
 
Alex Bento’s Magic Trio 
 

 

O grupo apresenta um espectáculo com cerca de uma hora e meia de duração, 

onde toca 12 temas originais de Alexandre Bento. Propõe uma viagem pela 

música americana, com uma incursão por temas emblemáticos do jazz. Para 

além da presença de músicos em palco, a banda conta com uma bateria 

robótica, instrumento destinado a auxiliar o trabalho da percussão, sendo 

tocada em tempo real pelo guitarrista e líder da banda. Este recurso permite a 

vantagem de conseguir produzir figuras rítmicas que o ser humano não 

consegue alcançar de forma natural.  

 

 

Alexandre Bento 

Alexandre Bento nasceu em Lisboa, em 1969, e é actualmente professor na 

JBJazz e coordenador pedagógico dos exames Trinity College London na escola 

Músicos Associados, sediada em Santarém. Desenvolveu a tese de mestrado na 

área da música e tecnologia, na vertente de robótica musical. Começou os 

estudos da música em 1984, passou pelo Taller de Musics de Barcelona, entre 

1988 e 1991; frequentou workshops e cursos em Portugal, Espanha, Suíça e 

Hungria, e obteve um diploma em Music Performance, atribuído pela Trinity 

College London.  

Desde 1991 mantém uma actividade de músico e professor, altura em que se 

iniciou como professor de harmonia na Escola do Hot Clube, em Lisboa. Foi 

músico residente do concurso “Tal Pai Tal Filho”, transmitido na RTP1, sendo 

repetido actualmente na RTP Memória. Em 26 anos como músico profissional, 

trabalhou com centenas de artistas, estudou e frequentou acções junto de 

músicos como Zé Eduardo, John Abercrombie, José Luis Gamez, Frank Tiberi, 

Emanuel Nunes, Ernie Wilkins, Louis Stewart, Tommy Halferty ou Steve Brown. 

Para além da actuação em concertos, ou a participação em acções pedagógicas, 

gravou também música destinada a anúncios televisivos, tendo tocado em spots 

promocionais do festival “Rock in rio 2010”, ou em um anúncio aos iogurtes 

“Adagio”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Yuri Daniel 

 

Apontado como um dos mais conceituados baixistas em actividade em Portugal 

, Yuri Daniel nasceu no Brasil, em 1966.  Chegou a Portugal na década de 1980, 

onde frequentou como bolseiro a Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, em 

Lisboa. Depressa se impôs como um dos músicos mais solicitados, tendo 

colaborado em diferentes estéticas musicais, do pop/rock ao jazz. Tocou com 

vários nomes da música portuguesa, como Rui Veloso, Dulce Pontes, Sérgio 

Godinho, José Mário Branco ou Maria João e Mário Laginha. A sua carreira 

obteve uma outra visibilidade quando integrou o colectivo Resistência, nos anos 

1990, ao lado de músicos de bandas como os Xutos & Pontapés, Radio Macau 

ou Delfins. No plano internacional, tocou com o brasileiro Ivan Lins, 

Wayne Shorter, Cliff Korman, Rick Lathan, John Stubblefield, Frank Colon ou 

Manu Katche, entre muitos outros. Acompanha actualmente o saxofonista de 

jazz norueguês Jan Garbarek. 

 

Sebastian Scheriff  

Natural da Argentina, onde nasceu em 1967, Sebastian Scheriff trabalha em 

Portugal como músico profissional na área da percussão, sendo também 

professor. Trabalha, desde 1999, com diferentes artistas e projectos de variados 

estilos, da música ligeira, ao pop, música brasileira, world music, jazz, latin jazz, 

flamenco, africana, dance music, electrónica ou fado canção. A sua actividade 

reparte-se por três vertentes. Destaca o ensino, onde trabalha como professor 

na Escola Superior de Dança de Lisboa, leccionando a disciplina de Música e 

Ritmo; dá aulas de percussão na escola JB Jazz, em Lisboa, na Escola Improviso, 

em Oeiras, e ensina ainda os segredos da percussão e bateria no Centro Musical 

de Cascais. Dedica-se igualmente ao ensino em aulas particulares, organiza e 

lecciona workshops e masterclass de percussão.  Por último, como músico, 

colaborou em distintos projectos, junto de vários nomes portugueses e da cena 

internacional. Acompanhou artistas de world music como Carmen Souza, Tora 

Tora Big Band ou Aduf; tocou flamenco e rumba com os Ciganos de Ouro; 

integrou ainda o grupo In Loko, por onde passaram Carlos Barreto, Bernardo 

Sassetti, João Moreira ou Mário Delgado. 


