
SAXOFONISTA DE ELEIÇÃO DA NOVA 
GERAÇÃO DO JAZZ NACIONAL
APRESENTA TRIO NO TEATRO VIRIATO
 
Desidério Lázaro (02 de Fevereiro) é um dos nomes de topo da mais recente 
geração do jazz nacional. Depois de participar em diversas colaborações o jovem 
saxofonista investiu na criação do seu próprio trio, onde se faz acompanhar por 
Mário Franco, contrabaixista de créditos firmados como líder dos seus próprios 
projectos, e por Luís Candeias na bateria, músico que se tornou um dos mais 
requisitados bateristas da cena jazz e não só. O trio liderado por Desidério Lázaro 
apresenta em Viseu o seu primeiro CD, intitulado Rotina Impermanente. Neste 
trabalho, a música experimental funde-se com os textos, ideias e conceitos da 
autoria do jovem saxofonista.

 
CAFÉ-CONCERTO / FOYER

02 FEV

DESIDÉRIO LÁZARO TRIO
 
qua 22h00 | 75 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,5€
m/ 12 anos
 
Desidério Lázaro é um dos nomes de topo da mais recente geração do jazz 
nacional. Nas diversas colaborações em que participou, deu provas do talento que 
detém, demonstrando um domínio perfeito do saxofone. Já partilhou o palco com 
Mário Laginha, Júlio Resende, entre outros.

Desidério Lázaro Trio é a nova incursão do jovem saxofonista na exploração de 
composições próprias. O líder do colectivo faz-se acompanhar por Mário Franco, 
contrabaixista de créditos firmados como líder dos seus próprios projectos e ao 
lado de algumas das luminárias do jazz português, e por Luís Candeias na bateria, 
músico que como Desidério estudou em Amesterdão e, após o seu regresso a 
Portugal, tornou-se um dos mais requisitados bateristas da cena jazz e não só.



No primeiro CD deste trio, intitulado Rotina Impermanente, a música 
experimental e ao mesmo tempo melódica funde-se
com os textos, ideias e conceitos da autoria do saxofonista.
 

Saxofones Tenor e Soprano Desidério Lázaro
Contrabaixo Mário Franco
Bateria Luís Candeias
Parceria Jazz ao Centro

 
Se precisar de receber a informação relativa à programação do Teatro Viriato com mais antecedência, por
favor responda a este email com essa indicação. Mais informações e fotografias contacte
anarodrigues@teatroviriato.com

Ana Filipa Rodrigues
Técnica de Imprensa e Comunicação

Largo Mouzinho de Albuquerque
Apartado 1057
3511-901 Viseu
T. +351 232480110
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