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Se imaginarmos os músicos da Orquestra Jazz de Matosinhos sem 
instrumentos nas mãos, vê ‑los ‑íamos provavelmente a estender 
os braços em múltiplos sentidos, agarrando tudo o que valesse a 
pena integrar na sua expressão artística. Tem sido assim, cada vez 
mais, o percurso deste ensemble ambicioso, que ouvimos desde 
há muito a tocar a música original dos seus directores e de outros 
compositores portugueses, como das figuras mais emblemáticas da 
música moderna para big band, como também dos clássicos desde 
os tempos do swing. Seja ao lado de grandes solistas de dimensão 
internacional, seja apoiando os novos talentos do jazz nacional, seja 
mesmo repartindo o palco com agrupamentos de música clássica, 
a OJM afirma ‑se sucessivamente como uma orquestra de jazz real‑
mente completa.

Vem esta introdução ao caso porque, na verdade, nem todos os 
terrenos são já familiares à OJM. O campo da improvisação mais 
livre tal como ela se apresenta nos dias de hoje, fundindo a sua 
associação às texturas e estruturas da música erudita contempo‑
rânea com as heranças bop e pós-bop, é motivo para chamar uma 
figura fundamental do jazz actual: Peter Evans, trompetista norte‑
‑americano de 37 anos. O projecto foi originalmente concebido pela 
OJM, o que é por si só um desafio acrescido: não há um plano já deli‑
neado para o concerto, como quando os grandes solistas se fazem 
acompanhar das partituras já pré ‑concebidas para serem acompa‑
nhados por múltiplas orquestras pelo mundo fora. Não é essa a natu‑
reza da OJM. Aqui, o desafio é lançado pela big band, que assume 
as suas consequências – neste caso, o contradesafio de criar arran‑
jos para um conjunto de composições nascidas em contextos bem 
diversos e se preparar para a sua desconstrução em pleno palco.

Com pouco mais de uma mão cheia de composições saídas da 
manga de Peter Evans, além da visita a um standard de Billy Eckstein 
(“I Want To Talk About You”, uma vénia talvez à espirituosa versão de 
Coltrane), o trabalho de arranjar esta música e de a levar ao palco 
tem um traço distintivo a que a OJM nos tem habituado – tudo é 
feito com profundo respeito pela linguagem do músico convidado, 
levando a big band até ele sem nenhuma intenção de o fazer sair 
da sua casa sonora.

A linguagem de Peter Evans, em si mesma, é um desafio para 
quem julgava conhecer o trompete que por ele é levado a novos 
patamares expressivos. Com um domínio superior de todos os 
registos e de técnicas como a respiração circular e os multifónicos, 

intercala o som tradicional do instrumento com timbres inauditos 
– não é por acaso que as grandes referências de Evans em certos 
contextos, como o trio, são precisamente saxofonistas (e menos 
trompetistas) que levaram longe o universo de possibilidades do 
instrumento. Sonny Rollings é um deles, e outro é Evan Parker, figura 
tutelar do mundo em que Evans se move. O próprio Evan Parker fala 
de Peter Evans com especial apreço: “combinou um controlo instru‑
mental absolutamente notável com uma consciência total de todo 
o espectro das novas músicas, e as portas abriram ‑se…”

Residente em Nova Iorque desde 2003, Peter Evans está inte‑
grado não apenas na cena da música experimental, como também 
no mundo da chamada música erudita contemporânea, enquanto 
membro do Internacional Contemporary Ensemble e do ensemble 
Wet Ink. A sua ligação à música improvisada  manifesta ‑se enquanto 
veículo, simultaneamente, para a autodeterminação artística e para 
a improvisação colaborativa enquanto ferramenta de composi‑
ção. Tem ‑se apresentado como líder do Peter Evans Ensemble e 
do quarteto Being & Becoming – com Joel Ross, Nick Jozwiak e 
Savannah Harris. É membro dos grupos colaborativos Pulverize the 
Sound (com Mike Pride e Tim Dahl), Mostly Other People Do The 
Killing (com Jon Irabagon, Matthew “Moppa” Elliott e Kevin Shea) 
e Rocket Science (com Evan Parker, Craig Taborn e Sam Pluta), e 
procura constantemente os contextos mais favoráveis para a expe‑
rimentação.  Como compositor, escreveu música encomendada 
por entidades como International Contemporary Ensemble, Yarn/
Wire, festival Donaueschingen Musiktage, Emerging Artist Program 
da Jerome Foundation e Doris Duke Foundation. Apresenta ‑se nos 
grandes festivais mundiais e tem trabalhado com figuras centrais da 
nova música como John Zorn, Ingrid Laubrock, Jim Black, Weasel 
Walter, Ambrose Akinmusere, Matana Roberts, Tyshawn Sorey, Levy 
Lorenzo, Nate Wooley, Steve Schick, Mary Halvorson e Joe McPhee. 

Esta noite com a OJM será um mergulho nas múltiplas dimen‑
sões da música fascinante de Peter Evans, com lugar para os domí‑
nios mais experimentais, as estruturas de camadas sobrepostas e 
o primado da improvisação suportado por arranjos que se reve‑
larão, inevitavelmente, como novos caminhos para a expressão 
desta orquestra. Cumprindo uma das citações preferidas de Peter 
Evans, por Cecil Taylor: “Improvisação é pensamento, alimentado 
pela paixão e condicionado pelo pensamento.”

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2018
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“Perception beyond knowing”
Pedro Guedes  direcção musical 
Peter Evans trompete e composição



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Pedro Guedes direcção musical

Oriundo de uma família com forte tradição musical, Pedro Guedes 
estudou piano com uma professora particular entre os 5 e os 9 anos 
de idade. Em meados dos anos 80, ingressou na recém‑criada Escola 
de Jazz do Porto, onde foi aluno de Mário Laginha. Neste período, foi 
presença habitual como pianista em bares e outros palcos e integrou 
a primeira formação da Orquestra de Jazz do Porto. Frequentou o 
Conservatório de Música do Porto com Vitali Dotsenko. A inexistên‑
cia de oferta educativa na área do jazz em Portugal levaram‑no a 
mudar‑se para Nova Iorque em 1992, sendo admitido na New School 
for Jazz and Contemporary Music, onde concluiu o curso em 1994. 
Durante este período estudou com alguns dos mais reputados músi‑
cos de jazz (Richie Beirach, Fred Hersch, Brad Mehldau, Jim Hall e 
Joe Chambers, entre outros). De regresso a Portugal, criou o Quin‑
teto Pedro Guedes, para o qual compôs música original e que o levou 
a festivais e clubes de Portugal, Espanha e França. Em 1995 tornou‑
‑se Director Musical da Walt Disney em Portugal, e em 1997 fundou 
e dirigiu a Héritage Big Band, orquestra que interpreta composições 
e arranjos originais de standards e que mais tarde daria origem à 
Orquestra Jazz de Matosinhos.

Em 1997 regressou aos EUA, ingressando na University of 
Southern California em Los Angeles, onde frequentou a pós‑gra‑
duação em Scoring for Motion Picture and Television como bolseiro 
da Comissão Cultural Luso‑Americana (comissão Fulbright) e da 
Fundação Luso‑Americana para o Desenvolvimento. Concluiu a 
pós‑graduação no ano seguinte com o prémio da USC (Internatio‑
nal Student Award) e o prémio de Composição Harry Warren. Entre 
1998 e 2001 foi programador do Festival de Jazz do Porto. Foi ainda 
coordenador e programador da área do Jazz na Capital Europeia 
da Cultura – Porto 2001.

Em 1999 fundou a Orquestra Jazz de Matosinhos, da qual é 
actualmente Director Artístico, Director Musical (em parceria com 
Carlos Azevedo), compositor, arranjador e pianista.

Após leccionar na Universidade Católica Portuguesa e no Depar‑
tamento de Teatro da ESMAE, foi um dos fundadores da primeira 
Licenciatura em Jazz do país, também na ESMAE – Escola Supe‑
rior de Música e das Artes do Espectáculo. Desde então é profes‑
sor em regime de exclusividade deste curso, que coordenou entre 
2002 e 2006.

Orquestra Jazz de Matosinhos

A Orquestra Jazz de Matosinhos, criada em 1999 com o apoio da 
Câmara Municipal de Matosinhos, promove continuamente a cria‑
ção, a investigação, a divulgação e a formação na área do jazz, 
cruzando a ambição internacional com o sentido de responsabili‑
dade local.

Constituindo uma autêntica orquestra nacional de jazz, apresenta 
repertórios de todas as variantes estéticas e de todas as épocas 
do jazz. Dirigida por Pedro Guedes e Carlos Azevedo, colaborou 
com 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, Stefan Asbury, 
Chris Cheek, Ohad Talmor, Joshua Redman, Andy Sheppard, Dee 
Dee Bridgewater, Maria Rita, Maria João, Mayra Andrade, Manuela 
Azevedo, Sérgio Godinho e Manel Cruz. Partilhou o palco com o 
Remix Ensemble Casa da Música, a Orquestra Nacional do Porto e 
o Quarteto de Cordas de Matosinhos.

A OJM actua 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 Birdland, Jazz Standard, Jazz Gallery e Iridium. 
Em 2015 volta a integrar o cartaz do Voll‑Damm Festival Internacio‑
nal de Jazz de Barcelona, e em 2016 actuou no Blue Note de Nova 
Iorque e na Konzerthaus de Viena com Kurt Rosenwinkel.

A discografia da OJM é o reflexo de algumas das suas colabora‑
ções mais sólidas. Em 2006, Orquestra Jazz de Matosinhos Invites: 
Chris Cheek (Fresh Sound New Talent), Portology (Omnitone), com 
Lee Konitz como compositor e solista principal; Our Secret World 
com Kurt Rosenwinkel (WomMusic, 2010), lançado nos EUA e em 
Portugal; com a cantora Maria João, Amoras e Framboesas (Univer‑
sal Music, 2011); Bela Senão Sem (TOAP, 2013), com arranjos origi‑
nais sobre a música do pianista João Paulo Esteves da Silva; em 2014 
editou o álbum Jazz Composers Forum: today’s european-american 
big band writing (TOAP), trabalho que resultou da gravação de oito 
encomendas feitas a oito compositores, quatro americanos e quatro 
europeus, para o ciclo de concertos com o mesmo nome.

A 5 de Outubro de 2017, a OJM foi convidada a participar nas 
comemorações do 107º aniversário da Implantação da República 
no Palácio de São Bento em Lisboa, e recebeu a Medalha de Mérito 
Cultural do Primeiro Ministro, António Costa, e do Ministro da Cultura, 
Luís Filipe Castro Mendes.

A partir de 2018, a orquestra está a ocupar o CARA – Centro de 
Alto Rendimento Artístico, em Matosinhos, um espaço com 800 m2 

onde se promove o diálogo entre arte, ciência e tecnologia, designa‑
damente através de projectos multidisciplinares que visem a inves‑
tigação e o desenvolvimento de soluções para a criação, fruição e 
disseminação de conteúdos criativos.
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