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As duas partes do concerto desta noite são manifestações cria‑
tivas bem diferentes que quase só podemos agrupar no mesmo 
género, o jazz, por razões de proveniência histórica e de práticas 
de improvisação – e mesmo esta se desenrolará com contornos 
bem distantes. Mas há algo que é obrigatório para qualquer destes 
ensembles de dois ou de três elementos funcionar: uma enorme 
cumplicidade comunicativa, construída, num dos casos, ao longo 
de muitos anos de próxima convivência musical, no outro, pelo culto 
das sinergias em palco que são possibilitadas pela abertura total 
das linguagens nas quais se escolhe comunicar. Enquanto Além 
das Horas de Afonso Pais e Rita Maria é um conjunto de canções 
lentamente depuradas, na sala de ensaios e na vida de dois músicos 
com afinidades construídas ao longo de mais de uma década de 
partilha musical, em que todo o improviso cresce do fundo fértil das 
canções, o trio de Mat, Maneri e Parker traz a vida de cada músico 
para o palco dando lugar aos diálogos inesperados que podem 
começar com a mais pequena insignificância ou, pelo contrário, 
com uma pertinente afirmação, não sabendo nós nem os músicos 
quais as reacções em cadeia que darão forma à obra musical final. 
Com a forte convicção de que a distância entre estas práticas não 
as tornam incompatíveis para um mesmo ouvinte, o Outono em 
Jazz convida à apreciação do objecto artístico levado às últimas 
consequências por músicos que mergulham sem hesitações na 
forma que escolhem para se expressar.

Afonso Pais & Rita Maria
“Além das Horas”

Afonso Pais guitarra e composição
Rita Maria voz

No caso de Afonso Pais e Rita Maria, o facto de apresentarem 
aqui em duo um disco que contou, em estúdio, com uma formação 
instrumental mais alargada, permite‑ nos aceder um pouco mais 
ao fundo das canções. Vamos ouvi ‑las com a sonoridade com que 
foram compostas e com a instrumentação com que são ensaiadas 
numa sala de estar com a vida que um estúdio nunca poderá ter. 
Por vezes sem texto, mas principalmente com textos em português, 
as barreiras e os artifícios que poderiam existir entre a música e o 
ouvinte desaparecem quase por completo. Para mais, as canções 

de Afonso Pais não escolhem universos delimitados e previsíveis 
que nos possam anestesiar a saudável angústia de não saber ao 
que vamos. Não é só jazz, é também poesia, são também os cami‑
nhos harmónicos guiados pelas palavras que nos remetem, por 
exemplo, para as canções dos grandes mestres da música popular 
brasileira – uma das fundamentais referências dos dois músicos. 

Além das Horas foi editado há um ano, pela ENJA, e é agora 
apresentado no Porto. Além de uma selecção de canções incluí‑
das neste álbum, o repertório inclui composições inéditas que dão 
continuidade ao universo musical por ele delineado, universo esse 
que decorre da cumplicidade musical e parceria de longa data que 
consubstancia esta colaboração artística.

Afonso Pais é a referência estabelecida na cena musical nacional 
que desenvolve, desde o início da sua carreira artística, um traba‑
lho de composição exploratório das vertentes e possibilidades da 
música escrita e da improvisação. Nasceu em Lisboa, em 1979, e 
é licenciado pela New School University de Nova Iorque. Em nome 
próprio, gravou os discos Terranova (Clean Feed, 2004), Subse‑
quências com Edu Lobo (ENJA, 2008), Fluxorama com Alberto 
Sanz (JACC Records, 2010), Onde Mora o Mundo com JP Simões 
(Orfeu, 2011) e Terra Concreta (E.d.A, 2014), gravado exclusiva‑
mente em reservas naturais.

Desde 2001, tem leccionado nas Escolas Superiores de Música 
de Lisboa e Porto, na Universidade Lusíada de Lisboa e na escola 
do Hot Clube de Portugal. Enquanto arranjador, director musical 
e compositor, participa nos projectos de Joana Machado e de JP 
Simões. Tem apresentado a sua música em vários festivais inter‑
nacionais, salas de concerto e clubes em Portugal, Espanha, EUA 
ou Marrocos, actuando com músicos como Edu Lobo, Ivan Lins, 
Dee Dee Bridgewater, Rui Veloso, António Zambujo, Peter Berns‑
tein e muitos outros.

Também lisboeta, Rita Maria é uma vocalista experimentada 
em universos tão distintos quanto o jazz, o fado, a fusão com world 
music e, mais recentemente, o rock. E em todos estes géneros 
entrega ‑se de tal forma ao calor das interpretações que parece 
nunca ter feito outra coisa. Mas é o jazz a formação principal da 
cantora, e foi o jazz que a trouxe ao Porto para estudar na ESMAE, 
e a levou também a Boston para estudar no prestigiado Berk‑
lee College of Music. Partilhou o palco com músicos como Nuno 
Ferreira, Nelson Cascais, André Fernandes, Mário Laginha, Paula 
Sousa, Afonso Pais, João Paulo Esteves da Silva, Mário Franco e 
muitos outros. Participou e gravou no projecto de solista do músico 
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e compositor equatoriano Igor Icaza e também com o grupo de 
rock equatoriano Sal y Mileto, no seu disco de 2013. Foi professora 
e coordenadora do departamento de canto do Instituto de Música 
Contemporânea da Universidade de San Francisco de Quito, Equa‑
dor; professora convidada do GMI (Global Music Institute em Nova 
Deli, Índia); e também professora e coordenadora do departamento 
de canto da Universidad de las Américas, Quito.

O primeiro disco de Rita Maria foi lançado em colaboração com 
Afonso Pais e intitulou ‑se Míope e o Arco ‑Íris (Sintoma, 2013).

Mat Manery / Evan Parker / Lucian Ban

Mat Maneri viola d’arco
Evan Parker saxofone
Lucian Ban piano

Ao longo de uma carreira de um quarto de século, o violetista ameri‑
cano Mat Maneri “mudou o modo como o mundo do jazz ouve o 
violino e a viola d’arco” (AllAboutJazz.com) e conquistou reputação 
internacional enquanto um dos artistas mais originais e estimulan‑
tes da sua geração. O seu som é imediatamente reconhecível, com 
uma abordagem que junta o universo do jazz ao da música microto‑
nal de uma forma fluída e imensamente expressiva. Maneri traba‑
lhou com ícones da música improvisada do século XX tais como o 
seu pai Joe Maneri, Cecil Taylor, Tim Berne, William Parker, Craig 
Taborn e muitos outros. Para o disco Sounding Tears, gravado em 
2014 e editado este ano pela Clean Feed, Maneri convidou o lendá‑
rio saxofonista britânico Evan Parker, uma das principais vozes da 
música de vanguarda ao longo dos últimos quarenta anos, junta‑
mente com o pianista romeno Lucian Ban, com quem colabora há 
vários anos. 

As improvisações que daqui resultam anunciam uma música 
para o novo milénio – delicada e lírica mas também angular, arenosa 
e vacilante. A propósito deste disco, Maneri afirma: “A música 
começa antes da música. Como improvisador, a primeira nota 
que eu toco coloca em movimento o mundo inteiro. Como trio, 
de onde vem a intimidade musical? Será improvisação, será 
música de câmara? Será jazz? A música deste álbum, a expe‑
riência, a empatia, a história partilhada que Evan e Lucian trazem 
a Sounding Tears, é esta a nossa resposta a essas perguntas.” 
Maneri e Ban trabalham em grande proximidade há quase 
uma década, uma colaboração que atravessa vários projectos. 
Conheceram ‑se quando gravavam um disco de Ban e John 
Hebert, Enesco Re‑Imagined (Sunnyside, 2009). Numa das 
peças tocaram um duo tão inspirador que rapidamente decidi‑
ram começar a apresentar ‑se em duo, o que resultou no disco 
Transylvanian Concert (ECM, 2013). No lançamento deste disco, 

em Bucareste, Evan Parker foi convidado especial e a música 
ascendeu a um novo patamar. A música do álbum Sounding 
Tears revela um lado do saxofonista que poucas vezes se houve 
em disco – um fraseado mais introvertido e sinuoso, suavemente 
envolvido no universo sonoro de Maneri e Ban. Ao longo de oito 
improvisações livres e duas melodias escritas, o trio explora 
uma linguagem muito particular, construída sobre um princípio 
de igualdade e de audição, sem exibicionismos ou hierarquias. 
Uma das grandes influências na conceptualização deste álbum foi 
o disco Time Will Tell de Paul Bley, Evan Parker and Barre Phillips 
(ECM, 1995), que teve um enorme influência em Maneri e Ban, espe‑
cialmente pela sensação de espaço que invoca. Maneri resume 
assim o espírito de Sounding Tears: “É como uma mistura de Lester 
Young com algo insano; com raízes no passado de um universo 
paralelo que pode nunca ter existido.” A música do trio é avançada 
e ousada, mas também com raízes sólidas na tradição, na canção 
e em estratégias de improvisação que remetem para a música 
clássica e para o jazz do século XX. 

(ADAPTAÇÃO DO TEXTO OFICIAL DE APRESENTAÇÃO 

DO DISCO SOUNDING TEARS, CLEAN FEED)

Evan Parker é um nome cimeiro da música de vanguarda europeia 
há mais de 40 anos. Desafia consistentemente as expectativas 
sobre as possibilidades sonoras do saxofone, afirmando ‑se como 
uma voz única na história do instrumento. O seu álbum The Topo‑
graphy of the Lungs de 1970, com o guitarista Derek Bailey e o 
percussionista Han Bennink, é considerado um marco da impro‑
visação livre. Colaborador de Cecil Taylor, Anthony Braxton, Paul 
Bley, Dave Holland, George Lewis, John Zorn, Alexander von Schli‑
ppenbach e muitos outros, continua a ter uma carreira activa com 
concertos por todo o mundo.

Lucian Ban cresceu numa pequena cidade da Transilvânia, 
na região onde Bartók fez as suas pesquisas e recolheu canções 
populares. Estudou composição na Academia de Música de Buca‑
reste enquanto liderava os seus grupos de jazz. A sua abordagem 
à improvisação é influenciada pela linguagem dos compositores 
modernos de música clássica romena. Mudou ‑se para Nova Iorque 
em 1999 e gravou já 10 álbuns em nome próprio para editoras como 
ECM, Sunnyside, Jazzaway e CIMP. O seu segundo álbum com o 
projecto Elevation, Songs from Afar (Sunnyside, 2016), foi eleito 
Melhor Álbum do Ano pela DownBeat com cinco estrelas.

Mat Maneri é um violinista, violetista e compositor norte‑
‑americano com uma extensa carreira no universo do jazz. Além 
dos grupos que lidera, com os quais construiu uma discografia com 
três dezenas de títulos iniciada em 1996, gravou também com Cecil 
Taylor, Matthew Shipp, Joe Morris, Joe Maneri, Gerald Cleaver, 
Tim Berne, Borah Bergman, Mark Dresser, William Parker, Michael 
Formanek e John Lockwood. 


