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As circunstâncias em que 
se realizará a vigésima nona 
edição do Guimarães Jazz serão 
especialmente exigentes tendo 
em conta o estado excecional de 
emergência determinado pela 
pandemia que atingiu o mundo 
no início de 2020 e que, desde 
então, tem provocado alterações 
radicais no modo de organização 
da sociedade. Perante um cenário 
de grande incerteza, o Guimarães 
Jazz encara o presente contexto 
como uma oportunidade para o 
festival descobrir novos pontos 
de vista sobre o jazz que possam 
ir de encontro às expetativas e 
desejos dos artistas e do público. 
Assim sendo, o programa é 
centrado sobretudo em projetos 
que envolvem músicos portugueses 
e alguns músicos estrangeiros 
a residir em Portugal (a única 
exceção será a Radiohead Jazz 
Symphony, um conjunto de seis 
músicos holandeses dirigidos 
por Reinout Douma e que atuará 
em conjunto com a Orquestra 
de Guimarães), um formato que 
permite um olhar mais alargado do 
que o habitual sobre o panorama 
musical nacional e que é, ao mesmo 
tempo, uma forma de catalisar 
novas colaborações e suscitar 
diferentes aproximações artísticas. 
A impossibilidade de realizar os 
workshops e as jam sessions em 
condições que permitam cumprir 
as suas funções pedagógicas 
e conviviais (importantíssimas 
em eventos com esta natureza), 

obrigou a uma adaptação do 
festival mas, na ponderação do 
balanço entre as vantagens e 
as desvantagens deste formato 
temporário, prevaleceu a ideia 
de que a linha de força mais 
importante do Guimarães Jazz é a 
aceitação dos desafios do tempo, 
inventando soluções que lhe 
permitam alargar horizontes, e que 
essa será, no contexto altamente 
insólito em que atualmente 
vivemos, a melhor forma de honrar 
o património de resistência e de 
luta pela liberdade inscrito na 
memória genética do jazz.
São três músicos de gerações, 
geografias e estilos diferentes, 
mas partilham uma relação de 
proximidade e afinidade com 
Portugal. A abrir o festival, o 
saxofonista Andy Sheppard, 
um músico e compositor com 
uma longa e notável carreira 
no jazz europeu, apresentar-
-se-á com o quarteto “Costa 
Oeste”, um grupo improvável 
constituído pelo contrabaixista 
e compositor Hugo Carvalhais, 
pelo já veterano e prestigiado 
guitarrista Mário Delgado e 
Mário Costa, um baterista 
proeminente da nova geração 
do jazz português. No segundo 
dia, o Guimarães Jazz receberá 
pela primeira vez o mediático 
Peter Evans, um trompetista de 
grande virtuosismo técnico e 
com uma atividade musical de 
largo espetro, comprovado pelo 
formato de concerto-duplo com 
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que se apresentará: num primeiro 
momento com o baterista da cena 
pós-free jazz contemporânea 
Gabriel Ferrandini, e em seguida 
numa formação insólita de 
trompete/acordeão/contrabaixo 
ao lado de dois músicos com 
provas dadas de grande 
competência: João Barradas e 
Demian Cabaud. Julian Argüelles 
é um cúmplice de longa data do 
festival, que acompanhou de 
perto a sua afirmação no circuito 
jazzístico do mais alto nível e 
atuará em septeto, um ensemble 
de bons músicos portugueses 
que interpretará as composições 
de Argüelles naquela que será a 
estreia absoluta deste ensemble.
Além destas três formações, que 
refletem o eixo colaborativo do 
programa desta edição do festival, 
apresentar-se-ão em nome próprio 
dois músicos que nos últimos 
anos têm vindo a consolidar o 
seu percurso em campos quase 
diametralmente opostos do jazz. 
César Cardoso é um compositor 
e arranjador com uma carreira 
profícua e diversificada sobretudo 
no jazz orquestral e apresentará 
em Guimarães o projeto “Dice of 
Tenors”, dedicado a standards 
celebrizados por grandes 
saxofonistas tenor da história 
desta música. Por seu turno, 
Pedro Melo Alves, cujo concerto 
encerrará esta edição do festival, 
é um baterista e compositor que 
se move preferencialmente pelos 
territórios mais tangenciais do 

jazz, incorporando elementos do 
rock e do experimentalismo na 
sua música, e apresentará, por 
proposta do Guimarães Jazz, uma 
versão alargada do seu Omniae 
Ensemble, originalmente um 
septeto reconfigurado numa big 
band de vinte e três músicos e uma 
instrumentação invulgar que inclui 
uma secção de vozes e percussões 
eletrónicas dirigida pelo 
percussionista Pedro Carneiro.
O restante programa ficará 
completo com as parcerias 
do festival com  associações/
coletivos a operarem na música e 
que transitam dos anos recentes. 
A cada vez mais competente 
Orquestra de Guimarães atuará, 
como já foi referido, sob direção 
do arranjador e fundador da 
Nordpool Orchestra, interpretando 
o reportório da influente banda de 
pop-rock Radiohead. A Porta-Jazz 
propõe o espetáculo “Sombras 
da Imperfeição”, um quarteto 
improvável de piano/guitarra 
portuguesa/clarinete/bateria 
liderado pelo pianista Hugo Raro 
e com cenografia e desenho em 
tempo real de JAS, e, por último, 
a Sonoscopia apresentará um 
projeto colaborativo de eletrónica/
percussão/vídeo entre a dupla @c 
(Miguel Carvalhais e Pedro Tudela), 
o baterista Gustavo Costa e o 
designer Rodrigo Carvalho. Uma 
última nota para a participação da 
Big Band da ESMAE que, neste 
ano, ao contrário do habitual, 
será dirigida pelos professores da 

própria instituição.
Apesar das limitações impostas 
pelas contingências, o 
Guimarães Jazz mantém-se fiel 
à sua identidade, sustentada 
no ecletismo e numa grande 
abertura estilística e geracional, 
pelo que em 2020, tal como em 
todos os anos do seu longevo 
percurso, o festival apresenta ao 
seu público um grupo alargado 
de músicos de grande qualidade 
e que, independentemente das 
circunstâncias, estão neste palco 
por mérito próprio. Através deles, 
promovemos simultaneamente o 
respeito pela herança do jazz e 
a atenção para com o seu futuro, 
assumindo assim o Guimarães 
Jazz como ponte intermediária 
de diálogo entre diferentes 
visões/audições do mundo num 
tempo marcado por alarmantes 
constrangimentos narrativos. 
Ivo Martins

The circumstances surrounding 
the 29th edition of Guimarães 
Jazz will be particularly 
difficult considering the state 
of emergency determined 
by the pandemic that spread 
throughout the whole world 
in 2020, having provoked 
radical changes regarding the 
organization of our societies. 
Facing an extremely volatile 
scenario, the festival perceives 
the present context as an 
opportunity to discover new 

perspectives in jazz capable 
of fulfilling the desires and 
expectations of both the 
musicians and the audience. 
Therefore, the line-up is mainly 
focused on projects involving 
Portuguese or foreign musicians 
residing in Portugal (the only 
exception will be the Radiohead 
Jazz Symphony, a group of 
six Dutch musicians directed 
by Reinout Douma, who will 
perform accompanied by the 
Orchestra of Guimarães), a 
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format which allows a broader 
view of the Portuguese musical 
scene, while at the same time 
promoting new collaborations 
between musicians and 
suggesting different artistic 
approaches. The impossibility of 
doing the traditional workshops 
and jam sessions also forced 
the festival to adapt to the new 
times but, after pondering the 
advantages and disadvantages 
of this temporary configuration, 
we concluded that Guimarães 
Jazz’s most important line 
of force is its ability to deal 
with the challenges of time, 
inventing new solutions capable 
of enlarging the audience’s 
horizons, and that this would 
be the best way to honour the 
heritage of resistance and fight 
for freedom inscribed in the 
genetic memory of jazz.
They are three musicians 
of different generations, 
geographies and styles, but 
share an intimate relationship 
with Portugal. Opening the 
festival, saxophonist Andy 
Sheppard, a musician and 
composer with a long and 
distinguished career in European 
jazz, will present his quartet 
“Costa Oeste”, an unlikely group 
formed by bassist and composer 
Hugo Carvalhais, prestigious 
guitarist Mário Delgado and 
Mário Costa, a prominent 
drummer of Portuguese’s jazz 
new generation. On the second 
day, Guimarães Jazz will receive 
for the first time in its stage 
Peter Evans, a trumpeter of 
remarkable technical skills and 
with a musical work of wide 
spectrum, as proven by his 
double-concert at Guimarães: 

first in duo with post-free jazz 
drummer Gabriel Ferrandini 
and, secondly, with an exquisite 
formation of trumpet/
accordeon/bass alongside with 
two competent musicians: João 
Barradas and Demian Cabaud. 
Lastly, Julian Argüelles, a long 
time accomplice of Guimarães 
Jazz, where he performed many 
times, will premier his new 
septet, an ensemble of very 
good Portuguese musicians 
interpreting the British 
saxophonist’s most recent 
compositions.
Besides these three projects, 
which form the collaborative 
axis of this year’s edition, 
Guimarães Jazz will also 
present two important names 
of the leading generation of 
Portuguese music who have 
been pursuing their paths in 
almost diametrically opposed 
fields of jazz. César Cardoso 
is a composer and an arranger 
with a fertile and diversified 
career in orchestral jazz and 
will present the project “Dice 
of Tenors”, dedicated to iconic 
standards either composed 
or interpreted by some of the 
greatest tenor saxophonists in 
the history of this music. Pedro 
Melo Alves, whose concert will 
close the festival, is a drummer 
and composer associated 
to jazz’s tangent territories, 
incorporating elements of rock 
and experimentalism in his music, 
and will perform with his Omniae 
Large Ensemble, originally a 
septet extended, following the 
festival’s suggestion, to a big 
band of twenty-three musicians 
of an unusual orchestration 
including a section of voices and 

electronic percussion directed 
by reputed percussionist Pedro 
Carneiro.
The line-up of the festival’s 
2020 edition will be completed 
by the partnerships between 
Guimarães Jazz and other 
institutions and collectives 
operating in music. The 
increasingly competent 
Orchestra of Guimarães will 
perform under the direction of 
Reinout Douma, the arranger 
and founder of Nordpool 
Orchestra, interpreting the 
music of the influential pop-rock 
band Radiohead. The association 
Porta-Jazz proposes a quartet 
of piano-Portuguese guitar-
clarinet-drums led by pianist 
Hugo Raro, and Sonoscopia 
will premier a collaborative 
project of digital electronics, 
percussion-video between the 
duo @c (Miguel Carvalhais 
and Pedro Tudela), drummer 
Gustavo Costa and designer 
Rodrigo Carvalho.
Despite the limitations imposed 
by its circumstances, Guimarães 
Jazz remains true to its identity, 
based on the principles of 
eclecticism and stylistic and 
generational amplitude, so, in 
2020 the festival will present 
to its audience a group of 
musicians of undisputable 
quality who were chosen by 
their own merits. Through them, 
we promote simultaneously 
the respect for jazz’s tradition 
and the attention to its future, 
therefore perceiving Guimarães 
Jazz as in intermediary bridge 
between different worldviews in 
a world devastated by alarming 
narrative restraints. Ivo Martins
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DOM 15 NOV
CIAJG / BLACK BOX / 19H00 
PROJETO PORTA-JAZZ / 
GUIMARÃES JAZZ
Sombras da Imperfeição - 
Concerto Desenhado
HUGO RARO, MIGUEL AMARAL, 
RUI TEIXEIRA, ALEX LÁZARO, JAS

QUA 18 NOV
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO / 19H30
PROJETO SONOSCOPIA / 
GUIMARÃES JAZZ
MIGUEL CARVALHAIS, 
PEDRO TUDELA, 
GUSTAVO COSTA, 
RODRIGO CARVALHO

QUI 19 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 19H30
RADIOHEAD JAZZ 
SYMPHONY & ORQUESTRA 
DE GUIMARÃES

QUI 12 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 19H30
ANDY SHEPPARD 
COSTA OESTE

SEX 13 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 19H30
PETER EVANS 
DUO SET (1ª PARTE)

THE BOOK OF VOID (2ª PARTE)

SÁB 14 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 19H00
CÉSAR CARDOSO ENSEMBLE
Dice of Tenors

DOM 15 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 16H00
PROJETO BIG BAND ESMAE / 
GUIMARÃES JAZZ

ASSINATURA DO FESTIVAL 
45,00 eur (acesso a todos os 
concertos) 

Preços com desconto (c/d)
Cartão Jovem, Menores de 
30 anos e Estudantes
Cartão Municipal de Idoso, 
Reformados e Maiores de 
65 anos
Cartão Municipal das Pessoas 
com Deficiência; Deficientes e 
Acompanhante 
Sócios do Convívio 
Associação Cultural

Cartão Quadrilátero Cultural_
desconto 50%

VENDA ONLINE
www.guimaraesjazz.pt
www.ccvf.pt
oficina.bol.pt

VENDA FÍSICA 
Centro Cultural Vila Flor
Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
Casa da Memória, 
Loja Oficina
Lojas Fnac, 
El Corte Inglés, 
Worten
Entidades aderentes da 
Bilheteira Online

Maiores de 6

SEX 20 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 19H30
JULIAN ARGUËLLES 
Aqui e Agora

SÁB 21 NOV
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO / 19H00
PEDRO MELO ALVES’ 
OMNIAE LARGE ENSEMBLE
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Uma figura importante do jazz britânico, 
Andy Sheppard é um saxofonista com 
uma notável carreira de quatro décadas 
como compositor e colaborador de nomes 
maiores da música da segunda metade do 
século XX. O projeto “Costa Oeste” é o 
resultado da relação de proximidade que 
Andy Sheppard mantém com Portugal, 
país onde vive há alguns anos, e expressa 
a sua vontade de incorporar nas suas 
composições a influência da paisagem e da 
musicalidade de uma geografia adoptiva. 
O tom lírico e centrado na expressividade 
melódica do saxofonista britânico encontra 
neste quarteto um contraponto de 
elementos contrastantes e improváveis  
que, de acordo com os músicos, procura 
uma “sinergia de diversas línguas musicais”. 
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Andy Sheppard, 
saxofones tenor e soprano
Mário Delgado, 
guitarras
Hugo Carvalhais, 
contrabaixo
Mário Costa, 
bateria

QUI 12 NOV/ 19H30
CCVF / GRANDE  AUDITÓRIO

ANDY SHEPPARD 
COSTA OESTE

An important name of British 
jazz, Andy Sheppard is a 
remarkable saxophonist with 
a long and remarkable career 
of almost four decades as a 
composer and collaborator of 
some of the great musicians of 
the second half of the twentieth 
century. The project “Costa 
Oeste” is the result of Andy 
Sheppard’s close relationship 
with Portugal, where he currently 
resides, and expresses the 
saxophonist’s will to incorporate 
the influence of the country’s 
landscape and musicality in 
his compositional work. The 
lyrical tone of the compositions, 
based on Sheppard’s melodic 
expressiveness, discover in 
this quartet a counterpoint of 
contrasting and improbable 
elements which, according to 
the group’s own words, seeks 
a “synergy of different musical 
languages”.

10,00 EUR /
 7,50 EUR C/D
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Peter Evans traz à 29ª edição do Guimarães 
Jazz um concerto duplo, desdobrado 
em dois projetos de caraterísticas muito 
distintas. Acompanhado, em ambos os 
momentos, por alguns dos músicos mais 
proeminentes da cena musical portuguesa, 
a primeira formação será em duo com o 
baterista Gabriel Ferrandini e explorará 
previsivelmente territórios mais próximos 
da improvisação e do pós-free em 
construção nas margens da música do início 
do terceiro milénio; o segundo concerto 
será, por sua vez, protagonizado por um 
trio em que o trompetista será secundado 
pelo acordeonista João Barradas e pelo 
contrabaixista Demian Cabaud, dois 
nomes importantes do jazz português e 
que, pela sua identidade musical, sugerem 
a expetativa de uma performance mais 
definidamente enquadrada nos cânones da 
tradição jazzística.
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Duo Set
Peter Evans, 
trompetes 
Gabriel Ferrandini, 
bateria e percussão 
The Book of Void
Peter Evans, 
trompetes, composições  
João Barradas, 
acordeão 
Demian Cabaud, 
contrabaixo

SEX 13 NOV/ 19H30
CCVF / GRANDE  AUDITÓRIO

PETER EVANS
DUO SET(1ª PARTE)

THE BOOK OF VOID(2ª PARTE)

Peter Evans brings to the 29th 
edition of Guimarães Jazz a 
double concert, divided in 
two very different musical 
approaches. Accompanied 
in both concerts by relevant 
musicians from the Portuguese 
jazz scene, the first group will 
be a duo with the drummer 
Gabriel Ferrandini and will 
presumably explore the 
territories of improvisation and 
post-free jazz predominant in 
the margins of the music of the 
third millennium; the second 
concert will be performed by 
a trio in which the trumpeter 
will be playing alongside with 
accordionist João Barradas and 
bassist Demian Cabaud, two 
important figures of Portuguese 
jazz who, given their solid 
musical identity, suggest the 
expectation of a performance 
more concretely framed within 
the canon of jazz’s tradition.

10,00 EUR /
 7,50 EUR C/D
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César Cardoso irá apresentar no Guimarães 
Jazz, em conjunto com um grupo de 
músicos reputados do jazz nacional como o 
pianista Óscar Graça e o baterista Marcos 
Cavaleiro, o projeto “Dice of Tenors”, o 
qual deu origem a um álbum homónimo 
e que, tal como o nome indica, se centra 
na escrita de novos arranjos para uma 
seleção de standards do jazz compostos 
ou interpretados por alguns dos grandes 
saxofonistas tenor da história desta 
música. Além da homenagem inerente à 
extraordinária música criada por alguns 
dos compositores mais importantes do 
século XX, este projeto pretende, segundo 
o seu mentor, explorar novas técnicas a 
partir de um conjunto de obras clássicas, 
acrescentando-lhe complexidades 
harmónicas e rítmicas capazes de espelhar 
as transformações da percepção da música 
ao longo do tempo. 
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César Cardoso, 
saxofone tenor e arranjos
Luís Cunha, 
trompete
José Soares, 
saxofone alto
Massimo Morganti, 
trombone
Jeffery Davis, 
vibrafone
Óscar Graça, 
piano
Demian Cabaud, 
contrabaixo
Marcos Cavaleiro, 
bateria

SÁB 14 NOV/ 19H00
CCVF / GRANDE  AUDITÓRIO

CÉSAR CARDOSO 
ENSEMBLE
Dice of Tenors

At Guimarães Jazz, César 
Cardoso will present the project 
“Dice of Tenors”, a band formed 
by a group of prestigious 
musicians including pianist Óscar 
Graça and drummer Marcos 
Cavaleiro, and devoted to the 
reinterpretation of a selection 
of jazz standards composed or 
performed by some of history ś 
great tenor saxophonists. 
Besides paying tribute to the 
extraordinary music created 
by those who were among the 
most influential composers of 
the twentieth century, this group 
aims, according to his mentor, to 
use classical jazz compositions 
as a vehicle to explore new 
techniques, adding harmonic and 
rhythmic complexities capable 
of reflecting the mutations 
that  occurred within music 
throughout time.

10,00 EUR /
 7,50 EUR C/D
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Este ano, impossibilitados de realizarmos 
este projeto nos moldes habituais, em que 
os alunos da Escola Superior de Música e 
Artes do Espectáculo têm a oportunidade 
de trabalhar in loco e em residência 
com um compositor ou um grupo de jazz 
internacional, a parceria do Guimarães Jazz 
com esta instituição de ensino materializar-
-se-á num concerto concebido e dirigido 
pelos próprios professores.
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DOM 15 NOV/ 16H00
CCVF / GRANDE  AUDITÓRIO

PROJETO BIG BAND 
ESMAE / GUIMARÃES JAZZ

Given the impossibility of 
pursuing the partnership 
between Guimarães Jazz and 
ESMAE in its usual configuration 
(where the students have the 
opportunity of working in loco 
with an international composer 
or group of jazz musicians), this 
year the professors of ESMAE 
will conceive and direct a concert 
performed by their students.

ENTRADA 
GRATUITA
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Em 2020, a Porta-Jazz propõe um quarteto 
liderado por Hugo Raro, uma formação 
invulgar de piano, guitarra portuguesa 
(Miguel Amaral), clarinete (Rui Teixeira) 
e bateria (Alex Lázaro), e que, como 
habitualmente na parceria deste coletivo 
de jazz do Porto com o Guimarães Jazz, 
promove a colaboração multidisciplinar 
com um artista fora da área musical, que 
neste caso será o artista plástico JAS a 
criar cenografia e desenho em tempo 
real. Serão conversas entre música e 
sombras desenhadas, tendo como motivo a 
imperfeição e a beleza que essa imperfeição 
pode conter, e aceitando as suas sombras 
como parte integrante da realidade para 
que ambas se tornem, tranquilamente, numa 
companheira inevitável da consciência.  
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DOM 15 NOV/ 19H00  
CIAJG / BLACK BOX 

PROJETO PORTA-JAZZ / 
GUIMARÃES JAZZ
Sombras da Imperfeição - 
Concerto Desenhado
HUGO RARO, MIGUEL AMARAL, RUI TEIXEIRA, 
ALEX LÁZARO, JAS

In 2020, Porta-Jazz proposes 
a quartet led by Hugo Raro, 
an unusual formation of piano, 
Portuguese guitar (Miguel 
Amaral), clarinet (Rui Teixeira) 
and drums (Alex Lázaro) which, 
as usual in the context of the 
festival’s partnership with this 
jazz collective from Porto, 
promotes the multidisciplinary 
collaboration with an artist 
outside music, who in this case 
will be JAS, a visual artist who 
will create the scenography and 
draw in real-time. There will 
be conversations between the 
music and shadows drawn on the 
basis of the imperfection and 
beauty that this imperfection 
can contain - accepting their 
shadows as an integral part 
of reality, so that both calmly 
become an inevitable companion 
of consciousness.

Hugo Raro, 
piano e composição 
JAS, 
cenografia e desenho 
em tempo real
Miguel Amaral, 
guitarra portuguesa
Rui Teixeira, 
clarinete baixo e 
saxofone barítono 
Alex Lázaro (SP), 
bateria e percussões

7,50 EUR /
 5,00 EUR C/D

APÓS O CONCERTO
LANÇAMENTO DO CD
PORTA-JAZZ / GUIMARÃES 
JAZZ 2019

No final do concerto será 
lançado o disco resultante da 
edição de 2019 da residência
Porta-Jazz / Guimarães Jazz, 
que foi liderada pelo guitarrista 
Miguel Moreira.
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Partindo da invisibilidade do gesto 
eletrónico como elemento de exploração 
musical e cénica, a Sonoscopia propõe, 
para esta edição do Guimarães Jazz, um 
quarteto em que a eletrónica digital do 
duo de Miguel Carvalhais e Pedro Tudela 
(também conhecido por @c) encontra os 
instrumentos percussivos customizados de 
Gustavo Costa e a luz e vídeo em tempo real 
de Rodrigo Carvalho. Em palco cruzam-se 
perspetivas musicais que têm como ponto 
comum a experimentação e que renovam as 
linguagens das vanguardas musicais, dando 
origem a um espaço luminoso, intenso e 
invisivelmente expressivo.
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QUA 18 NOV/ 19H30 
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO  

PROJETO SONOSCOPIA / 
GUIMARÃES JAZZ
MIGUEL CARVALHAIS, PEDRO TUDELA, 
GUSTAVO COSTA, RODRIGO CARVALHO

Starting with the invisibility of 
the electronic gesture as an 
element of musical and scenic 
exploration, for this edition of 
Guimarães Jazz, Sonoscopia will 
propose a quartet in which the 
digital electronics of the duo 
formed by Miguel Carvalhais 
and Pedro Tudela (also known 
as @c) will use the percussion 
instruments customised by 
Gustavo Costa, in a real time 
light and video show, designed 
by Rodrigo Carvalho. On 
stage, their different musical 
perspectives intersect, with 
experimentation as a common 
point, wherein they will be 
renewing the languages of the 
musical avant-garde, to create 
an intense luminous and invisibly 
expressive space.

Gustavo Costa, 
percussão
Miguel Carvalhais, 
computador
Pedro Tudela, 
computador
Rodrigo Carvalho, 
visuais

7,50 EUR /
 5,00 EUR C/D
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Após várias edições bem-sucedidas nas 
últimas quatro edições do festival e em 
reconhecimento do seu excelente trabalho 
e crescente competência, o Guimarães 
Jazz volta a colaborar com a Orquestra 
de Guimarães, desta vez sob direção  do 
pianista e arranjador Reinout Douma, 
que virá acompanhado de seis músicos 
holandeses. No centro desta atuação estará 
o trabalho de reinterpretação jazzística 
do reportório da famosa banda pop/rock 
Radiohead, considerada por muitos como 
um dos grupos mais influentes da música 
popular dos últimos trinta anos.

QUI 19 NOV/ 19H30 
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO  

RADIOHEAD JAZZ 
SYMPHONY & 
ORQUESTRA DE 
GUIMARÃES

After several well-succeeded 
experiences in the last four 
editions of Guimarães Jazz, and 
in recognition of their excellent 
work and growing competence, 
the festival will again collaborate 
with the Orchestra of Guimarães, 
this time under the direction 
of Dutch arranger and pianist 
Reinout Douma, accompanied 
by a group of six musicians. The 
core of this performance will be 
the reinterpretation of renowned 
pop-rock band Radiohead, 
considered by many as one of the 
most influential groups of popular 
music in the last thirty years.

Radiohead Jazz Symphony 
Reinout Douma, 
direção, piano 
Steven Sluiter, 
saxofone
Kurt Weiss, 
trompete 
Vincent Veneman, 
trombone
Elmer Bergstra, 
bateria
Allard Gosens, 
guitarra
Ruud Vleij, 
contrabaixo

ENTRADA 
GRATUITA
Troca de um bilhete 
por um bem alimentar 
que será entregue 
à instituição de 
solidariedade social 
Fraterna
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Julian Arguëlles é um músico com uma 
relação de grande proximidade com 
Portugal, país onde vive, e em particular 
com o Guimarães Jazz, em que atuou 
por diversas ocasiões e em diferentes 
projetos. Na sua edição de 2020, o festival 
assistirá à estreia absoluta do projeto 
“Aqui e Agora”. Deste septeto, liderado 
por Arguëlles e composto por um conjunto 
de nomes importantes do jazz português 
(entre eles, o saxofonista João Mortágua, 
o vibrafonista Eduardo Cardinho e o 
guitarrista André Fernandes) e que será o 
veículo de interpretação das composições 
do saxofonista britânico, espera-se uma 
música na qual pulsa pós-bop que se 
tornou nos últimos anos o cânone do 
jazz contemporâneo, mesclado com as 
influências de outras latitudes musicais que 
habitualmente associamos a Arguëlles.
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SEX 20 NOV/ 19H30 
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO  

JULIAN ARGUËLLES 
Aqui e Agora

Julian Argüelles is a musician 
with a very close relationship 
with Portugal, where he 
currently lives, and in particular 
with Guimarães Jazz, where 
he performed many times 
with very different projects. 
In 2020, Guimarães Jazz will 
première the project “Aqui e 
Agora”. From this septet, led 
by Argüelles and featuring a 
group of important musicians 
from the Portuguese jazz scene 
(among them, saxophonist João 
Mortágua, vibraphonist Eduardo 
Cardinho and guitarist André 
Fernandes), will be the vehicle 
to the interpretation of post-bop 
compositions, mixing the canon 
o contemporary jazz with the 
influences of sonorities from 
other musical latitudes. 

Julian Argüelles, 
saxofone soprano e tenor
João Almeida, 
trompete
João Mortágua, 
saxofone alto 
André Fernandes, 
guitarra
Eduardo Cardinho, 
vibrafone
António Quintino, 
contrabaixo
João Pereira, 
bateria

10,00 EUR /
 7,50 EUR C/D
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O Omniae Ensemble é originalmente um 
septeto liderado por Pedro Melo Alves e 
por ele utilizado ao mesmo tempo como 
um grupo de interpretação das suas 
composições e um coletivo de improvisação 
dirigida. No Guimarães Jazz, este septeto 
atuará em formato alargado para vinte 
e dois músicos e adaptado para uma 
instrumentação invulgar dirigida pelo 
prestigiado percussionista e maestro Pedro 
Carneiro. Esta atuação, que encerrará a 
edição de 2020 do festival, marcará assim 
a estreia absoluta de um projeto musical 
ambicioso de um músico e compositor 
heterodoxo, criador de uma música 
alinhada com as tendências estilisticamente 
desterritorializadas da música global do 
século XXI e que, independentemente das 
considerações acerca das suas caraterísticas 
formais, sugere a vontade de construir uma 
identidade musical própria capaz de atingir 
níveis superiores de ressonância emocional 
e estética.
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SÁB 21 NOV/ 19H00 
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO  

PEDRO MELO ALVES’ 
OMNIAE LARGE 
ENSEMBLE

The Omniae Ensemble is 
originally a septet led by Pedro 
Melo Alves and used by him 
as at the same time as a band 
and a collective of directed 
improvisation. At Guimarães 
Jazz, the septet will perform in 
an extended version of twenty 
two musicians, adapted to a new 
format directed by prestigious 
percussionist and director Pedro 
Carneiro. This performance will 
be the première of an ambitious 
musical project created by 
an heterodox musician and 
composer, creator of a music 
in tune with the stylistically 
deterritorialized tendencies of 
the twenty-first century global 
music and which, independently 
of one’s considerations about its 
formal qualities, indicates the 
will to acquire an unique musical 
identity capable of reaching 
superior degrees of emotional 
and aesthetical resonance.

Pedro Melo Alves, 
bateria e 
composição
José Diogo 
Martins, 
piano
Pablo P. Moledo, 
contrabaixo
Mané Fernandes, 
guitarra
João Miguel 
Braga Simões, 
percussão
João Carlos 
Pinto, 
eletrónica
José Soares, 
saxofone alto

Albert Cirera, 
saxofones
João Pedro 
Brandão, 
saxofone alto e 
flauta
Clara Saleiro, 
flautas
Frederic Cardoso, 
clarinetes
Álvaro Machado, 
fagote
Gileno Santana, 
trompete
Xavi Sousa, 
trombone
Ricardo Pereira, 
trombone

Fábio Rodrigues, 
tuba
Luís José Martins, 
guitarra clássica
Luís André 
Ferreira, 
violoncelo
Alvaro Rosso, 
contrabaixo
Mariana Dionísio, 
voz
João Neves, 
voz
Diogo Ferreira, 
voz
Pedro Carneiro, 
direção

10,00 EUR /
 7,50 EUR C/D
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A OFICINA

Direção
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Adelina Paula Pinto
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
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Secretário
Jaime Marques
Vogal
Manuel Novais Ferreira
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Conselho Fiscal
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José Fernandes
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
Vogal
Taipas Turitermas, CIPRL
Vogal
Djalme Alves Silva
Mesa da Assembleia Geral
Presidente 
Lino Moreira da Silva 
(Câmara Municipal 
de Guimarães) 
Vice-Presidente
Manuel Ferreira 
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Direção Artística 
Fátima Alçada
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Ricardo Freitas
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Catarina Pereira (Património e Artesanato)
Fátima Alçada (Artes Performativas / Educação e Mediação Cultural)
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Marta Mestre (Curadoria Geral CIAJG)
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Cláudia Fontes, Francisco Neves
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Susana Pinheiro (Direção)
Andreia Abreu, Andreia Novais, João Terras, Hugo Dias,
Nuno Ribeiro, Rui Salazar, Sofia Leite
Técnica 
Carlos Ribeiro (Direção),
João Castro, João Guimarães, Nuno Eiras, Ricardo Santos, 
Rui Eduardo Gonçalves, Sérgio Sá, Vasco Gomes (Direção de Cena) 
Serviços Administrativos / Financeiros
Helena Pereira (Direção),
Ana Carneiro, Liliana Pina, Marta Miranda, Pedro Pereira, Susana Costa
Instalações
Luís Antero Silva (Direção), 
Joaquim Mendes (Assistente), 
Jacinto Cunha, Rui Gonçalves (Manutenção), 
Amélia Pereira, Anabela Novais, Carla Matos, 
Conceição Leite, Conceição Oliveira, Maria Conceição Martins, 
Maria de Fátima Faria, Rosa Fernandes (Manutenção e Limpeza) 
Comunicação e Marketing
Marta Ferreira (Direção), 
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