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OUTONO EM JAZZ 

Manuel Linhares voz e composição
David Binney saxofone
Paulo Barros piano
José Carlos Barbosa contrabaixo
João Cunha bateria
Gonçalo Marques trompete
Paulo Perfeito trombone

Ficha técnica
Suze Ribeiro direcção técnica e operação de som
Wilma Moutinho direcção de iluminação e desenho de luz
António Pedro operação de iluminação
Marta Ramos concepção de cenografia
Tantas Vozes, Núcleo Artístico management, 
agenciamento e produção executiva
Let's Start a Fire assessoria de imprensa

Financiado através do Programa de Apoio a Projectos  
de Criação e Edição 2021 da Dgartes 

Em suspenso: o mundo, o tempo, a respiração.
Resistir como acto de criação.
Criar como acto de resistência.

Suspenso é a forma que a música toma nesse silêncio, a forma 
que a música toma nesse isolamento, escapando dos seus limi-
tes físicos, procurando um outro mundo, um outro tempo, uma 
outra respiração.

Depois de Traces of Cities (2013) e Boundaries (2019), o cantor 
Manuel Linhares lança o álbum Suspenso. Um trabalho apoiado 
pela DGARTES, lançado pelo carimbo Porta-Jazz e que conta com 
um extraordinário elenco de músicos nacionais e internacionais 
que trabalharam parcialmente à distância, procurando desafiar os 
limites físicos impostos por esta pandemia. Suspenso conta ainda 
com a produção e participação do músico e multi-instrumentista 
brasileiro António Loureiro, participação do Coreto, arranjos de 
Guillermo Klein e uma letra da rapper e letrista Capicua.

Uma das poucas vozes masculinas do jazz da actualidade, 
Manuel Linhares apresenta neste concerto a sua banda de sempre 
– Paulo Barros no piano, José Carlos Barbosa no contrabaixo e 
João Cunha na bateria. O saxofonista norte-americano David 
Binney é o músico convidado que diferencia e eleva esta tour 
de Suspenso das apresentações anteriores. A este elenco de 
luxo, juntam-se ainda os portugueses Paulo Perfeito (trombone) 
e Gonçalo Marques (trompete).


