nacional ou internacional na área da música. É uma pena para 
esta biografia. No entanto pode gabar ‑se de ter um prémio de parti‑
cipação num concurso de ping ‑pong, que é uma espécie de taça 
plastificada, e que celebra o facto de aos 11 anos de idade ter parti‑
cipado no dito torneio ficando, mais coisa menos coisa, em 12º lugar. 

Licenciou ‑se em 2015 em Piano Jazz e actualmente frequenta 
um mestrado em composição e performance em três escolas 
superiores de música escandinavas (RMC – Copenhaga, HSM – 
Gotemburgo e NMH – Oslo) que trabalham em colaboração.  

Actualmente, para além do projecto que lidera (O Grilo e a 
Longifolia), trabalha  com vários grupos, incluindo os ‘Probióticos 
(os microorganismos que te fazem bem)’, um duo de piano e elec‑
trónica e ‘Chap Chap na Brava’, um grupo que explora caracterís‑
ticas da música folk com o objectivo de fazer dançar, prestando 
especial atenção às danças tradicionais europeias.

Ricardo Coelho bateria

Ricardo Coelho (1990) iniciou os estudos musicais aos 4 anos de 
idade, na Escola de Música Valentim de Carvalho, em piano e poste‑
riormente bateria. Concluiu o 8º grau de Percussão no Conser‑
vatório de Música do Porto, em 2008. Participou em estágios 
da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música 
(OJ.COM). Frequentou masterclasses com percussionistas de 
renome e ainda com o SFJazz Collective e David Friedman.

Colaborou com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
Orquestra do Norte, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra 
Sine Nomine, Orquestra da Fundação do Conservatório Regional 
de Gaia, Orquestra Momentum Perpetuum, Banda Sinfónica Portu‑
guesa e Ensemble Vocal Pro Música. Participou como músico convi‑
dado na Fundação Orquestra Estúdio (Guimarães Capital Europeia 
da Cultura 2012) e nos musicais Annie, Despertar da Primavera (do 
original Spring Awakening), Drácula e Jesus Cristo Superstar. 

Tem sido premiado em vários concursos, destacando ‑se: “Gior‑
nate della Percussione” em Fermo, Itália (2º lugar, classe A, Vibra‑
fone, 2008), Prémio Jovens Músicos (3º lugar, Combo Jazz; 2016) 
e uma Menção Honrosa na 11ª Festa do Jazz de São Luiz (2013), e 
ainda Tum ‑pa ‑Tum ‑pa, Concurso de Percussão do Conservató‑
rio Regional de Gaia (2008) e Concurso Interno do Conservatório 
do Porto (2006). Em 2015 terminou a Licenciatura em Vibrafone 
Jazz na ESMAE, onde frequentou o 2º ano do Curso de Percussão.

As suas influências vão da música clássica ao jazz, passando 
pelo gospel. É membro dos projectos musicais MINA, Ricardo 
Coelho Quarteto, Collective for Harmony, The Mantra of the 
Phant Lotus (Mané Fernandes), O Grilo e a Longifolia, Rui Vilhena 
& Os Aliados, Capicua, Vasco Miranda quartet e (ALTA)MENTE.

Filipe Louro contrabaixo

em construção

Filipe Fernandes electrónica (convidado)

Nascido numa cidade durante o século XX, a partir de uma certa 
idade começou a realizar diversas actividades relacionadas com 
assuntos e temas. Tendo ‑se licenciado em Composição pela 
ESMAE em 2014, neste momento frequenta o Mestrado em 
Composição e Performance resultante de uma cooperação entre 
três escolas superiores de música escandinavas (RMC – Cope‑
nhaga, HSM – Gotemburgo e NMH – Oslo), tendo como um dos 
projectos principais o desenvolvimento e utilização de instrumen‑
tos digitais na performance musical. Usa estes instrumentos a solo 
em colaborações como esta e no duo ‘Probióticos (os microorga‑
nismos que te fazem bem)’ com João Grilo.

Há 4 anos que padece de bruxismo nocturno, condição que lhe 
perturba habitualmente o sono. Está a montar um aparelho que 
fica colado à cara durante a noite para o acordar quando ranger os 
dentes. Começou a usar óculos aos 10 anos e também arrecadou um 
troféu plastificado por participação em “actividades desportivas”.
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