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A Câmara Municipal do Porto e a Fundação Casa da Música ofere-
cem à cidade, pelo quarto ano consecutivo, dois grandes concer-
tos na Avenida dos Aliados, de acesso livre, que marcam a rentrée 
da programação da Casa da Música.

Com uma carreira artística que se prolonga há 45 anos de modo 
quase intocável, Sérgio Godinho tornou-se um ícone capaz de 
reunir à volta das suas canções gerações de diferentes idades, 
vivências e aspirações. O insuperável acervo de canções que 
escreveu e gravou desde que se estreou em disco, em 1971, inclui 
alguns dos clássicos maiores da música cantada em português 
do último meio século. Num projecto especial que conta com a 
participação do cantor-compositor, a Orquestra Jazz de Mato-
sinhos lança-se sobre a música de Sérgio Godinho com arran-
jos originais sobre canções inesquecíveis como “O Primeiro Dia”, 
“É Terça-Feira”, “Com um Brilhozinho nos Olhos”, “Cuidado com 
as Imitações”, “Liberdade” e “Coro das Velhas”, palavras e melo-
dias que atestam um enorme talento para traduzir experiências e 
emoções universais.

Amanhã, sábado, pelas 22:00 horas, é a vez da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música subir a este mesmo palco, com um pro-
grama festivo dirigido pelo seu maestro titular Baldur Brönnimann.

Sérgio Godinho voz e composições

Cantor, compositor, escritor (para adultos e crianças), actor (de 
teatro e cinema), realizador, Sérgio Godinho é, para citar uma das 
suas canções clássicas, o verdadeiro “homem dos sete instru-
mentos”. A sua carreira artística, de invejável longevidade, não se 
centra apenas na música: no início dos anos 70, participa como actor 
durante quase dois anos na produção parisiense do musical Hair e 
em 2008 estreia Onde Vamos Morar de José Maria Vieira Mendes, 
com encenação de Jorge Silva Melo, que esteve em cena em Lisboa 
e depois percorreu o país em digressão. Destaca -se também na 
área infantil – por exemplo, compondo temas para séries televisivas 
(Os Amigos de Gaspar, Árvore dos Patafúrdios) ou escrevendo a 
peça de teatro Eu, tu ele nós vós eles em 1980, premiada pela Secre-
taria de Estado da Cultura.

O cantautor também se revelou na escrita, não só de obras 
infanto -juvenis como A Caixa e O Pequeno Livro dos Medos (cujas 
ilustrações também lhe pertencem), como na poesia com a edição 
em 2009 de O Sangue Por Um Fio. É de destacar ainda a edição 
de 60 Canções de Sérgio Godinho – um dos primeiros livros de 
partituras a serem editados em Portugal – e a sua biografia musi-
cal, Retrovisor, escrita por Nuno Galopim.

Em Outubro de 2009, juntou -se a José Mário Branco e Fausto 
Bordalo Dias para um projecto que ficará na história da música 
portuguesa – Três Cantos. Foram quatro noites com lotação esgo-
tada no Campo Pequeno e Coliseu do Porto. Este reencontro ficou 
registado em CD e DVD com a edição de Três Cantos ao Vivo, que 
atingiu o Galardão de Ouro na sua semana de edição.

Mútuo Consentimento foi lançado em Setembro de 2011 e 
entrou directamente para o n.º 1 do Top Nacional de Vendas, reve-
lando algumas parcerias inéditas: Bernardo Sassetti, Noiserv, 
Francisca Cortesão (aka Minta), o percussionista António Sergi-
nho (Foge Foge Bandido) e a Roda de Choro de Lisboa são alguns 
dos que se juntaram à banda que tem acompanhado Sérgio Godi-
nho nos últimos anos – “Os Assessores”. A par desta publicação, a 
comemoração dos 40 anos de actividade musical foi ainda cele-
brada pela edição do livro Sérgio Godinho e as 40 Ilustrações, onde 
as suas letras são “revistas” por outros tantos ilustradores; e, já em 
2012, o livro de crónicas Caríssimas 40 Canções, centrado nas 
“canções dos outros”, num olhar pessoal e rememorativo dos intér-
pretes e autores que marcaram o seu percurso.

Em 2013, foi galardoado com o Prémio Tenco, promovido pela 
associação cultural italiana Cosi Di Amilcare. Tendo como ponto 
de partida o livro de crónicas, concebeu e apresentou no Centro 
Cultural de Belém e na Casa da Música o espectáculo Caríssimas 
Canções, cuja gravação foi editada em CD no final de 2013.

A propósito da celebração do 40º aniversário do 25 de Abril de 
1974, o São Luiz Teatro Municipal convida o “escritor de canções” 
para a concepção de um espectáculo de cariz especial. Liber‑
dade é o título que Sérgio Godinho encontra dentro do seu próprio 
repertório, socorrendo -se da canção publicada em 1974 no álbum 
À Queima ‑Roupa. Depois de três apresentações lotadas no São 
Luiz, o espectáculo partiu em digressão, dando origem a mais um 
registo ao vivo. Ainda em 2014, Sérgio Godinho publicou Vidadu‑
pla, a sua primeira publicação na área do conto, sucedendo assim 
às edições de poesia e infanto -juvenis.
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Irrequieto e aventureiro, Sérgio Godinho guardou para 2015 algo 
que há muito projectava viesse a suceder – a partilha de palco com 
Jorge Palma. JUNTOS foi o nome dado ao projecto que “juntou” em 
palco dois nomes maiores da música nacional e que foi fixado para 
a posteridade no CD+DVD captado no Theatro Circo em Braga, 
divulgado ao grande público no final de 2015. A par deste projecto, 
Sérgio Godinho apresentou o espectáculo Liberdade por todo o 
país a ainda fora de fronteiras, em Macau e em Espanha, no âmbito 
da Mostra Portuguesa realizada no país vizinho.

Pedro Guedes direcção musical

Na última década e meia, Pedro Guedes teve um papel crucial 
na transformação do meio jazzístico do Porto. Em 1999, fundou a 
Orquestra Jazz de Matosinhos, da qual é Director Artístico, Direc-
tor Musical (em parceria com Carlos Azevedo), compositor, arran-
jador e pianista. Em 2001, juntamente com Carlos Azevedo, criou a 
primeira Licenciatura em Jazz do país, que já formou dezenas de 
músicos e trouxe um acréscimo de qualidade ao meio jazzístico da 
região. Desde então e até à actualidade, estes são os projectos aos 
quais se entrega de corpo e alma.

Pedro Guedes diplomou  -se na New School for Jazz and 
Contemporary Music em 1994, estudando com alguns dos mais 
reputados músicos de jazz. Foi Director Musical da Walt Disney em 
Portugal, e em 1997 fundou a Héritage Big Band – orquestra que 
daria origem à Orquestra Jazz de Matosinhos. Em 1998, concluiu 
a pós   -graduação em Scoring for Motion Picture and Television na 
University of Southern California em Los Angeles. Entre 1998 e 2001 
foi programador do Festival de Jazz do Porto. Foi ainda coordena-
dor e programador da área do Jazz na Capital Europeia da Cultura 
– Porto 2001. É professor em regime de exclusividade na Licencia-
tura em Jazz da ESMAE.

Orquestra Jazz de Matosinhos

A Orquestra Jazz de Matosinhos, criada em 1999 com o apoio da 
Câmara Municipal de Matosinhos, é um laboratório permanente. 
Não esquece a tradição das grandes big bands do passado, mas 
promove continuamente a criação, a investigação, a divulgação e 
a formação na área do jazz, cruzando a ambição internacional com 
o sentido de responsabilidade local.

Constituindo uma autêntica orquestra nacional de jazz, apre-
senta repertórios de todas as variantes estéticas e de todas as 
épocas do jazz, assumido-se como um fórum alargado de compo-
sitores e músicos, lançando pontes, estabelecendo parcerias e 
produzindo um repertório nacional específico para big band –  
contemporâneo, versátil e diverso.

Dirigida por Pedro Guedes e Carlos Azevedo, tem colaborado 
com nomes tão diversos como Maria Schneider, Carla Bley, Lee 
Konitz, John Hollenbeck, Jim McNeely, Kurt Rosenwinkel, João 
Paulo Esteves da Silva, Carlos Bica, Ingrid Jensen, Bob Berg, 
Conrad Herwig, Mark Turner, Rich Perry, Steve Swallow, Gary 
Valente, Dieter Glawischnig, Stephan Ashbury, Chris Cheek, 

Ohad Talmor, Joshua Redman, Andy Sheppard, Dee Dee Bridge-
water, Maria Rita, Maria João, Mayra Andrade e Manuela Azevedo 
entre muitos outros.

A OJM tem actuado regularmente nas principais salas do país 
e também em Barcelona, Bruxelas, Milão, Nova Iorque, Boston e 
Marselha. Foi a primeira formação portuguesa de jazz a participar 
num festival norte  -americano (JVC Jazz Festival, Carnegie Hall, em 
2007), participou no Beantown Jazz Festival de Boston e realizou 
temporadas nos clubes nova -iorquinos Jazz Gallery, Jazz Stan-
dard, Iridium e Birdland. Em 2015 volta ainda a integrar o cartaz do 
Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, e em 2016 
actua no Blue Note de Nova Iorque e na Konzerthaus de Viena, onde 
apresenta Our Secret World, com Kurt Rosenwinkel.

A discografia da OJM começou a ver a luz do dia em 2006 e é 
o reflexo de algumas das suas colaborações mais sólidas. Depois 
de Orquestra Jazz de Matosinhos Invites: Chris Cheek (Fresh 
Sound New Talent), surgiu Portology (Omnitone), com Lee Konitz 
como compositor e solista principal. Da colaboração com o guitar-
rista Kurt Rosenwinkel resultou a gravação de Our Secret World 
(WomMusic, 2010), lançado nos EUA e em Portugal. Em 2011 foi 
editado o álbum com a cantora Maria João, Amoras e Framboe‑
sas (Universal Music). Em 2013 surge Bela Senão Sem (TOAP), com 
arranjos originais sobre a música do pianista João Paulo Esteves da 
Silva. Em 2014 foi editado o álbum Jazz Composers Forum: today’s 
european‑american big band writing (TOAP), trabalho que resul-
tou da gravação de oito encomendas feitas a oito compositores, 
quatro americanos e quatro europeus, para o ciclo de concertos 
com o mesmo nome.

A Orquestra desenvolve igualmente, desde 2010, um projecto 
destinado à criação de um Centro de Alto Rendimento Artístico 
(CARA) em Matosinhos, promovendo o diálogo entre arte, ciência 
e tecnologia, designadamente através de projectos multidisciplina-
res que visem a investigação e desenvolvimento de soluções para 
a criação, fruição e disseminação de conteúdos criativos.

Madeiras
José Luís Rego
João Guimarães Ferreira
Mário Santos
José Pedro Coelho
Rui Teixeira

Trompetes
Gileno Santana
Ricardo Formoso
Susana Silva
Rogério Ribeiro

Trombones
Daniel Dias
Paulo Perfeito
Andreia Santos
Gonçalo Dias

Secção Rítmica
José Miguel Moreira (guitarra)
Carlos Azevedo (piano)
José Carlos Barbosa (contrabaixo)
 Marcos Cavaleiro (bateria)
António Sérgio Lima (percussão). 


