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DE VOLTA PARA O FUTURO
“BACK TO THE FUTURE”

CLASSIFICADOS
Concertos Por Instrumento
CD DO SEPTETO
HOT CLUBE

realizados com o apoio de:

À venda
na Tesouraria da
Escola

QUIOSQUE DE REFRESCO
Realizado a:
01/05/2010

9,60€
Benefício atribuído à Escola:
Amplificador de Voz Roland AC-60

DELIDELUX
Realizado a:
21/05/2010
Benefício atribuído à Escola:
Amplificador baixo EBS Classic Drome

CML JARDIM DO PRINCÍPE REAL
Realizado a:
22/05/2010
Benefício atribuído à Escola:
2 Expositores para afixação de pautas e avisos

LIVRO
“O JAZZ SEGUNDO
VILLAS-BOAS”
de João Moreira dos
Santos

Hot Clube de Portugal Sede: Praça da Alegria, 48 1250-004 (A abrir brevemente) | Lisboa Escola:Tv. da Galé 36 1.º 1300-263 Lisboa 213619740
www.hotclubedeportugal.org
Para colaborar e partilhar informação: entrevistas, agenda de concertos e de apresentações de alunos, críticas, notícias, dicas, anúncios, etc., enviar email para o endereço
mediateca@hotclubedeportugal.org

À venda
na Tesouraria da
Escola
15€

GOVERNO CIVIL DE LISBOA
A realizar a:
17/06/2010
15/07/2010
19/08/2010
16/09/2010
21/10/2010
Benefício atribuído à Escola:
Arranjo do piano da sala de aula n.º 7 e as afinações mensais de todos os
pianos da escola durante um semestre.

HOT CLUBE EM MOÇAMBIQUE

JAZZNOVAS

O HOT CLUBE DE PORTUGAL E A IASJ

PRAÇA DA ALEGRIA n.º 48

PARTICIPAÇÃO NO MEETING HAIA 2010

(“Back to the future…”)

24 de Maio a 18 de Junho
Candidaturas à Escola de Jazz Luiz Villas-Boas para o
Semestre de Outono 2010.

A Rádio Nacional de Moçambique recebeu do Hot
Clube alguns CD de jazz feito em Portugal, para

O Hot Clube de Portugal, com a sua Escola de Jazz

Como é do conhecimento público, o Hot Clube

divulgação naquele país.

Luiz Villas-Boas, é membro fundador da IASJ

assinou com a Câmara Municipal de Lisboa, em

Na sequência de contactos com responsáveis desta

(International Association of Schools of Jazz). O

Abril passado, um protocolo de cedência do espaço

rádio, apercebemo-nos de que não tinham na sua

Meeting anual desta associação em 2010 é em Haia,

e de atribuição de uma verba com vista à

discoteca nenhum CD de jazz português, pelo que

de 26 de Junho a 2 de Julho. O Hot Clube de

adaptação do n.º 48 da Praça da Alegria, para

decidimos pedir aos professores da Escola que

Portugal já inscreveu a sua delegação.

realojar a nossa sede e sala de espectáculos do

oferecessem algumas obras suas.
Os Meetings da IASJ, realizados desde 1989,

Esta newsletter é, portanto, sem falsas modéstias,

entregue a esta rádio no fim do mês de Abril.

acontecem em variadíssimos pontos do globo e

uma manifestação de regozijo e alegria pura pela

procuram o intercâmbio de experiências no âmbito

relativa rapidez com que esta situação foi resolvida.

do ensino e da aprendizagem do jazz. Escolas de

Embora todo o processo tenha ainda de aguardar

todo o mundo, incluindo conceituadas escolas de

pela luz verde da Câmara (leia-se cedência real da

jazz americanas como a Berklee, em Boston,

verba e licenciamento do projecto), esperamos com

participam anualmente nestes encontros enviando

algum optimismo, e muita persistência, abrir o

delegações constituídas normalmente por alunos,

Clube ainda este ano.

PASSAPORTE PARA O JAZZ

Actuação da Big Band do Hot Clube de Portugal no
"Serralves em Festa" 2010, nos jardins de Serralves (R. de
Dom João de Castro 210, Porto). 19 h

Clube.

Um conjunto maninga nice de CD e t-shirts do Hot foi

Obrigado a todos!

5 de Junho

professores e representantes das escolas.

Concertos no Governo Civil de Lisboa

17 de Junho
Concerto por Instrumento no edifício do Governo Civil (R.
Capelo 13, Lisboa), às 19h com alunos finalistas da Escola
de Jazz Luiz Villas-Boas. Entrada Livre

26 de Junho a 3 de Julho
Participação da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas do Hot
Clube de Portugal no 20th IASJ Jazz Meeting, em Haia,
Holanda.

Porque “para a frente é que é caminho”, decidimos
Nos últimos dois anos o Hot Clube de Portugal viu-se

Decorrem todas as 3.as quintas-feiras de cada mês,

também fazer deste número da HOTNEWS uma

impossibilitado,

de

celebração de energia e de futuro, aproveitando

pelas 19h, Concertos por Instrumento no Governo

participar nos Meetings em Riga (2008) e Lucerne

Civil de Lisboa.

para lembrar o que foi dito no n.º 0 de Dezembro

(2009).

passado: esta ideia é vossa e é para ser feita pelos

por

questões

financeiras,

Com o objectivo de abrir as portas ao público de

15 de Julho
Concerto por Instrumento no edifício do Governo Civil (R.
Capelo 13, Lisboa), às 19h com alunos finalistas da Escola
de Jazz Luiz Villas-Boas. Entrada Livre

sócios e para os sócios.

uma instituição que existe para servir os cidadãos,

Alguns dos nossos alunos continuam os seus

num edifício histórico da cidade que merece ser

estudos

visitado, o Governo Civil de Lisboa aderiu ao

Amsterdam, pelo que o Meeting deste ano se reveste

projecto Concerto por Instrumento promovendo

de uma importância extraordinária. Assim, a Escola

estes concertos de entrada livre, até ao mês de

de Jazz Luiz Villas-Boas do Hot Clube de Portugal

Outubro.

decidiu fazer este ano um esforço adicional para

Inês Cunha

participar.

24.05.2010

Os participantes no Meeting de 2010 em Haia são o

Conteúdos para a newsletter, enviar para:

Capelo 13, Lisboa), às 19h com alunos finalistas da Escola

professor Gonçalo Marques e o aluno de contrabaixo

mediateca@hotclubedeportugal.org

de Jazz Luiz Villas-Boas. Entrada Livre

na

Holanda,

no

Conservatorium

van

Até porque a Direcção tem muito trabalho pela
frente!

16 a 27 de Julho
Participação dos 3 alunos da Escola (André Rosinha - ctbx;
André Murraças - sax; Pedro Madeira - drm) no Lisbon Jazz
Summer School, no CCB (Praça do Império, Lisboa).

19 de Agosto / 16 de Setembro / 21 de Outubro
Concerto por Instrumento no edifício do Governo Civil (R.

André Ferreira.

Foi pedido ao nosso aluno Tiago Rua que,

MEDIATECA DA ESCOLA COM
NOVOS DISCOS

como aluno mais novo da Escola, desse a
sua opinião sobre o futuro do Hot Clube.
Aqui fica o seu testemunho:

De modo a garantir que a Escola possa disponibilizar
os discos mais importantes da história do jazz, foi
feito um upgrade na mediateca com umas dezenas
de gravações fundamentais dos últimos 60 anos.

por

excelência,

com

as

habilidades

adquiridas ao longo da minha caminhada, aqui.
Assim, espero vir a fazer parte da história do Jazz

Nomes como Oscar Peterson, Keith Jarrett, Ella
Fitzgerald, Herbie Hancock, Clifford Brown, etc.,
constam da lista cada vez mais extensa de discos
existentes na Escola.

em Portugal.”
Paralelamente, e visto que é nosso objectivo
mantermo-nos atentos ao que se faz actualmente,
fizemos também um importante upgrade nos discos
editados pela TOAP, editora encabeçada pelo
guitarrista e professor da Escola, André Fernandes.

Tiago Rua
30.04.2010

Um agradecimento especial à TOAP e ao André por
nos ter cedido um exemplar de cada um dos discos
editados até à data pela excelente editora, que conta
com um notável catálogo, do qual fazem parte muitos
professores da Escola Luiz Villas-Boas.

PUBLICIDADE DAS CANDIDATURAS
PARA O SEMESTRE DE OUTONO 2010
Pela primeira vez, a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas

A mediateca existe para ser usada pelos sócios.
Ouçam os discos, leiam os livros, vejam os vídeos. O
Guilherme Santana é o aluno encarregado pela
mediateca, e está lá quase todos os dias, portanto
usem e abusem!

do Hot Clube de Portugal decidiu fazer para este ano
lectivo um esforço adicional para divulgar as
candidaturas ao semestre de Outono 2010. Assim, e
com esperança de que o retorno seja positivo,
fizemos publicidade nos jornais Diário de Notícias e
(caderno

Tuti),

e

nas

rádios

TSF

e

EuropaLisboa (a esta última agradecemos a grande
disponibilidade e boa vontade para passar o nosso
spot).
Agradecemos também à Mariana Norton, pela sua
magnífica locução, e ao septeto HCP, pela cedência
do tema.
Um muito obrigado a todos!

Datam de 1946 as primeiras cartas trocadas entre

Em várias cartas destas é evidente o empenho de

Luiz Villas-Boas e Manuel Rocha Brito Guimarães

Manuel Guimarães em participar no processo de

que existem no Núcleo Museológico do Hot Clube

criação do Hot e até em criar uma delegação do Clube

de Portugal. Nesta correspondência entre os dois

no Porto.

torno do jazz. Debatiam discos, temas e intérpretes

A Direcção decidiu homenagear este pioneiro na

de forma calorosa e profunda desde os primeiros

divulgação do jazz em Portugal, sempre ao lado dos

programas no Rádio Clube Português, programa da

poucos que nessa época tudo faziam para que o jazz

autoria de Luiz Villas-Boas sobre jazz, iniciado em

fosse conhecido, ouvido e tocado.

Janeiro de 1946, que serviu de ponto de encontro

Esta homenagem terá lugar antes do Concerto da Big

de muitos amantes de jazz e de embrião para o

Band do Hot Clube de Portugal, nos Jardins de

nascimento do Hot Clube.

Serralves, no Porto, no dia 5 de Junho de 2010, pelas

Pela mão de Villas-Boas, Manuel Rocha Brito

19h.

Guimarães está registado nos arquivos do Hot

(Sócio/Aluno mais novo do HCP – 13 anos)

Global

– SÓCIO CORRESPONDENTE N.º 1 HCP

amigos o único tema era a paixão que os unia em

“No futuro, o Hot Clube de Portugal fará de mim um
músico

MANUEL ROCHA BRITO GUIMARÃES

Bruno Santos

Clube como o sócio correspondente n.º 1, pois vivia
no Porto.

28 de Maio de 2010

A ESCOLA NA FESTA DO JAZZ

AOS ALUNOS DE VOZ,

Mais uma vez a Escola teve uma excelente

convidada especial na voz: Rita Martins. Este grupo

representação na Festa do Jazz, que decorreu no

apresentou

Teatro S. Luiz durante os dias 16, 17 e 18 de Abril.

compositores portugueses e demonstrou o porquê

Este ano apresentou vários grupos (2 combos e Big

dos prémios do ano anterior.

exclusivamente

repertório

de

Band Alunos).

Antes de mais tenham em atenção que eu própria sou
aluna e quero continuar a ser. Cada ano que passa
apercebo-me de coisas novas para aprender e desafios
para ultrapassar.
O "cantar", como todas as outras maneiras de reproduzir
música e todas as formas de arte, está sempre em
evolução.

No dia 16 de Abril, a abrir a Festa, e logo seguido da
Se prestarem atenção ao percurso de determinado
cantor, irão perceber que a sua voz evoluiu, seja de que
maneira for, ao longo dos tempos.

assinatura do protocolo com a CML que visa a
recuperação do novo espaço para o Hot Clube, a Big
Band Luiz Villas-Boas apresentou-se no Jardim de
Inverno

a

alto

nível,

tocando

Isto deve-se ao próprio evoluir dos tempos, das noções e
dos conceitos musicais, mas a voz, em si, também se
adaptou, aprendeu, melhorou, talvez até tenha
enrouquecido, mas amadureceu. Houve um crescimento
pessoal através da voz.

exclusivamente

repertório de Duke Ellington, e superiormente
dirigida por Luís Cunha.

Cantar não é só abrir a boca e soltar umas notas
acompanhadas de uma letra engraçada.

No dia 17 de Abril à tarde, foi a vez de o grupo
escolhido para representar a Escola no concurso/
apresentação

de

escolas

entrar

em

acção.

Composto por: Joana Alegre (voz), Ricardo Toscano
(saxofone alto), Nuno Marinho (guitarra), Miguel
Amorim (piano), André Rosinha (contrabaixo) e
Pedro Madeira (bateria), a formação do Hot Clube

Cantar é uma forma de arte e, como tal, é comunicação.

A Escola Luiz Villas-Boas vê assim o seu trabalho
reconhecido e recompensado, no entanto, isso traz
responsabilidades para o futuro, há que manter o

Ao cantarmos estamos a comunicar. Podemos cantar
sozinhos, em casa ou no tão falado duche, mas não deixa
de ser comunicação. Exprime um estado de espírito.

nível elevado para os próximos anos.
Mas a arte de cantar (como todas as outras) pressupõe o
outro, pressupõe público.

arrecadou novamente o prémio de melhor combo e
teve duas distinções individuais: Nuno Marinho

Há que realçar o trabalho árduo de todos os alunos

(melhor instrumentista) e Ricardo Toscano (menção

que participaram na Festa, só assim foi possível

honrosa).

apresentarem-se a altíssimo nível.

E quem quiser cantar para além do duche e do carro vai
ter de perceber que o facto de decidir cantar para outros
implica muito mais do que se pensa.
Cantar é uma exposição. Se falar em público já é difícil,
imagine-se cantar!

No mesmo dia à noite, coube ao grupo que
representou a Escola na Festa do Jazz 2009, e que
arrecadou o prémio de melhor combo e melhor
instrumentista (Francisco Brito) nessa edição da
Festa, abrir a jam-session com um concerto de 45
minutos no Jardim de Inverno. Os elementos que se
apresentaram são: Íris Sarai (piano), André Murraças
(saxofone), Tiago Machado (guitarra), Francisco
Brito (contrabaixo), Vasco Furtado (bateria) e uma

Parabéns a todos!
Mas há que fazer um processo longo para conseguir viver
ao máximo a experiência de cantar, de comunicar e de
transmitir emoções a quem nos ouve. E isso não quer
dizer fingir que sentimos qualquer coisa, mas permitir-nos
sentir essas coisas.
Cada canção é uma história, temos de conhecer essa
história, vivê-la por um bocadinho, para que os outros a
possam viver connosco. É uma espécie de viagem, de
partilha.
A inibição e a vergonha têm de ser deixadas para trás.
Mas como já disse, não é de um dia para o outro, é um
longo percurso, que, na verdade, espero que nunca
acabe.

Depois, há muitas outras questões que ajudam a este
processo.
Para tocar os outros, temos de conseguir usar o meio pelo
qual nos exprimimos, tal como um pintor tem de saber pintar,
um orador tem de saber falar, uma bailarina tem de saber
dançar, etc., etc.
E um cantor tem ainda de aprender a trabalhar com os outros
músicos, tem de "ligar" a sua voz a outros instrumentos. Tem
de aprender a trabalhar em equipa.
E há a parte chata: a técnica.
Defendo que cabe a cada um encontrar a sua voz, descobrir
como tirar o melhor partido e maior gozo, como encher uma
sala com o seu som. Temos de conhecer o nosso
instrumento de trabalho! Melhor do que ninguém!
Acho que muitos o fazem intuitivamente e é um excelente
processo, no entanto, há sempre umas dicas que podem
ajudar e evitar que haja perigos para a voz, que normalmente
se traduzem em rouquidão, afonia e muuita frustração!
Daí os estranhos brrrrrrrrsss, uuuiiiiiiiiiis, oooooooaaaaaaaas,
mamemimomus, e outros sons que se ouvem atrás das
portas das salas de aula de voz. Estranhos sons mas
maravilhosos e extremamente úteis. Como se fosse ginástica
da voz.
Depois dos brrrrrsss e seus amigos, ainda temos a questão
das afinações, do treino do ouvido e da reprodução daquilo
que ouvimos.
Depois vamos ter a aprendizagem de escalas, intervalos,
tríades, quatríades, inversões, tensões, progressões...
E os temas? Temas para o combo, temas para a aula de voz,
temas para um concerto que nos convidaram uma semana
antes...
E depois ainda se tem de arranjar tempo para conhecer
novos temas, novos músicos, para ouvir aquele disco que
nos recomendaram e o outro que acabou de sair e... o
concerto que vai haver na próxima quinta-feira que não
podemos perder.
Pois não, não podemos perder, há sempre mais e mais para
conhecer, para aprender, há sempre algo que nos
surpreende. E é essa a magia.
Cantar? Sim, com muito esforço, muita dedicação, muita
humildade, capacidade de ultrapassar obstáculos e
perseverar, muito riso, choro, muita, muita música e uma
enorme paixão.
De preferência ao som de um bom disco de jazz.

Mariana Norton

ESTÃO ABERTAS AS CANDIDATURAS PARA O
SEMESTRE DE OUTONO 2010 DA ESCOLA DE

NOVO SITE E NOVO LOGOTIPO DA
ESCOLA

JAZZ LUIZ VILLAS-BOAS

RECITAIS DE ALUNOS NO ONDAJAZZ
No final de cada semestre, os alunos dos níveis
mais avançados (III e IV) apresentam-se ao vivo,

Instrumento
Combo

mostrando o trabalho realizado ao longo do

Seminários

semestre.

Masterclasses
História do Jazz e História do Jazz Contemporâneo

Estes

Teoria

integração no circuito profissional, e a lidar com

Treino Auditivo

aspectos como: escolha de um grupo para os

Disciplinas Opcionais: Piano Complementar; Percussão

acompanhar, escolha de repertório, etc., no fundo,

Afro-Cubana; Combos Temáticos; Big Band

tudo o que envolve a liderança de um grupo.

E AINDA OUTRAS ACTIVIDADES

recitais

têm

como

objectivo

ajudar

à

Este semestre, e devido ao facto de o Hot Clube

Recitais

ainda não ter o seu novo espaço a funcionar, o

Jam Sessions

Com toda a atenção que o Hot Clube tem recebido

Concertos de alunos (por instrumento e outros eventos)

nos

Bolsa HCP

modernizar o site do Hot, bem como a imagem da

Portfolio

Escola. Pareceu-nos óbvio aliar a já conhecida

últimos

meses,

tornou-se

imprescindível

caricatura do Luiz Villas-Boas à imagem da escola

clube Ondajazz disponibilizou-se amavelmente para
receber os alunos da Escola nos dias 19 e 26 Maio.
Fica desde já uma palavra de agradecimento ao
Ondajazz e em particular ao Thierry Riou, que

O curso tem duração de 4 anos divididos em 2 semestres

que, não por acaso, tem o seu nome. Embora

por ano, sendo composto por disciplinas teóricas, práticas

desconheçamos o autor deste retrato brilhante,

acedeu logo ao pedido para acolher os recitais de

e opcionais.

aproveitamos para lhe agradecer.

alunos da Escola.

Há 4 opções de matrícula:

O site está a ser trabalhado pela This is Love (que

Matrícula A - Matrícula Completa - Inscrição na estrutura

ofereceu ao Hot o design do logotipo da Escola) e

completa de cada ano

estará brevemente disponível. Esperamos com este

Matrícula B - Matrícula Prática - Inscrição na componente
prática de cada ano

esforço agilizar a troca de informações e incrementar
a divulgação das actividades do Hot e da Escola.

Aos alunos Ricardo Toscano, Pedro Madeira, Joana
Alegre, João Almeida, André Silva, Luís Figueiredo
e Selma van Nespen, os parabéns pelas excelentes
prestações.

Dentro de pouco tempo será também possível

Matrícula C - Matrícula Teórica - Inscrição na componente

divulgar através do site outras iniciativas que os

Estamos esperançados de que a partir do próximo

teórica de cada ano

sócios entendam relevantes para a actividade do

semestre os recitais possam voltar a casa.

Curso

Clube: concertos, debates, novidades discográficas,

Livre: de Instrumento (5 ou 10 aulas de

instrumento, em que não se faz distinção de níveis nem

etc.

avaliação final) e de Combo ou Teóricas (os alunos

Aguardamos o Vosso contributo.

integram as turmas existentes, condicionados às vagas
existentes)

Para mais informações, por favor contacte a secretaria da
Escola.

Bruno Santos

