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INTrODuçãO

O Festival Internacional SeixalJazz está de volta ao palco do Fórum Cultural do 
Seixal e aos Antigos Refeitórios da Mundet. O festival abre as portas a partir do 
dia 17 de Outubro, com o SeixalJazz Clube, um espaço de animação e convívio 
com actuações de músicos nacionais e estrangeiros, exposições e um serviço de 
bar. O cartaz principal, que decorre no Auditório do Fórum Cultural do Seixal, 
tem início no dia 29 de Outubro e prolonga-se até ao dia 1 de Novembro, com 
duas actuações por dia.

O contrabaixista britânico Dave Holland abre este ano o festival, no dia 29 de 
Outubro, no Fórum Cultural do Seixal, em dois actos que prometem deslumbrar o 
público. Pelo palco principal passam ainda Cindy Blackman Quartet, The Leaders 
e Guy Barker Jazz Orchestra.

Além dos concertos, estão previstas Exposições, a Feira do Disco e do Jazz, 
Workshops e o Jazz Vai à Escola, um projecto pedagógico de divulgação do jazz 
junto dos mais novos, com uma componente prática e de experimentação. 

O SeixalJazz, considerado pela crítica um dos melhores festivais internacionais, 
trouxe aos palcos do Seixal nomes como Laurent Filipe, Tim Hagans, Billy Kilson, 
Steve Coleman, Benny Golson, Kenny Garrett, Joe Lovano, Ravi Coltrane, Chico 
Freeman, Chick Corea, Dave Holland, Dave Douglas, Brad Mehldau, entre muitos 
outros.

Actualmente, este evento é uma referência incontornável no panorama nacional 
de festivais e encontros desta área da música, apresentado um elevado padrão de 
qualidade e um modelo totalmente inovador que já cativou um público próprio e 
procura agora, não só mantê-lo como atrair apreciadores de outras áreas musicais.
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PrOGrAMA SEIXALJAZZ

AUDITóRIO MUNICIPAL – CONCERTOS
17 OUTUBRO A 1 NOVEMBRO

29 OUTUBRO (4.ª FEIRA) – 21.30H E 23.30H

DAVE HOLLAND quINTET
CHRIS POTTER (saxofone tenor e soprano)

ROBIN EUBANKS (trombone)

STEVE NELSON (vibrafone)

DAVE HOLLAND (contrabaixo)

NATE SMITH (bateria)

30 OUTUBRO (5.ª FEIRA) – 21.30H E 23.30H 

CINDy BLACKMAN quArTET
J. D. ALLEN (saxofone tenor)

CARLTON HOLMES (piano e fender rhodes)

GEORGE MITCHELL (contrabaixo)

CINDy BLACKMAN (bateria)

31 OUTUBRO (6.ª FEIRA) – 21.30H E 23.30H

THE LEADErS
BOBBy WATSON (saxofone alto)

CHICO FREEMAN (saxofones tenor e soprano)

RAy ANDERSON (trombone) 

FRED HARRIS (piano)

BUSTER WILLIAMS (contrabaixo)

MICHAEL BAKER (bateria)

1 NOVEMBRO (SáBADO) – 21.30H E 23.30H

Guy BArKEr JAzz OrCHESTrA
GUy BARKER (trompete/leader)

NATHAN BRAy (trompete e fliscorne)

NOEL LANGLEy (trompete e fliscorne)

ByRON WALLEN (trompete e fliscorne)

ROSARIO GIULIANI (saxofones alto e soprano)

GRAEME BLEVINS (saxofone tenor, clarinete, flauta)

PER TEXAS JOHANSSON (saxofone tenor, clarinete, clarinete contrabaixo, flauta)

PHIL TODD (saxofone barítono, clarinete, flauta, piccolo)

BARNABy DICKINSON (trombone)

ALISTAIR WHITE (trombone)

MARK FROST (trombone baixo)

ROSS STANLEy (piano/órgão Hammond) 

PHIL DONKIN (contrabaixo)

RALPH SALMINS (bateria)
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29 OuTuBrO  (4.ª FEIRA)  21.30H E 23.30H

DAVE HOLLAND 
QUINTET
CHRIS POTTER (saxofone tenor e soprano)

ROBIN EUBANKS (trombone)

STEVE NELSON (vibrafone)

DAVE HOLLAND (contrabaixo)

NATE SMITH (bateria)

Dave Holland, nascido em 1946 em 
Wolverhampton (UK), é um dos mais 
inspirados e cativantes contrabaixistas 
de jazz. Estudou em Londres e, a partir 
dos 17 anos, já tocava profissionalmen-
te com alguns dos mais importantes 
músicos britânicos, nomeadamente com 
John Surman, Ronnie Scott, Evan Parker 
e Kenny Wheeler. A partir do momento 
em que Miles Davis o ouve tocar, em 
1968, o percurso de Dave Holland al-
tera-se radicalmente, pois vai viver para 
os EUA e trabalhar, para começar, com 
Miles Davis de 1968 a 1970, com Chi-
ck Corea em 1970-1971, com Anthony 
Braxton entre 1970 e 1976, Joe Hender-
son em 1972, Paul Bley em 1972-1973, 
Stan Getz em 1973-1975, Lee Konitz em 
1974, o trio Gateway  de 1975 a 1977 
e, nos anos 80, com Herbie Hancock e 
Jack deJohnette, para só referir as mais 
destacadas colaborações.
Foi uma longa etapa da sua vida profis-
sional, onde Dave Holland se afirmou 
como um dos mais criativos e coerentes 
contrabaixistas de jazz do nosso tem-
po. É igualmente um inspirado compo-
sitor. Em 1998, com o seu novo quinte-
to, gravou e editou um excelente disco, 
“Points of View”, muito bem recebido 
pela crítica e pelo público, que prece-
deu a apresentação do seu grupo no 
Seixaljazz 1999. Era e continua a ser um 
quinteto de sonho, que volta ao festival 
do Seixal este ano para o concerto de 
abertura.
Diz Dave Holland que continua a seguir 
a lição de Duke Ellington, escrevendo 
especificamente para os seus músicos, 
que são: Chris Potter (saxofones tenor 
e soprano), Robin Eubanks (trombone), 

Steve Nelson (vibrafone) e Nate Smith 
(bateria). Com Dave Holland no con-
trabaixo, este é um quinteto de gigan-
tes no jazz.

30 OuTuBrO   (5.ª FEIRA) 21.30H E 23.30H 

CINDy BLACKMAN
QUARTET
J. D. ALLEN (saxofone tenor)

CARLTON HOLMES (piano e fender rhodes)

GEORGE MITCHELL (contrabaixo)

CINDy BLACKMAN (bateria)

 

Nasceu em yellow Springs, Ohio, em 
18 de Novembro de 1959. Ou seja, é 
uma baterista escorpião. A avó, que era 
professora de piano, deu-lhe as pri-
meiras lições deste instrumento. O tio 
era vibrafonista de jazz. CINDy BLACK-
MAN estudou, entre 1978 e 1980, no 
Berklee College of Music, em Bóston. 
Na bateria, é realmente uma força da 
Natureza, mas sempre consciente do 
seu papel de acompanhadora e solis-
ta. Músico particularmente imaginativo, 
reforça constantemente os solos dos 
restantes músicos com quem toca. Os 
seus grandes mestres foram os bateris-
tas Art Blakey e Tony Williams. Este úl-
timo, afirmava que “CINDy BLACKMAN 
consegue tocar forte, com suavidade, 
sempre atenta ao que os outros músi-
cos tocam para poder reagir de uma 
forma quase agressiva”. CINDy toca de 
forma apaixonada, trabalhando cada 
compasso como se fosse uma melodia 
completa. Teve oportunidade de tocar 
com Art Blakey, Sam Rivers, Wallace 
Roney, Jackie McLean, Joe Henderson, 
Dom Pullen e Pharoah Sanders, para 
só referir alguns. Tocou durante vários 
anos com Lenny Kravitz, com o qual 
esteve em Portugal duas vezes. James 
Brown, após ouvi-la pela primeira vez, 
autografou um dos seus pratos da bate-
ria, escrevendo: “Para o rei fêmea, que é 
demasiadamente forte e decidido para 
ser rainha”.

CINDy BLACKMAN QUARTET
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31 OuTuBrO   (6.ª FEIRA) 21.30H E 23.30H

THE LEADERS
BOBBy WATSON (saxofone alto)

CHICO FREEMAN (saxofones tenor e soprano)

RAy ANDERSON (trombone) 

FRED HARRIS (piano)

BUSTER WILLIAMS (contrabaixo)

MICHAEL BAKER (bateria)

Este sexteto norte-americano, como 
o próprio nome indica, reúne seis ex-
celentes instrumentistas, todos eles 
responsáveis pelos seus próprios agru-
pamentos. Os saxofonistas BOBBy 
WATSON (nascido em 1953) e CHI-
CO FREEMAN (já repetente no Seixal, 
nascido em 1949), lado a lado com o 
trombonista RAy ANDERSON (nasci-
do em 1952). São todos imaginativos 
solistas, aqui reforçados por uma forte 
secção rítmica, de onde se destaca o 
contrabaixista BUSTER WILLIAMS (nas-
cido em 1942).

1 DE NOVEMBrO  (SáBADO) 21.30H E 23.30H

GUy BARKER 
JAZZ ORCHESTRA
GUy BARKER (trompete/leader)

NATHAN BRAy (trompete e fliscorne)

NOEL LANGLEy (trompete e fliscorne)

ByRON WALLEN (trompete e fliscorne)

ROSARIO GIULIANI (saxofones alto e soprano)

GRAEME BLEVINS 

(saxofone tenor, clarinete, flauta)

PER TEXAS JOHANSSON 

(saxofone tenor, clarinete, clarinete contrabaixo, flauta)

PHIL TODD 

(saxofone barítono, clarinete, flauta, piccolo)

BARNABy DICKINSON (trombone)

ALISTAIR WHITE (trombone)

MARK FROST (trombone baixo)

ROSS STANLEy (piano/orgão Hammond) 

PHIL DONKIN (contrabaixo)

RALPH SALMINS (bateria)

Desde a sua primeira edição, em 1996, 
que o SEIXALJAZZ não havia apresen-
tado músicos ingleses da craveira des-
tes instrumentistas. A crítica considera 
o trombonista GUy BARKER (nascido 
em 1957), grande apreciador do traba-
lho dos trompetistas Dizzy Gillespie e 
Clarck Terry, o mais seguro, imaginativo 
e completo músico de jazz britânico, o 
que não é dizer pouco. Excelente com-
positor, arranjador e director de orques-
tra, GUy BARKER vai trazer a Portugal, 
pela primeira vez, a sua música para big 
band, toda ela inspirada em obras de 
Mozart, nomeadamente as óperas “Don 
Giovanni” e “Flauta Mágica”, música ori-
ginal que gravou em 2007 (álbum du-
plo, editado pela Global Mix).

GUy BARKER JAZZ ORCHESTRA
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SEIXALJAzz CLuBE

Os Antigos Refeitórios da Fábrica Mundet, no Seixal, recebem mais uma vez o 
Seixal JazzClube, que marca o início do Festival Internacional Seixal Jazz. A partir 
do dia 17 de Outubro, e até ao dia 1 de Novembro, este espaço de animação e 
convívio vai receber as actuações de músicos nacionais e estrangeiros, exposições, 
workshops e serviço de bar. O local perfeito para estar, antes ou depois dos con-
certos principais do SeixalJazz, num ambiente de convívio, conversa e com muito 
jazz à mistura. A entrada é gratuita. 
Este espaço está a cargo da Associação Juvenil Southside Collective DJ’s.

O Seixal Jazz Clube funciona nos antigos refeitórios da Fábrica de Cortiça Mundet, 
uma das mais importantes unidades fabris do concelho, que em 2005 comemorou 
100 anos. 
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PrOGrAMA SEIXALJAZZ CLUBE

ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET
17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 E 31 OUTUBRO E 1 NOVEMBRO, DAS 21.30H àS 2.00H

17 E 18 OUTUBRO  (6.ª FEIRA E SáBADO) 23.00H E 24.00H

MArTA HuGON quArTETO
MARTA HUGON (voz)

FILIPE MELO (piano)

BERNARDO MOREIRA (contrabaixo)

ANDRÉ SOUSA MACHADO (bateria)

23 OUTUBRO (5.ª FEIRA) 23.00H E 24.00H

ESCOLA MODErNA DE JAzz DO SEIXAL
24 E 25 OUTUBRO (6.ª FEIRA E SáBADO) 23.00H E 24.00H

rIDD quArTET
KRIS DAVIS (piano)

JON IRABAGON (saxofones)

REUBBEN RADDING (contrabaixo)

JEFF DAVIS (bateria)

29 OUTUBRO (4.ª FEIRA) 23.00H E 24.00H

THE ELECTrICS
STURE ERICSON (saxofone tenor)

AXEL DöRNER (trompete)

INGEBRIGT HåKER FLATEN (contrabaixo)

RAyMOND STRID (bateria)

30 DE OUTUBRO (5.ª FEIRA) – 23.00H E 24.00H

BrP (INGLATERRA)
PEDRO VELASCO (guitarra) 

ROB PENNEL (bateria)

BEN BASTIN (contrabaixo)

31 OUTUBRO E 1 NOVEMBRO (6.ª FERIA E SáBADO) 23.00H E 24.00H

THE frINGE 
GEORGE GARZONE (saxophone)

JOHN LOCKWOOD (contrabaixo) 

BOB GULLOTI (bateria) 
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17 E 18 OuTuBrO   
(6.ª FEIRA E SáBADO) 23.00H E 24.00H

MARTA HUGON
QUARTETO 
+ CONVIDADO
MARTA HUGON (voz)

FILIPE MELO (piano)

BERNARDO MOREIRA (contrabaixo)

ANDRÉ SOUSA MACHADO (bateria)

Quando em 2005, “Tender Trap”, o seu 
primeiro registo discográfico a solo foi 
editado, chegou a confirmação daqui-
lo que já se sabia dos concertos – uma 
voz magnífica apoiada numa direcção 
musical brilhante.
Com “Story Teller”, seu segundo dis-
co, que será base do concerto que irá 
apresentar no SeixalJazz Clube, Marta 
Hugon assegura uma carreira cada vez 
mais sólida no panorama musical e jaz-
zístico Português.
Marta Hugon é um caso raro, não só de-
vido ao seu talento e à maturidade que 
demonstra quando canta, mas também 
por conseguir conciliar algo extrema-
mente díficil – a aceitação dos músicos 
e o carinho do público.
Outro factor importante para o sucesso 
deste projecto é a unidade dos músicos 
que a acompanham, Filipe Melo no pia-
no, Bernardo Moreira no contrabaixo, 
André Sousa Machado na bateria e ain-
da a presença de um convidado surpre-
sa entre o guitarrista André Fernandes e 
o trompetista João Moreira. Com eles 
podemos encontrar neste projecto o 
rigor que é apenas possível num grupo 
que toca e respira em uníssono. Mar-
ta Hugon garante essa liberdade e tem 
como máxima preocupação a procura 
constante da essência da música.
É fácil encontrar vocalistas que impres-
sionem quem as escuta. É cada vez mais 
díficil encontrar uma que nos consiga 
inspirar – é o caso de Marta Hugon.

23 OuTuBrO   (5.ª FEIRA) 23.00H E 24.00H

ESCOLA
MODERNA 
DE JAZZ 
DO SEIXAL

A Escola Moderna de Jazz do Seixal 
foi criada em 2001 e desde então tem 
formado centenas de músicos estando 
alguns deles já no panorama da músi-
ca nacional, quer no Jazz, quer noutros 
estilos musicais. Desde então, a escola 
tem realizado cursos, workshops, con-
certos e festivais em diversas autarquias 
do país. 
Desde a sua criação, um dos principais 
objectivos da escola tem sido então o 
de dar formação no Jazz e noutros es-
tilos musicais, dando continuidade ao 
interesse mostrado pelo público aos 
festivais do SeixalJazz. Uma parte im-
portante da formação de músicos é a 
aplicação prática dos conhecimentos 
adquiridos e mostrá-los em público. 
Este concerto de um combo (forma-
ção) de alunos da Escola no âmbito do 
SeixalJazz Clube, além de promover e 
divulgar a escola, serve também para 
os alunos colocarem em prática aquilo 
que têm vindo a aprender ao longo da 
sua aprendizagem na Escola Moderna 
de Jazz do Seixal.

ESCOLA MODERNA DE JAZZ DO SEIXAL
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24 E 25 OuTuBrO    
(6.ª FEIRA E SáBADO) 23.00H E 24.00H

RIDD QUARTET
KRIS DAVIS (piano)

JON IRABAGON (saxofones)

REUBBEN RADDING (contrabaixo)

JEFF DAVIS (bateria)

O RIDD Quartet inclui quatro músicos 
da cena jazz e improvisada de Nova Ior-
que já bem estabelecidos: o contrabai-
xista Reuben Radding (“tom ressoante 
e fraseado ágil, uma força dominante” 
- All About Jazz), a pianista Kris Da-
vis (“entre os mais promissores jovens 
pianistas e compositores surgidos nos 
últimos anos” - New york Times), o sa-
xofonista Jon Irabagon (“um dos sopra-
dores mais mortíferos da cidade” - Time 
Out New york) e o baterista Jeff Davis 
(“um solista criativo e um agitador” - 
All About Jazz). O colectivo formou-se 
em 2005, primeiro tendo como objecti-
vo explorar as possibilidades da impro-
visação livre, mais tarde, depois de um 
ano de ensaios, convertendo-se num 
grupo conceptualizado e interessado 
em criar improvisações estruturadas e 
fluidas. O RIDD Quartet procura, no es-
sencial, uma musicalidade sem limites. 
Texturas sonoras e estados de espírito 
convivem com melodias e harmonias 
instantâneas, sempre evoluindo e pro-
curando uma verdadeira improvisação 
de grupo. Com muitos anos a tocarem 
com este formato e em outros ensem-
bles, os membros do RIDD Quartet 
pensam e agem como se fossem um 
só, privilegiando a caracterização co-
lectiva do projecto. O seu disco de es-
treia, “Fiction Avalanche” é uma clara 
demonstração destas qualidades.

29 OuTuBrO   (4.ª FEIRA) 3.00H E 24.00H

THE ELECTRICS
STURE ERICSON (saxofone tenor)

AXEL DöRNER (trompete)

INGEBRIGT HåKER FLATEN (contrabaixo)

RAyMOND STRID (bateria)

A música tocada pelo grupo The Elec-
trics reflecte as experiências dos seus 
membros nos domínios do jazz e da li-
vre-improvisação. Como já a revista The 
Wire comentou, as suas derivas por en-
tre géneros musicais adjacentes leva-o 
à formulação de uma música total que 
depende em alto grau das capacida-
des combinadas de Axel Dorner, Sture 
Ericson, Ingebrigt Haker-Flaten e Ray-
mond Strid, conhecidos pelo facto de 
reinventarem o léxico e as técnicas dos 
seus respectivos instrumentos. Dorner é 
um dos mais versáteis trompetistas da 
actualidade, indo do free bop das inter-
pretações do repertório de Thelonious 
Monk no projecto Monk’s Casino de 
Alexander von Schlippenbach a situa-
ções de deflagração radical do timbre 
e da textura na companhia de músicos 
como ãndrea Neumann, Thomas Lehn 
ou Robin Hayward. Ericson integrou 
uma formação de grande popularida-
de na Suécia, Position Alpha, durante 
16 anos e depois solidificou os seus 
créditos como saxofonista e improvisa-
dor nos mais diversos contextos, como 
a King Ubu Orchestru, os Phosphor e 
a Territory Band de Ken Vandermark. 
Haker Flaten é um dos mais energéticos 
contrabaixistas em cena e também um 
dos mais requisitados, a começar por 
músicos como Mats Gustafsson e o já 
referido Vandermark. Strid é um bate-
rista com sensibilidade de tecelão, um 
dos lados do triângulo Gush de Gusta-
fsson, colaborador de Marilyn Crispell 
e motor da Barry Guy New Orchestra. 
“Nunca se sabe o que eles vão fazer a 
seguir”, escreveu já a crítica.

THE ELECTRICS
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RIDD QUARTET



30 OuTuBrO     
(5.ª FEIRA) 23.00H E 24.00H

BRP
PEDRO VELASCO (guitarra) 

ROB PENNEL (bateria)

BEN BASTIN (contrabaixo)

BRP é um trio de contrabaixo, bateria e 
guitarra que tem vindo a destacar-se na 
cena Londrina desde a sua fundação em 
2006. A sua sonoridade distingue-se, 
não só pela interacção e natural cum-
plicidade com que os seus membros 
cruzam diversos estilos e influências 
pessoais, como também pelas inovado-
ras abordagens aos seus instrumentos 
resultante do passado musical e forma-
ção de cada um dos seus elementos. 
O resultado é um som poderoso cruza-
do com uma extraordinária intensidade 
melódica.

Tais atributos não passaram desperce-
bidos na cena musical londrina, onde 
o trio tem vindo a impor-se ganhando 
cada vez mais reconhecimento tanto 
do público como de outros músicos de 
jazz há muito estabelecidos no merca-
do inglês, como o saxofonista Guilad 
Atzmon que tem vindo a ter colabora-
ções regulares com esta formação e do 
qual se contará com a sua participação 
no primeiro CD deste trio a ser lançado 
em final de 2008.

31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO   
(6.ª FERIA E SáBADO) 23.00H E 24.00H

THE FRINGE 
GEORGE GARZONE (saxophone)

JOHN LOCKWOOD (contrabaixo) 

BOB GULLOTI (bateria) 

George Garzone nasceu em Cambrid-
ge, Massachussetts, em 23 de Setembro 
de 1950, no seio de uma família de mú-
sicos. Começou a tocar clarinete com 
12 anos. Estudou no Berklee College 

of Music, em Boston. Profissionalmente, 
começou por acompanhar Tom Jones e 
depois, entre 1972 e 1974, foi solista 
na Orquestra de Buddy Rich. Em 1972, 
em Boston, constituiu o trio The Fringe 
que, após 36 anos de actividade con-
tinua a entusiasmar o público de jazz. 
Esse grupo gravou o primeiro disco em 
1980. Tem desenvolvido, ao longo dos 
anos, uma actividade pedagógica inten-
sa, tendo leccionado no Berklee Colle-
ge of Music, Conservatório de New En-
gland e na New School of Music (New 
york). Nos EUA, é considerado um dos 
mais dotados professores de saxofone, 
na área do jazz. Os seus “mestres” são 
John Coltrane, Wayne Shorter, David 
Liebman, Joe Lovano e Michael Brecker. 
Na década de 80, o trio The Fringe foi 
premiado várias vezes. Garzone gravou 
com Joe lovano e Bob Moses.

THE FRINGE
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ACTIVIDADES COMPLEMENTArES

Mood Indigo 
INTERVENçãO SITE-SPECIFIC DE MARIANA ALVES
25 OuTuBrO A 6 DEzEMBrO

GALERIA DE EXPOSIçõES AUGUSTO CABRITA
FóRUM CULTURAL DO SEIXAL

Neste espaço, o Jazz apresenta-se através de representações visuais do som. Na 
Música, como na Pintura, Desenho ou outras áreas artísticas, podemos explorar 
conceitos como o movimento, ritmo, sequência, tempo, dinâmica, composição, 
abstracção, experimentalismo, etc. Todos estes conceitos são comuns nestas áre-
as, porque acima de tudo envolvem os nossos sentidos.

Ao ouvir determinada música sentimos estes elementos e podemos explorar o seu 
registo visual. Este foi o ponto de partida para esta Exposição.

Durante o desenvolvimento deste projecto, foram muitos e variados os sons do 
Jazz ouvidos e sentidos. A Pintura ou Desenho imediato, a Colagem e a captação 
em vídeo do gesto destas acções, foram os meios utilizados para registar visual-
mente os sons do Jazz. 

“Mood Indigo”, tal como a música de Duke Ellington, é uma experiência constante 
e convida todos que visitam este espaço a participar, ouvindo, sentindo e dese-
nhando o Jazz!

Mariana Alves

Exposição sobre Eric Dolphy (1928 – 1964)
17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 E 31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO DAS 21.30H àS 2.00H

SEIXALJAZZ CLUBE – ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET

Eric Allan Dolphy nasceu em Los Angeles, Califórnia, no dia 20 de Junho de 1928. 
Eric Dolphy, como seria conhecido, gravou algumas das maiores obras-primas 
num período de grande descoberta para o Jazz, ao lado de John Coltrane, Charles 
Migus, Booker Little, Ron Carter, Chico Hamilton, George Russell Ornette Cole-
man, Andrew Hill, Bobby Hutcherson, Oliver Nelson e muitos outros numa curta 
vida de 36 anos.

Passados 80 anos sobre o nascimento de um dos maiores intérpretes do Jazz 
mundial, o SeixalJazz presta homenagem a este músico através de uma exposição 
que dá a conhecer a sua vida e obra e onde pode escutar alguns dos seus mais 
emblemáticos e representativos temas.
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Sons e Tons do Jazz
PINTURA DE VITOR RIBEIRO
17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 E 31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO DAS 21.30H àS 2.00H

SEIXALJAZZ CLUBE – ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET

Pela pintura quase tudo é representável e o Jazz não é excepção. 
O “colorido” do ritmo, a “paleta” harmónica, a expressão e a liberdade nos gestos 
e sons que são comuns às duas artes.
Nesta exposição temática, o artista plástico passa para a tela a sua interpretação 
dos ritmos e dos movimentos dados pelo jazz. 
Um quase “namoro” pautado pelo improviso espontâneo, pela liberdade de in-
terpretação.
São os sons e os tons do jazz

Lançamento do CD Fiction Avalanche, 
do Ridd Quartet
EDITORA CLEAN FEED
24 OuTuBrO (6.ª FEIRA) 22.00H

SEIXALJAZZ CLUBE – ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET

O Ridd Quartet formou-se em 2005 com quatro músicos da cena jazz de Nova 
Iorque com créditos firmados: o contrabaixista Reuben, a pianista Kris Davis, o 
saxofonista Jon Irabagon e o baterista Jeff Davis. Fiction Avalanche é o nome do 
seu disco de estreia, lançado no Seixal, na noite em que este quarteto aqui se 
apresenta.

Workshops de Jazz
EDITORA CLEAN FEED
28 E 29 OuTuBrO (3.ª E 4.ª FEIRA) 18.00H

31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO (6.ª FEIRA E SáBADO) 15.00H àS 18.00H

SEIXALJAZZ CLUBE – ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET

Criar a convivência entre músicos portugueses, outros interessados sem prepara-
ção técnica, com músicos estrangeiros que exercem regular actividade pedagógi-
ca nos seus países é um dos objectivos principais desta iniciativa. Estes workshops 
permitem a discussão de questões próprias do jazz, nomeadamente a abordagem 
dos diferentes instrumentos, os conceitos actuais da improvisação e harmonias não 
tradicionais e os problemas relacionados com a atitude criativa dos participantes.
A iniciativa destina-se a músicos que tenham já conhecimento dos princípios fun-
damentais da improvisação e das harmonias básicas do jazz, bem como outros 
interessados sem preparação técnica ou conhecimentos de música. Nesta edição 
Cindy Blackman, George Garzone, John Lockwood e Bob Gulloti são os músicos 
responsáveis pela condução dos workshops.
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Workshops de Bateria com Cindy Blackman
PINTURA DE VITOR RIBEIRO
28 E 29  OuTuBrO (3.ª E 4.ª FEIRA) 18.00H

SEIXALJAZZ CLUBE – ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET

Workshops de jazz 
com George Garzone (saxofone)

John Lockwood (contrabaixo) 

Bob Gulloti (bateria) 
31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO (6.ª FEIRA E SáBADO) 15.00H àS 18.00H

SEIXALJAZZ CLUBE – ANTIGOS REFEITóRIOS DA MUNDET

O Jazz Vai à Escola
SESSõES PEDAGóGICAS DE DIVULGAçãO DO JAZZ 
COM UMA COMPONENTE PRáTICA E DE EXPERIMENTAçãO
CALENDárIO A DEfINIr

ESCOLAS BáSICAS DOS 2º E 3º CICLOS DO CONCELHO DO SEIXAL

Trata-se de um projecto de índole pedagógica que visa a divulgação deste género 
de música nas suas várias vertentes, desde a sua história às suas influências sociais. 
Cada sessão compreende uma primeira parte teórica/documental. Após um pe-
queno intervalo, inicia-se uma sessão prática onde todos os participantes passam 
a intervenientes, improvisando uma série de ritmos e sons que se vão cruzar, tudo 
isto acompanhado por dois músicos de Jazz. O projecto decorrerá nas escolas 
básicas dos 2.º e 3.º Ciclos do Concelho.
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Workshops de Jazz (no Auditório Municipal)
CONCERTO COMENTADO PELO QUARTETO DE JúLIO RESENDE 
28 OuTuBrO (3.ª FEIRA) 10.30H E 15.00H

31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO (6.ª FEIRA E SáBADO) 15.00H àS 18.00H

AUDITóRIO MUNICIPAL
FóRUM CULTURAL DO SEIXAL

Nestas sessões, os alunos são convidados a vir ao Auditório Municipal do Seixal, 
a sala onde decorrem os grandes concertos do festival. 

CONCErTO COMENTADO COM O quArTETO DE JúLIO rESENDE
Uma das mais importantes forças da nova geração de músicos portugueses, o 
pianista Júlio Resende, foi inicialmente orientado por um dos mais significativos 
pedagogos do Jazz nacional, Zé Eduardo, prosseguindo os seus estudos com 
Rodrigo Gonçalves e Pedro Moreira. Resende tem também um background na 
Música Clássica, mas cedo descobriu que não ficava satisfeito em ser apenas um 
intérprete de peças musicais em que não pudesse improvisar. Decidiu então estu-
dar e trabalhar com os melhores mestres do Hot Clube, New School for Jazz and 
Contemporary Music, a Berklee College of Music, e a Bill Evans Academy entre o 
tempo que passou na Université de St. Denis em Paris. 

Projecção de concertos de Jazz
29, 30 E 31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO DAS 21.00H àS 24.00H

GALERIA DE EXPOSIçõES AUGUSTO CABRITA E ESPAçO ANEXO

Enquanto espera pelo concerto da noite, aproveite e veja ou reveja alguns dos 
melhores momentos das edições anteriores do Seixaljazz. Não perca ainda a pro-
jecção de concertos de jazz com alguns dos grandes nomes do panorama jazzís-
tico mundial.

Feira do Disco
29, 30 E 31 OuTuBrO E 1 NOVEMBrO DAS 21.00H àS 24.00H

GALERIA DE EXPOSIçõES AUGUSTO CABRITA E ESPAçO ANEXO
Org.: Editora Trem Azul com o apoio da Câmara Municipal do Seixal

Ponto de passagem obrigatório em cada edição do Seixaljazz, a Feira do Disco 
oferece um conjunto de edições discográficas onde, muito possivelmente, vai en-
contrar aquele disco que há tanto procura. Ao mesmo tempo, poderá adquirir 
alguns dos CD’s dos artistas que este ano actuam no festival e descobrir novos 
músicos e agrupamentos.
A Feira do Disco é da responsabilidade da Editora Trem Azul, com o apoio da 
Câmara Municipal do Seixal.
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Feira do Jazz
PONTO DE VENDA DE MATERIAIS DO FESTIVAL 
29, 30 E 31  OuTuBrO E 1 NOVEMBrO DAS 21.00H àS 24.00H

GALERIA DE EXPOSIçõES AUGUSTO CABRITA E ESPAçO ANEXO

O local certo para adquirir uma recordação do Seixaljazz. Postais, livros, cartazes, 
t-shirts, lápis e borrachas são alguns dos materiais à venda na Feira do Jazz.

Apresentação do Festival Internacional
SeixalJazz 2008 na FNAC Almada
28 SETEMBrO (DOMINGO) 17.00H

FóRUM FNAC ALMADA

Nesta sessão de apresentação, poderá conhecer o programa completo da edição 
deste ano, e assistir a uma pequena actuação da Escola Moderna de Jazz do Seixal.

Apresentação do Festival Internacional
SeixalJazz 2008 na FNAC Chiado
10 OuTuBrO (6.ª FEIRA) 18.30H

FóRUM FNAC CHIADO

Nesta sessão de apresentação, poderá conhecer o programa completo da edição 
deste ano, e assistir a uma pequena actuação a cargo de uma formação de jazz.

Sessão de O Jazz Vai à Escola
19 DE OuTuBrO (DOMINGO) 11.00H

FóRUM FNAC ALMADA

No âmbito deste certame, surge a iniciativa O Jazz Vai à Escola, um projecto de 
índole pedagógica, a decorrer nas escolas do Seixal, que visa a divulgação deste 
género de música nas suas várias vertentes, desde a sua história às suas influências 
sociais. Em cada sessão, há uma primeira parte teórica/documental. Inicia-se de-
pois uma parte mais prática na qual as crianças pegam em instrumentos e formam 
uma pequena orquestra, improvisando uma série de ritmos e sons que se vão 
cruzar.
E é precisamente isso que vai acontecer nesta sessão agendada para o Fórum 
FNAC. 

SEIXALJAzz 
CADERNO DE IMPRENSA

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL



Apresentação do catálogo 
Cem Capas Sem Discos 
24 DE OuTuBrO (6.ª FEIRA) 21.30H

FóRUM FNAC ALMADA

Este catálogo surge na sequência da Exposição Cem Capas Sem Discos, patente 
no âmbito do Seixaljazz 1999. Na altura, a iniciativa foi pioneira por ser uma das 
primeiras a abordar o jazz do ponto de vista do grafismo, do design e das fotogra-
fias das capas de alguns dos mais emblemáticos discos de jazz, parte da colecção 
de Luís Villas Boas. Este foi e continua a ser uma das figuras mais importantes do 
jazz em Portugal e um dos grandes coleccionadores de discos.
Neste catálogo, agora à venda na FNAC, pode encontrar as imagens de cem capas 
destes discos e conhecer uma pequena parte da grande colecção de Luís Villas 
Boas.
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HISTOrIAL

Em meados da década de 90, a Câmara Municipal do Seixal decidiu apostar numa 
iniciativa que colocasse o concelho no roteiro cultural da área Metropolitana de 
Lisboa, e que a médio prazo se pudesse tornar uma referência no País. O objectivo 
era claro: criar uma nova centralidade, tendo em conta o Fórum Cultural, recen-
temente inaugurado, e dar visibilidade à intensa actividade cultural desenvolvida 
pela autarquia. 
Mas a forte oferta que chegava de Lisboa tornava a tarefa no mínimo difícil. Só um 
acontecimento “fora de série” e com grande qualidade artística poderia conquistar 
espaço na programação da área Metropolitana.  
Após contacto com o produtor Paulo Gil, foi sugerida a produção de um festival 
de Jazz diferente de tudo o que se tinha feito em Portugal até então. Foram os 
primeiros passos do SeixalJazz.  

Quando em 1996 a Câmara Municipal do Seixal tornou público o programa do 
primeiro Seixal Jazz, a reacção da crítica foi positiva mas cautelosa. 

Até então nunca nenhuma autarquia em Portugal tinha apresentado um festival tão 
ambicioso. Do cartaz de estreia faziam parte alguns dos maiores nomes do Jazz 
mundial: John Abercrombie, Dave Holland, Jack DeJohnette, Steve Coleman, John 
Scofield, Michael Brecker e os portugueses Laurent Filipe e Carlos Barreto. 
Mas não foi só o ambicioso programa que causou surpresa. O modelo também 
foi novidade. No SeixalJazz, cada grupo actuava duas vezes por noite - às 21.30 
horas e às 23.30 horas - um conceito novo nos festivais portugueses, e bastante 
elogiado. 
Outro dos atractivos foi o preço dos bilhetes, muito abaixo da tabela, e com des-
contos consideráveis para jovens. As actividades paralelas, em que se incluíram 
exposições, feiras de discos e workshops fizeram com que durante uma semana o 
Seixal se tornasse na capital do Jazz em Portugal. 
Apesar de tudo, persistia uma dúvida: seria possível manter um nível tão elevado 
nas edições seguintes?

Dúvida essa que foi dissipada no final do Verão de 1997, quando a Câmara Mu-
nicipal   apresentou a segunda edição do Seixal Jazz. Benny Golson, Bob Nieske, 
Kenny Garret, Bernardo Sasseti, Carlos Martins, Joe Lovano, Billy Kilson e Larry 
Coryell, formaram um cartaz “de luxo”. Apenas com dois anos de existência, o 
Seixal Jazz voltava a surpreender pela positiva. No final desta segunda edição 
até os mais cépticos começaram a acreditar que o Seixal se iria impor como uma 
referência no panorama dos festivais nacionais. 

Em 1998 voltou a apostar-se em nomes consagrados. Chick Corea, John Mclau-
ghlin, Brad Mehldau, Tomás Pimentel, Danillo Perez, Ravi Coltrane e Chico Fre-
eman compuseram um dos melhores programas da história do Seixal Jazz. Com 
apenas três anos de existência e experiência, o “jovem” Festival era aclamado pela 
crítica, e comparado aos melhores festivais da Europa. A partir de então, em Ou-
tubro, o Seixal passou a ser local de passagem obrigatória para todos os amantes 
do Jazz.  

Depois do êxito de 1998 criou-se uma enorme expectativa em relação à edição de  
1999. Tudo levava a crer que seria o ano da consagração. E assim foi. Assistiram 

SEIXALJAzz 
CADERNO DE IMPRENSA

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL



aos espectáculos mais de sete mil pessoas, um número impressionante para um 
festival que ia na sua quarta edição.  
Nesta altura juntar na mesma semana, no mesmo palco nomes como Joe Lovano, 
Jim Hall, Dave Holland, Cindy Blackman, John Patitucci, Myra Melford e Carlos 
Bica já não era surpresa para ninguém. Era apenas Seixal Jazz.  

Em 2000, o Festival tornara-se já uma referência cultural incontornável. Ironica-
mente, foi nesse mesmo ano que perdeu o apoio do Ministério da Cultura. Numa 
decisão polémica, o ministro José Sasportes, cortou o subsídio estatal, argumen-
tando com o “excesso de projectos” e as “dificuldades orçamentais”. Apesar deste 
revés, a autarquia conseguiu manter a qualidade dos anos anteriores. Em 2000 
passaram pelo palco do Fórum Cultural Mark Shim, Stefon Harris, Santi Debriano, 
Maria João e Mário Laginha e Paul Motian. 

O Seixal Jazz 2001 fica marcado pelo início do Seixal Jazz Club (SJC), um espaço 
localizado na antiga fábrica Mundet, em que se recriou um antigo clube de Jazz. 
No  palco do SJC actuaram mais de uma dezena de músicos portugueses. Passou 
a ser um ponto de encontro entre o público do festival. 

Dave Douglas, Carla Cook, René Marie, Abraham Burton, Sam Rivers, Tom Varner, 
Fredie Hubbard e os guitarristas portugueses Mário Delgado e Nuno Ferreira, com 
o projecto Filactera completaram o programa principal. 

Em 2002, e devido às fortes restrições financeiras de que foram alvo as autarquias 
e à falta de apoio do Estado, a Câmara Municipal teve que fazer uma opção difícil: 
manter o festival, baixando a qualidade do programa, ou passar a fazer o Seixal 
Jazz de dois em dois anos, mantendo a qualidade a que habituou o seu público. 
Preferiu-se a segunda hipótese e a sétima edição ficou agendada para 2003. 

Em Outubro de 2003, o Jazz regressou ao Seixal. E apesar dos receios de que o 
Festival pudesse baixar de qualidade, tal não aconteceu. Jason Moran, Sam Rivers, 
Kenny Werner, Ted Nash, The Schulldogs, Andrew Hill e o guitarrista português 
Pedro Madaleno foram os “cabeça de cartaz” de um festival que mais uma vez se 
apresentava acima da média. Importa ainda referir que o Seixal Jazz Club recebeu 
nomes consagrados como Carlos Barretto, Mário Delgado, José Salgueiro, Zé Soa-
res, Massimo Cavalli, Guto Lucena, Filipe Melo, Nelson Cascais e Nuno Ferreira. Um 
programa paralelo que reuniu na Mundet muito público. 

A edição de 2005 do Seixal Jazz apostou em nomes menos conhecidos, mas que 
a crítica considera como sonantes para o futuro. O Auditório Municipal recebeu, 
ao longo de seis noites, a música de: Wayne Escoffery Quintet, Quinteto Laurent 
Filipe, Kurt Rosenwinkel Quintet, David Binney Sextet, Miguel Zénon Quartet e 
Mike Fahn & Mary Ann McSweeney Quintet, enquanto que pelo palco do Seixal 
Jazz Clube passaram algumas das melhores formações jazzisticas nacionais. 
Entre as iniciativas paralelas, destaque para a exposição CF051Ks, uma mostra 
sobre os quatro anos da Editora Clean Feed, o Workshop de Saxofone realizado 
pelo saxofonista e compositor George Garzone, o lançamento do livro Jazz com 
fotografias de Rosa Reis e o Jazz Vai à Escola, iniciativa em estreia nesta edição, 
constituída por sessões pedagógicas de divulgação do jazz nas escolas nas quais 
os alunos puderam aprender e experimentar este estilo musical. 
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 APOIO à IMPrENSA

O apoio aos jornalistas durante o SeixalJazz é feito pelo Gabinete de Imprensa da 
Câmara Municipal.

Tel.: 212 275 717 (dias úteis até às 17.30 horas)

Fax: 212 275 721
E-mail: girp@cm-seixal.pt

Os jornalistas que queiram assistir aos espectáculos que decorrem no Auditório 
Municipal do Fórum Cultural do Seixal devem pedir a respectiva acreditação atra-
vés dos contactos referidos ou preenchendo o formulário on-line a disponivel em 
www.cm-seixal.pt/seixaljazz/. 

LEVANTAMENTO DAS ACREDITAçõES

O levantamento das acreditações é feito na área de apoio à imprensa localizada 
à entrada do Auditório Municipal - Fórum Cultural do Seixal. Depois de se iden-
tificar, o jornalista recebe um cartão que lhe permite o acesso ao auditório, e que 
deve ser entregue no final do espectáculo. Cada jornalista recebe um conjunto de 
materiais informativos e promocionais do festival. 

SEIXALJAZZ CLUBE

A entrada no SeixalJazz Clube não necessita de acreditação. A recolha de imagem 
dos concertos que decorrem neste espaço só é possível mediante autorização dos 
artistas. Os repórteres de imagem que queiram acompanhar os concertos neste 
espaço devem informar a organização, para que possa ser pedida a autorização 
prévia. 

DISPONIBILIZAçãO DE FOTOGRAFIAS

As fotografias dos concertos podem ser obtidas através do site do SeixalJazz, ou 
solicitadas ao Gabinete de Imprensa. 
Estão sempre presentes no Fórum Cultural do Seixal, elementos do Gabinete de 
Imprensa ou da organização, que poderão prestar todo o apoio necessário aos 
jornalistas.
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 O SITE

Em HTTP://WWW.CM-SEIXAL.PT/SEIXALJAZZ/, pode conhecer o Festival 
Internacional SeixalJazz 2008 e também as edições anteriores. O programa, os 
músicos, as músicas, as notícias, as fotografias e o historial do evento são alguns 
dos espaços que pode consultar. Estão ainda disponíveis algumas sugestões como 
Onde Comer e Como Chegar ao Seixal.
 
A área de Galeria vai estar em destaque durante o período da iniciativa, onde dia-
riamente vão ser disponibilizados os melhores momentos do SeixalJazz 2008.  

A partir de dia 26 de Outubro, e até ao final do festival, vão decorrer no site do 
SeixalJazz alguns passatempos que permitem aos vencedores ganhar entradas du-
plas, cds dos músicos e materiais promocionais como mochilas e catálogos.
 
A imprensa tem um lugar reservado neste site, através do qual pode fazer as suas 
acreditações, conhecer as normas e os critérios definidos para a recolha de ima-
gens, aceder às fotografias, em alta resolução, desta e das anteriores edições do 
festival e ainda consultar o serviço de clipping.

A partir do dia 1 de Outubro, as entradas para os concertos vão estar disponíveis 
através da bilheteira online. 
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COMO CHEGAr AO SEIXAL

O concelho do Seixal tem o privilégio de ser um dos municípios ribeirinhos do 
Tejo e a ele deve grande parte da sua fisionomia e património naturais.

Os moinhos de maré, as embarcações tradicionais, os núcleos urbanos antigos e 
a gastronomia são parte do património existente no Seixal e revelam a sua impor-
tância na história de gerações ligadas ao mar e, mais tarde, às indústrias. 

A situação geográfica privilegiada tem contribuído decisivamente para a constitui-
ção, desde cedo, de pequenos núcleos populacionais nesta zona. Integra a área 
Metropolitana de Lisboa e estima-se que residam no concelho cerca de 175 mil 
habitantes.

O Seixal possui ainda uma vasta oferta de eventos e iniciativas, que conduzem 
a um forte dinamismo social e de elevada expressividade junto da comunidade 
local.

DE CARRO
De Lisboa
- Ponte 25 de Abril  >  A2 Sul  >  Saída Fogueteiro/ Seixal
- Ponte Vasco da Gama  >  IC 32  >  A2 Sul (sentido Almada/Lisboa)  >  Saída Fogueteiro/ Seixal 
Do Sul
- A2 Sul  >  Setúbal  >  A2 Sul  >  Saída Fogueteiro/ Seixal

DE COMBOIO
De Lisboa (22 min.)

- Estação de Entrecampos  >  Estação do Fogueteiro  >  Autocarro para o Seixal
De Setúbal (29 min.)

- Estação de Setúbal  >  Estação do Fogueteiro  >  Autocarro para o Seixal
Para conhecer os horários consulte o endereço www.fertagus.pt

DE BARCO
De Lisboa (10 min.)

Terminal Fluvial do Cais do Sodré  >  Terminal Fluvial do Seixal. 
Para conhecer os horários consulte o endereço www.transtejo.pt
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O AuDITórIO MuNICIPAL

Situado no Fórum Cultural do Seixal, o Auditório Municipal é o palco principal 
do SeixalJazz e foi inaugurado em Novembro de 1993. Com capacidade máxima 
para 345 espectadores, oferece as melhores condições técnicas para a realização 
de espectáculos, colóquios e conferências, sendo considerado um dos melhores 
equipamentos do género da área Metropolitana de Lisboa. Com uma acústica 
excelente e dotado de um piano yamaha de concerto, o Auditório Municipal 
proporciona um ambiente perfeito para a música jazz.

REGRAS

Os repórteres de imagem – fotógrafos e operadores de câmara – podem captar 
imagens durante os espectáculos mediante o cumprimento das seguintes normas: 

• Respeitar o período estabelecido para captação de imagens;
• Circular pelas áreas indicadas pela organização;
• Não tapar a visibilidade ao público;
• Não utilizar flash;
• Evitar qualquer ruído que possa prejudicar o espectáculo;
• A entrada ou saída da sala durante o espectáculo só é permitida quando acom-
panhada por um elemento da organização.

A recolha de imagens está sempre condicionada pela autorização dos músicos e 
da organização. 

Depois do período estabelecido pela organização para a recolha de imagens, 
os repórteres de imagem podem guardar o equipamento no exterior e assistir ao 
resto do espectáculo, sem lugar reservado.
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