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Beatriz Nunes 
Beatriz Nunes voz 
Luís Barrigas piano 

Cantiga do Avesso
(Beatriz Nunes)

Andorinhas 
(Beatriz Nunes)

Valsa de um bom rapaz 
(Beatriz Nunes)

Aurora
(tradicional alentejana)

Sul e Sueste 
(Beatriz Nunes)

Que amor não me engana 
(José Afonso) 

Rio sem margem
(Beatriz Nunes)

Resistência 
(Beatriz Nunes)

Pedras 
(Beatriz Nunes)

Voa comigo nos ombros
(Luís Barrigas)

Beatriz Nunes foi a cantora em destaque na conferência On The 
Edge da European Jazz Network 2018, em Lisboa. Na revista All 
About Jazz, Henning Bolte descreveu ‑a como “a highly original, 
audience ‑captivating act with guts and capacity to carry it to 
audiences outside the Iberian Peninsula”.

Canto Primeiro é título de álbum, mas não traduz a verdade 
porque Beatriz Nunes, 30 anos, tem um percurso já vasto, feito de 
estudo e entrega, de experiências intensas (do Conservatório a 
digressões internacionais com Madredeus ao lado de Pedro Ayres 
Magalhães e Carlos Maria Trindade), de exploração de múltiplas 
vertentes (da música popular e do jazz à erudição do canto lírico) 
e de devolução dos conhecimentos adquiridos através do ensino 
(dá aulas na Escola de Jazz do Barreiro e na Escola Profissional 
Ofício das Artes em Montemor ‑o ‑Novo). Na verdade, 30 anos é 
muito pouco para tanta bagagem. 

Em 2018, Beatriz Nunes assinou também a sua própria estreia 
com um Canto Primeiro que, afinal de contas, já vem com lastro de 
talento pronunciado. É um disco ambicioso em que se afirma como 
compositora e produtora, um disco que mereceu a Rui Eduardo 
Paes, autêntica referência na crítica jazz nacional, o vaticínio de 
auspiciosa estreia “não poderia ter começado melhor o percurso 

discográfico que se espera daqui por diante”, afirmou nas páginas 
da revista jazz.pt.

Na companhia de Luís Barrigas (piano), Mário Franco (contra‑
baixo) e Jorge Moniz (bateria), Beatriz assina um disco íntimo, 
que procura o conforto do silêncio no sussurro de uma voz que se 
conhece muito bem: Beatriz estudou técnica vocal com Kim Naza‑
rian e composição com Lauren Kinhan e Peter Eldridge, da Berklee 
College of Music, no NYV Summer Camp; participou em workshops 
de Circle Singing liderados por Rizumik, professor do Omega Insti‑
tute em Nova Iorque (EUA) e Sofia Ribeiro; frequenta o Mestrado em 
Ensino da Música na Escola Superior de Música de Lisboa. 

Isso ajuda a explicar que tenha sido escolhida pela European 
Jazz Network para a conferência On the Edge que teve lugar em 
Lisboa, em Setembro de 2018, entre centenas de candidaturas. 
“Beatriz Nunes tem feito um percurso entre a música clássica e 
o jazz”, escreve ‑se no programa oficial. Verdade: Beatriz Nunes 
procura os mais elevados espaços para a sua voz e em Canto 
Primeiro expõe alma e técnica apurada em reportório próprio e 
até num pequeno tesouro de um grande José Afonso, como quem 
reclama um lugar numa história que ainda continua a ser escrita. 

Luís Barrigas nasceu em 1978 (Setúbal) e o seu primeiro contacto 
com o piano foi aos oito anos. Com dezanove ingressou no Conser‑
vatório Regional de Setúbal para estudar piano clássico com Carla 
Seixas e Joaquim Fernandes. Em 2002 licenciou ‑se em Educa‑
ção Musical, começando nesta altura a estudar com Christopher 
Bochmann (composição) e Mário Laginha (piano e composição 
jazz). Frequentou a escola de jazz do Hot Club Portugal com Filipe 
Melo e Rui Caetano, e desde então tem participado em vários 
workshops e seminários com Myra Melford, Kenny Werner, Fred 
Hersch, Vardan Ovsepian e John Taylor. 

Em 2006 iniciou vários projectos de jazz, do qual se destaca 
o seu trio com temas originais, que já contou com a participação 
de vários músicos de destaque na área incluindo Perico Sambeat, 
Alexandre Frazão, Guida de Palma, José Eduardo, Bruno Santos, 
Nelson Cascais, Bruno Pedroso, Luís Candeias, Joel Silva, Demian 
Cabaud, João Custódio, Pedro Segundo, José Maria, Desidério 
Lázaro, entre outros. Concluiu o Curso Superior de Jazz na ESML 
com João Paulo Esteves da Silva, em 2013. Apresenta ‑se regu‑
larmente com o seu grupo, com Mário Franco (contrabaixo) e 
Alexandre Alves (bateria). Esta formação ganhou o 1º Prémio Luiz 
Villas ‑Boas no Festival CoolJazz de Cascais (2010), tendo gravado 
o disco 2:30. Como sideman tem trabalhado com vários grupos, 
acompanhando inúmeras vozes do jazz. Lecciona Educação Musi‑
cal no Ensino Básico e a disciplina de piano em diversas escolas.
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