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A2

Carmen Souza junta "Donna Lee" e funaná
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3636693&seccao=M%FAsica&page=-1

/

 
Concerto
 
 por Maria João Caetano
 
 Carmen Souza
 
 Portuguesa a morar em Londres, a cantar jazz mas em crioulo, Carmen Souza traz hoje, à Culturgest,
a sua 'Kachupada'.
 
 Nos seus concertos, Carmen Souza gosta de pôr toda a gente a cantar o refrão de Afri ka. E não só
põe toda a gente a cantar como faz questão de explicar o que querem dizer aquelas palavras. "Sabor
sabi é algo que sabe bem, pensem em algo de que gostam muito", pede ao público. Porque é
importante que sintam o que estão a cantar. E é engraçado ver como, seja no Japão ou em França,
toda a gente se esforça por dizer aquelas palavras em crioulo.
 
 Provavelmente vai ser assim também hoje, no concerto na Culturgest, em Lisboa, e amanhã no
Teatro Viriato, em Viseu. No palco com Theo Pascal (baixo), Elias Kakomanolis (percussão) e Ben
Burrel (piano) e com toda a gente a cantar pelo paraíso e pela cor vermelha do pôr do sol em Afri ka.
 
 É de aproveitar a oportunidade de a ir ver, pois Carmen Souza não costuma atuar por cá.
Estabelecida em Londres, a cantora de 32 anos passa grande parte do tempo em viagem. Depois
destes concertos em Portugal, ainda sob o signo de Kachupada, o seu último álbum, vai lançar um
novo disco - Carmen Souza Live @ Lagny Jazz Festival - e no fim do mês inicia mais uma digressão
que começa com várias datas em França e depois a vai levar à Suécia, Áustria, Estados Unidos da
América, Alemanha, etc.
 
 Ouça Carmen Souza:
 
 Carmen cresceu em Almada numa família cabo-verdiana, rodeada de música e de alegria. Luís Morais,
Travadinha, Cesária Évora, Bana, Voz de Cavo Verde, os Tubarões eram alguns dos músicos que se
habituou a ouvir e também a tentar imitar. "Parti muitas cordas da guitarra do meu pai", recorda.
"Não só ouvia muita música em casa como também todos os domingos os meus pais levavam-me à
igreja do nazareno, que era uma igreja evangélica, um meio muito musical. Sempre gostei muito.
Ficava fascinada com aquilo tudo."
 
 Aos 17 anos, Carmen começou a cantar num grupo de gospel e foi aí que conheceu Theo Pascal,
baixista e diretor musical, com quem iniciou uma colaboração que se mantém até hoje. Com pequenos
passos, Carmen Souza foi explorando a sua voz, mas também os outros instrumentos e, aos poucos,
começando a compor.
 
 Esse ê nha Cabo Verde, o primeiro disco, lançado em 2005, foi o seu cartão de visita: nele, juntava o
som do jazz com o som de Cabo Verde. E, depois de Verdade (2008), Protegid (2008) e Kachupada
(2012), esses são ainda os dois pilares da sua música. E com uma particularidade: Carmen usa os
vários sotaques do crioulo, de diferentes ilhas, para dar tonalidades diferentes às suas músicas. "O
crioulo é quase como um quarto instrumento, para além da voz, do piano e da guitarra", explica. O
jazz cantado em crioulo é uma raridade e uma delícia.
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 "A Kachupada reúne vários sabores, tal como o prato em si, é uma celebração. Quando componho
não penso que vou fazer mais assim ou mais de outra forma. É como se houvesse qualquer coisa
dentro de mim que faz esta mistura e a música quando sai de mim já sai assim. Tem a ver com aquilo
que eu oiço e respiro todos os dias", explica. "O jazz é improvisação em tempo real. É aquilo que
sentes no momento. E isso é muito interessante porque faz que cada músico tenha a sua voz própria,
muito natural, espontânea. É isso que eu admiro em músicos como John Coltrane, Bill Evans, Ella
Fitzgerald ou Billie Holliday."
 
 Viva, pois, a mistura. A ousadia grande em fazer Donna Lee, de Miles Davis, com um ritmo de funaná
ou em pôr um batuque no My Favourite Things (sim, a do musical Música no Coração) ou até em dar
uma interpretação muito especial a Sôdade, de Cesária Évora. "Gosto dessas trocas", diz Carmen
Souza, que sonha com o momento em que lhe deixem de perguntar como é que define a sua música:
"Acho que a música vai chegar a um ponto em que vai deixar de ter rótulo e vai ser a música de cada
artista." É jazz? É world music? É Carmen Souza, e isso basta.
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Carmen Souza: Concerto do Dia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio: Cotonete Online

URL: http://cotonete.iol.pt/noticias/body.aspx?id=56361

/

 
Carmen Souza é a autora daquele que o Cotonete considera o Concerto do Dia, na Culturgest, em
Lisboa, às 21h30. Carmen Souza nasceu em Lisboa, no seio de uma família cabo-verdiana, por isso,
está habituada a cantar numa mistura de crioulo e português. Depois de ter começado a cantar num
grupo português de gospel, a cantora foi descoberta, aos 17 anos, pelo baixista Theo Pas'Cal, que se
tornou no seu produtor e mentor numa jornada que nunca mais terminou e que faz dela uma das mais
talentosas e originais artistas da actualidade. As músicas que interpreta são inspiradas nas suas raízes
cabo-verdianas, mas também nos ritmos tradicionais africanos e no jazz. "Kachupada", o sexto álbum
da sua carreira, é o ponto de partida para o concerto desta noite, para o qual os bilhetes têm preços a
partir dos cinco euros. Carmen Souza vai subir ao palco acompanhada de Theo Pas'Cal, no
contrabaixo, Elias Kakomanolis, nas percussões e Ben Burrell, ao piano. Cass McCombs é o músico
que se senta hoje no palco do Teatro Aveirense, a partir das 22h00. O cantor e compositor norte-
americano traz na bagagem o mais recente álbum, "Big Wheel and Others", o sétimo da sua carreira.
Recorrendo, nas suas canções, a diversas estruturas e revestimentos, Cass McCombs habituou-nos a
letras que misturam enigmas e certezas. Cass McCombs tão depressa garante uma perspectiva de
segunda pessoa sobre o momento em que nasceu como aproveita, depois, o restante tempo de
concerto para descrever a cidade de Baltimore e a sua lua cheia. Os bilhetes custam 12 euros. A
norte-americana Samara Lubelski passa hoje pela Culturgest, no Porto, para a apresentação do seu
mais recente "String Cycle". O concerto arranca às 22h00 e os bilhetes custam cinco euros. Para este
espectáculo sabe-se que Samara vai preparar um solo de violino processado ligado a um amplificador
de baixo a válvulas para uma paisagem sonora muito própria.
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Carmen Souza apresenta Kachupada na Culturgest
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio:
Portugal News - Better News

Online

URL: http://www.portugalnews.pt/arte/carmen-souza-apresenta-kachupada-na-culturgest/

/

 
A cantora Carmen Souza está de regresso a Portugal. A cabo-verdiana que vive em Inglaterra
apresenta na Culturgest o álbum Kachupada.
 
 Ler mais: Carmen Souza apresenta Kachupada na Culturgest
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Canções de um jazz nascido em Cabo Verde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio: Público Online

Autores: Gonçalo Frota

URL: http://www.publico.pt/cultura/noticia/cancoes-de-um-jazz-nascido-em-cabo-verde-1619927

/

 
Não é apenas por se tratar de uma referência imediata à sua cultura de origem que Carmen Souza
chamou ao seu quinto álbum Kachupada . Tudo aquilo que há de social, de partilha e de celebração
colectiva no mais típico exemplo da gastronomia cabo-verdiana é igualmente aplicável à sua música.
Essa música que começou a desenvolver desde que, aos 17 anos, se cruzou com o baixista Theo
Pas'Cal em Lisboa, numa feliz adulteração jazzística das tradições de Cabo Verde, implica os restantes
músicos nessa ideia de que a sua intervenção não é muito diferente de estar em grupo, à mesa. "Toda
a gente tem de falar e dizer do seu sentimento", explica a cantora. Por isso, embora as composições
sejam de Souza e Pascal, cada um está obrigado a participar, a abrir a boca e opinar, e a trazer outros
mundos para esta ideia de "celebração, festa, conversa, momentos familiares a que a cachupa está
sempre ligada". Nascida em Lisboa em 1981, Carmen Souza começaria por cantar gospel. Aos poucos,
foi refinando essa mistura de línguas de casa e da rua, os ritmos cabo-verdianos e as harmonias do
jazz: "São dois mundos tão diferentes, o jazz com um lado muito complexo, Cabo Verde com um
mundo muito simples, que é uma harmonia perfeita", acredita. Apesar de mundos reconhecidamente
diferentes, não falta base teórica para traçar semelhanças e aproximar aquilo que o Atlântico
falsamente afastou. As escalas em que assenta muita música tradicional cabo-verdiana coincidem com
aquelas que precedem o blues como canto de trabalho crescido nas margens do Mississípi. As ligações
não se esgotam aí. Em 1965, numa altura em que o jazz exultava com a descoberta da bossa nova, o
histórico pianista Horace Silver percebia o mesmo potencial jazzístico na música de Cabo Verde ao
lançar The Cape Verdean Blues, seguramente inspirado pela música que o seu pai, John Tavares Silva,
lhe dera a ouvir. Neste momento, dizem Carmen Souza e o seu companheiro Theo Pas'Cal, é Cabo
Verde a percorrer o sentido inverso e a descobrir com avidez o universo do jazz, identificando a
expansão possibilitada pela fusão das duas músicas. Algo que Carmen Souza vem desenvolvendo
desde a edição de Ess E Nha Cabo Verde (2005). Em Kachupada, por exemplo, há crioulo e funaná em
Donna Lee, tema original de Charlie Parker, e batuque em My Favorite Things, a canção de Rodgers e
Hammerstein escrita para o musical Música no Coração, depois popularizada no meio do jazz por John
Coltrane. Carmen cantam ambos como se os temas tivessem, afinal, sido criados em Santo Antão.
Elemento curioso na voz de Carmen Souza é a adopção de vários sotaques diferentes para o crioulo
que escolhe cantar. A ilha dos seus pais, Santo Antão, tem aquilo a que chama "um sotaque mais
alentejano", enquanto que a Praia (Ilha de Santiago) lhe oferece uma versão "mais fechada, mais
staccato". E, por isso, consoante a canção que tem pela frente, assim avança por um, por outro ou por
outro ainda. "Para momentos mais tensos posso usar esse sotaque mais badiu [designação do crioulo
de Santiago]; para momentos mais melodiosos posso usar esse sotaque mais típico de São Vicente ou
Santo Antão, que é quase música brasileira, em que se ouve aquela melodia toda na letra", concretiza.
"Gosto de brincar com isso porque é quase como se fosse mais um instrumento que posso usar da
maneira como quero". No mundo Esta sonoridade híbrida encontrada por Carmen Souza e Theo
Pas'Cal tem levado a cantora a actuar em dois circuitos paralelos - o do jazz e o da world music. Com
a grande benesse, assumida por Carmen, de Cesária Évora ter tornado a música cabo-verdiana
reconhecível em todo o mundo e à margem de qualquer suspeição quanto à sua qualidade e
especificidade, com o público a encaixar com naturalidade a forma pessoal com que a cantora aborda
as suas origens. Daí que esteja a lançar internacionalmente o álbum ao vivo Live at Lagny Jazz
Festival, pela editora Galileo Music, forma de captar a cumplicidade de palco trabalhada durante
muitas noites entre Carmen, Theo, o pianista Bem Burrell e o percurssionista Elias Kacomanolis. É
precisamente esta formação, e esta experiência de concerto - acrescida de alguns inéditos -, que
soará esta sexta-feira na Culturgest, em Lisboa, e sábado, dia 18, no Teatro Viriato, em Viseu. Apesar
de frisarem a importância da essência da sua música, independentemente de estarem em Londres,
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Paris, Nova Iorque ou Lisboa, a verdade é que há oito anos Carmen Souza e Theo Pas'cal escolheram
Londres como base estratégica para espalhar a sua arte pelo planeta. Em parte, devido a facilidades
logísticas, mas também por se tratar de uma cidade multicultural, com um acesso facilitado às mais
diversas músicas do mundo. Cada sítio em que se possam instalar, como é evidente, estimulará
distintas reacções criativas - até por implicar o convite a músicos diferentes para se sentarem à mesa
com os dois -, mas até por isso preferem não hierarquizar, não escolher determinados ambientes
como potenciadores de leituras mais ou menos válidas para a música que pretendem fazer. "Nunca
sabemos bem para onde estamos a ir e esse é que é o grande desafio", admite Carmen Souza. No
entanto, há um solo que nunca muda: Cabo Verde. A dupla regressa periodicamente ao país e Carmen
socorre-se muitas vezes do conhecimento do seu pai para receber lições de História que a ajudam a
entregar-se de forma mais consciente ao reportório. Foi assim, por exemplo, com 6 on na Tarrafal,
uma morna antiga do cancioneiro popular que relata a experiência de um homem detido no Tarrafal,
pedindo que lhe abram as portas da prisão para se despedir da sua mãe acabada de morrer. É
precisamente aí que Carmen Souza busca alimento para a sua música: nas histórias das suas gentes,
claro e que o mundo precisa ouvir. Mesmo que das letras apenas possa intuir sentidos. A música faz o
resto.
 
 17/01/2014 - 00:51
 
Gonçalo Frota
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Carmen Souza apresenta Kachupada na Culturgest
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=710332&tm=4&layout=122&visual=61

/

 
17 Jan, 2014, 14:29 / atualizado em 17 Jan, 2014, 14:29
 
 A cantora Carmen Souza está de regresso a Portugal. A cabo-verdiana que vive em Inglaterra
apresenta na Culturgest o álbum Kachupada.
 
Diana Palma Duarte / Rui Cardoso / Osvaldo Simões / Paulo Nunes
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RTP 1  	Meio: RTP 1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:02:05

 	Hora de emissão: 14:12:10
 

ID: 51859495

 
17/01/2014

1 1 1

Carmen Souza está de regresso a Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5f1da61-f5d9-4b0a-912b-

2798552a546f&userId=0aa31429-c948-489a-bd24-8d0deff47fce

/

 
A cantora Carmen Souza está de regresso a Portugal. A cabo-verdiana que vive em Inglaterra
apresenta na Culturgest o álbum Kachupada.
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TSF  	Meio: TSF - Fila J

 	Duração: 00:02:44

 	Hora de emissão: 08:27:00
 

ID: 51852816

 
17/01/2014

"Fila J"

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18567f95-1dfd-4b07-a650-

7797601cdf75&userId=0aa31429-c948-489a-bd24-8d0deff47fce

/

 
"Fila J": Cármen Souza vai levar uma Kachupada ao grande auditório da Culturgest, em Lisboa.
Amanhã, sábado, Cármen Souza sobe um pouco o país e está também à noite no Teatro Viriato, em
Viseu.
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Carmen
Souza a ver

‘Kachupada’ marca o regresso da cantora aos discos e a Portugal

DR

Depois de um 2013 cheio de su-
cessos e grandes digressões um

pouco por todo o mundo, a cantora
nascida em Lisboa, mas com fortes
origens em Cabo Verde, volta a Por-
tugal. O pretexto é um novo disco na
bagagem. Kachupadamisturaexata-
mente essas influências. O resultado

FILIPA ESTRELA
festrela@destak.pt

A lusofonia vai estar
em destaque amanhã
na Culturgest, em Lisboa,
e no dia seguinte no
Teatro Viriato, em Viseu.

é um som inconfundível, ao qual se
juntam outros ritmos tradicionais
africanos e o jazz. Carmen Souza
apresenta este seu sexto disco, ao
lado de Theo Pas’Cal (contrabaixo),
EliasKakomanolis (percussões) e Ben
Burrell (piano).

Aapresentação de Kachupadaestá
marcada para amanhã, às 21h30, na
Culturgest, em Lisboa, e no dia 18, às
23h15, no Teatro Viriato, em Viseu.

Não percaaoportunidade de ver e
ouvir uma artista com um talento
imenso e umaoriginalidade surpreen-
dente, que se renova e reinventa
a cada espetáculo.

Preço desde €5
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Dívida das empresas públicas sobre 565 milhões com troika
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3634364&seccao=Media&page=-1

/

 
Quando Portugal aceitou o programa de ajustamento o peso da dívida das empresas públicas valia
27% do PIB. Agora vale 28,4%. O líder do Banco de Portugal revelou este descontrolo a uma comissão
do Parlamento Europeu. Este é um dos principais assuntos de hoje na edição impressa e no e-paper
do DN.
 
 Pág. 2
 
 Hoje discute-se e amanhã vota-se a proposta pde deputados sociais-democraras de uma consulta
popular à coadoção e adoção por gasais gay..
 
 Págs. 4 e 5
 
 Tabelas de retenção na fonte do IRS vão manter-se iguais às de 2013, mas para funcionários públicos
o salário líquido vai reduzir-se.
 
 Págs. 6 e 7
 
 Editorial
 
 Opinião de André Macedo
 
 Pág. 8
 
 Entrevista a Durão Barooso, prémio Carlos V.
 
 Pág. 9
 
 Marisa Matias diz que resposta de Almirante mostra que a "mentira tem perna curta" e pede
demissão de Aguiar Branco.
 
 Pág. 10
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Dívida das empresas públicas sobe 565 milhões com troika
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3634364&seccao=Media&page=-1
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Quando Portugal aceitou o programa de ajustamento o peso da dívida das empresas públicas valia
27% do PIB. Agora vale 28,4%. O líder do Banco de Portugal revelou este descontrolo a uma comissão
do Parlamento Europeu. Este é um dos principais assuntos de hoje na edição impressa e no e-paper
do DN.
 
 Pág. 2
 
 Hoje discute-se e amanhã vota-se a proposta pde deputados sociais-democraras de uma consulta
popular à coadoção e adoção por casais gay..
 
 Págs. 4 e 5
 
 Tabelas de retenção na fonte do IRS vão manter-se iguais às de 2013, mas para funcionários públicos
o salário líquido vai reduzir-se.
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 Editorial
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 Marisa Matias diz que resposta de Almirante mostra que a "mentira tem perna curta" e pede
demissão de Aguiar Branco.
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 Oposição concorda com a exigência de mudança de políticas expressa na carta do ex-PR.
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 Gravidez não é doença e, a não ser que grávida tenha alguma patologia, os médicos aconselham
exercício. Para as que já fazem muito exercício, é importante moderar.
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 Três IPO admitem haver barreira à contratação, que chega a demorar dois anos a ter resposta.
 
 Pág.14
 
 Ministério Público de Braga está a anlisar causa da morte de jovem de 15 anos.
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Sugestões

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=44d82913-0329-477b-a66f-

0361af1f4fc0&userId=0aa31429-c948-489a-bd24-8d0deff47fce

/

 
Sugestões:
- Cinema: "Palmas Brancas", no Auditória de Alfornelos, na Amadora;
- Teatro: "Cassandra", no Theatro Circo, em Braga;
- Teatro: "Retratos", no Teatro Extremo, em Almada;
- Música: Carmen Souza, na Culturgest, em Lisboa.
 
 
/

 
Repetições: SIC Notícias - Cartaz , 2014-01-16 20:34
 SIC Notícias - Cartaz , 2014-01-16 02:28
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Carmen Souza convidada a atuar em alguns dos mais importantes festivais de jazz

internacionais

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7114d3ef-35df-42a6-bb9c-

e17019660b09&userId=0aa31429-c948-489a-bd24-8d0deff47fce

/

 
Carmen Souza é uma lisboeta com raízes em Cabo Verde, mas a verdade é que é fora de Portugal que
Carmen mais se faz ouvir. Já foi convidada a atuar em alguns dos mais importantes festivais de jazz
internacionais. À Culturgest, em Lisboa, traz o novo álbum "Kachupada".
 
 
/

 
Repetições: RTP 2 - Agora , 2014-01-15 01:17
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Carmen Souza serve "Kachupada" em Lisboa e Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2014

Meio: Crónicas da Terra Online

URL: http://cronicasdaterra.com/cronicas/blog/carmen-souza-serve-kachupada-em-lisboa-e-viseu/

/

 
Carmen Souza, cantora e compositora lisboeta e londrina de origem cabo-verdiana, lançou em 2013 o
álbum "Kachupada". Disco que será esta semana apresentado ao vivo em Lisboa, na Culturgest (a 17
de Janeiro) e em Viseu, no Teatro Viriato (a 18 de Janeiro). Como o próprio nome refere, "Kachupada"
é igualmente uma calórica metáfora que descreve na perfeição o afro-jazz-crioulo de Carmen Souza.
Neste disco, há uma maior variedade de ingredientes ao lume, mas o paladar do cozinhado com
assinatura é genuinamente cabo-verdiano. Tanto assim é que só mesmo Carmen Souza e Theo Pas'cal
(contrabaixo), acompanhados por Elias Kakomanolis (percussões) e Ben Burrell (piano) para nos
servirem ao vivo as leituras de standards de jazz embebidas em ritmos de batuque, funana e kola san
jon e dialecto crioulo, como as de "Donna Lee" e "My Favorite Things". Oiça o podcast do programa de
rádio "Terra Pura" em que Carmen Souza apresenta as canções de "Kachupada". Gostar disto: Gosto
Carregando...
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Agenda da Semana | Ao vivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/01/2014

Meio: Disco Digital.pt

URL: http://discodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=50500

/

 
Segunda-Feira, 13 de Janeiro One Vision Lisboa, Hard Rock Cafe, 23h00 Quarta-Feira, 15 de Janeiro
Dream Theater Porto, Coliseu, 21h30 Samara Lubelski; Manuel Mota Lisboa, Zé dos Bois, 22h00
Quinta-Feira, 16 de Janeiro Cass McCombs Lisboa, Teatro Maria Matos, 22h00 Samara Lubelski
Coimbra, Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto, 22h00 Simian Mobile Disco, Rui Vargas e
Pinkboy (DJs) Lisboa, Lux Sexta-Feira, 17 de Janeiro Carmen Souza Lisboa, Culturgest, 21h30 Cass
McCombs Aveiro, Teatro Aveirense, 22h00 Eats Everything, Zé Pedro Moura, Dexter, Ramboiage e
Leonaldo de Almeida (DJs) Lisboa, Lux Samara Lubelski Porto, Culturgest, 22h00 Sábado, 18 de
Janeiro Cass McCombs Famalicão, Casa das Artes, 21h30 Iced Earth, Warbringer e Elm Street Lisboa,
Paradise Garage, 21h00 Shit Robot e Xinobi (DJs) Lisboa, Musicbox, 00h00 You Can't Win Charlie
Brown (na foto) Lisboa, CCB, 21h00 Domingo, 19 de Janeiro Kumiko Tsumori Porto, Casa da Música,
21h00 Comentários Todos os comentários estão sujeitos a moderação. O DiscoDigital reserva-se o
direito de apagar os comentários que não cumpram as regras de utilização. Os comentários publicados
são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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Clube:Culturgest - Lisboa
 
 Local:Lisboa
 
 Data:17-01-2014 21:00
 
 Resumo:
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Carmen Souza atua

em Lisboa e Viseu

A cantora cabo-verdiana Carmen
Souza vai regressar a Portugal para
fazer dois concertos de apresenta-
ção do seu mais recente disco “Ka-
chupada”, que cruza as suas origens
criolas com um universo mais jazz.
Primeiro no dia 17 de janeiro,
na Culturgest (Lisboa) e depois,
dia 18, em Viseu (Teatro Viriato).

Concerto

Página 35



A36

Música / World Music «Kachupada - Carmen Souza»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2014

Meio: Lifecooler Online

URL: http://www.lifecooler.com/agenda/kachupada-carmen-souza/378665/

/

 
Culturgest
 
 De: 2014-01-17
 
 Preço Entrada: 14EUR
 
 Horários: Todos os dias 21:30
 
 Grupo/Intérprete : Carmen Souza
 
 Carmen Souza nasceu em Lisboa (1981) de uma família cabo-verdiana. Cresceu falando crioulo e
português, rodeada da maneira de viver dos seus pais. Autodidata, cantou num grupo português de
gospel.
 
 Descoberta, aos 17 anos, pelo baixista Theo Pas'Cal, que se tornou no seu produtor e mentor,
rapidamente constrói um som inconfundível, servido por um timbre e uma técnica vocal únicos e de
grande beleza, uma grande amplitude de voz, que vai buscar as suas raízes à cultura cabo-verdiana,
mas também aos ritmos tradicionais africanos ou ao jazz (tem-se apresentado em alguns dos mais
reputados festivais de jazz internacionais).
 
 Com uma carreira fulgurante, gravou já seis discos, o último dos quais, Kachupada, está na base do
concerto desta noite.
 
 Carmen Souza tem feito digressões pela Europa, Estados Unidos, África, Japão ou Coreia, com
atuações louvadas pela crítica e recebidas com entusiasmo pelo público. Os seus discos também têm
merecido excelentes referências nos meios de comunicação e várias recompensas.
 
 Carmen Souza é uma artista com um talento imenso e uma originalidade surpreendente.
 
 Sala: Grande Auditório
 
 Endereço: Rua do Arco do Cego Ed Sede da Caixa Geral de Depósitos, 1000-300 LISBOA
 
 Concelho: Lisboa
 
 Distrito: Lisboa
 
 Telefone: 217905155
 
 URL:www.culturgest.pt
 
 

Página 36



A37

Tudo o que precisa de ouvir sobre música portuguesa.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=135096

/

 
12-01-2014 16:08
 
 ...sempre na Renascença!
 
 Os Concertos de Gisela João!
 
 A edição oficial do novo disco dos Xutos e Pontapés!
 
 A Kachupada, de Carmen Souza no Grande Auditório na Culturgest!
 
 O próximo concerto de Paulo de Carvalho no Coliseu de Lisboa!
 
 Estes são alguns dos destaques do próximo Sete Mares, com o Luís Salgueiro!
 
 Aproveite ainda para recordar as entrevistas do Paulino Coelho ao José Cid e do Júlio Heitor ao Pedro
Abrunhosa.
 
 Tempo também para conhecer as propostas musicais do António Jorge e de seguir as pistas culturais
da Rita Curvelo!
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Cármen Souza traz sons de cabo verde ao Grande Auditório da Culturgest
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Canela & Hortelã.com

URL: http://canelaehortela.com/carmen-souza-traz-sons-de-cabo-verde-ao-grande-auditorio-da-culturgest/

/

 
O Grande Auditório da Culturgest abre as suas portas à música de Cabo Verde, com o concerto
Kachupada, de Carmen Souza, no próximo dia 17 de janeiro pelas 21h30. A voz inconfundível de
Carmen Souza é acompanhada por Theo Pas'Cal no contrabaixo, Elias Kakomanolis nas percussões e
Ben Burrell ao piano. Carmen Souza nasceu em Lisboa (1981) no seio de uma família cabo-verdiana, e
cresceu a falar crioulo e português. Autodidata, cantou num grupo português de gospel, e aos 17 anos
foi descoberta pelo baixista Theo Pas'Cal, que se tornou no seu produtor e mentor. Dona de um timbre
e técnica vocal únicos e de uma grande amplitude de voz, vai buscar as suas raízes à cultura cabo-
verdiana, mas também aos ritmos tradicionais africanos ou ao jazz (tem-se apresentado em alguns
dos mais reputados festivais de jazz internacionais). Carmen Souza tem feito digressões pela Europa,
Estados Unidos, África, Japão ou Coreia, com atuações louvadas pela crítica e recebidas com
entusiasmo pelo público. Na sua carreira fulgurante, gravou já seis discos, o último dos quais,
Kachupada, está na base do concerto que leva ao auditório da Culturgest. Os bilhetes já se encontram
à venda e o preço varia entre os 5 euros (até aos 30 anos) e os 14 euros. Texto de Susana Sena
Lopes
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Carmen Souza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio:
Sábado Online - Sábado GPS

Online

URL: http://gps.sabado.pt/EventDetail.aspx?type=2&Id=959942c2-5704-4766-9d7f-03d69d0d00fb

/

 
Locais:Lisboa, ViseuSala:CulturgestData: 17-01-2014 Observações:Apresentação de "Kachupada".
 
 Carmen Souza
 
 A crítica especializada agita-se à sua volta. David Sylvian chamou ao seu trabalho "world soul music
para o século XXI". O crioulo é a ponte entre o jazz e os ritmos africanos - daí que por vezes se fale,
no caso de Carmen Souza, em "world jazz". A cantora e compositora regressa aos palcos portugueses
para apresentar o novo álbum, "Kachupada".
 
 Local:Culturgest - Rua Arco do Cego - Edifício Sede da CGD, 1000-300 Lisboa, Lisboa
 
 Data:17-01-2014. Sexta às 21h30 (no Grande Auditório. M/3)Preço:14EUR.EUR -30 anos: 5EUR
Contactos:Telefone: 217 905 155
 
 culturgest@cgd.pt
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Carmen Souza apresenta "Kachupada" na Culturgest, em Lisboa, dia 17 janeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/01/2014

Meio: Gazeta dos Artistas Online

URL: http://www.gazetadosartistas.pt/?p=16582

/

 
Carmen Souza nasceu em Lisboa (1981) de uma família cabo-verdiana. Cresceu falando crioulo e
português, rodeada da maneira de viver dos seus pais. Autodidata, cantou num grupo português de
gospel. Descoberta, aos 17 anos, pelo baixista Theo Pas'Cal, que se tornou no seu produtor e mentor,
rapidamente constrói um som inconfundível, servido por um timbre e uma técnica vocal únicos e de
grande beleza, uma grande amplitude de voz, que vai buscar as suas raízes à cultura cabo-verdiana,
mas também aos ritmos tradicionais africanos ou ao jazz (tem-se apresentado em alguns dos mais
reputados festivais de jazz internacionais). Com uma carreira fulgurante, gravou já seis discos, o
último dos quais, Kachupada, está na base do concerto desta noite. Carmen Souza tem feito
digressões pela Europa, Estados Unidos, África, Japão ou Coreia, com atuações louvadas pela crítica e
recebidas com entusiasmo pelo público. Os seus discos também têm merecido excelentes referências
nos meios de comunicação e várias recompensas. Carmen Souza é uma artista com um talento
imenso e uma originalidade surpreendente. Kachupada, de Carmen Souza Música | 17 de janeiro |
21h30 | Grande Auditório Preço: 14EUR; até aos 30 anos: 5EUR Voz Carmen Souza Contrabaixo Theo
Pas'Cal Percussões Elias Kakomanolis Piano Ben Burrell www.carmensouza.com Canal youtube aqui "A
voz de Souza paira e precipita-se sobre as melodias de uma forma encantadora e cativante. Pode
cantar em scat [técnica criada por Louis Armstrong que consiste em cantar sem palavras, com
palavras sem sentido ou sílabas, como "ba ra ba bum"] ou fazer qualquer outra coisa e tudo soa
simplesmente como a música mais deslumbrante que ouviu na sua vida." The Joy Of Violent
Movement "Carmen Souza é difícil de classificar, mas fácil de gostar." Aurgasm
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CAVAQUINHO E RETORNADOS, SHAKESPEARE E ALMADA NO TEATRO VIRIATO
 
 Teatro de Viseu apresenta programação para o primeiro trimestre de 2014, em que assinala os 15
anos de atividade.
 
 A primeira apresentação pública do novo disco de Júlio Pereira, Cavaquinho.pt, e a estreia nacional de
uma produção própria sobre as memórias dos retornados das ex-colónias portuguesa, o regresso ao
universo de Shakespeare, na passagem dos 450 anos do seu nascimento, e a continuação da aposta
no trabalho do coreógrafo André Mesquita como Artista Residente são os pontos relevantes da agenda
do Teatro Viriato para o início do novo ano.
 
 Apresentada ontem em conferência de imprensa, a programação de janeiro a março do teatro
viseense propõe-se "evitar as concessões à simples política de animação", apostando antes na
continuidade de "uma política cultural de serviço público", disse ao PÚBLICO, por telefone, Paulo
Ribeiro, diretor artístico do teatro - função que começou a desempenhar em janeiro de 1999, depois
de a sua companhia se ter tornado residente neste espaço.
 
 "Fazer coisas que estruturem a cidade e a sociedade" de forma aberta à participação da população
local também como parte integrante da programação é o objetivo da agenda do Viriato, que continua
a integrar a rede 5 Sentidos, que em 2009 reuniu cinco estruturas culturais no país mas atualmente já
agrupa o dobro, numa malha que vai de Guimarães a Torres Novas, de Estarreja a Ponta Delgada,
passando também por Porto e Lisboa.
 
 O programa do Viriato para 2014 vai começar com música, num duplo concerto no fim de semana de
17 e 18 de janeiro. Na primeira noite, Júlio Pereira faz a estreia do seu novo disco, Cavaquinho.pt, que
é também um livro, e ainda uma forma de dar visibilidade à recém-criada Associação Museu do
Cavaquinho, e do seu projeto de ver este instrumento da música e da cultura popular reconhecido pela
Unesco como Património Imaterial da Humanidade.
 
 A 18, a cantora cabo-verdiana Carmen Souza apresenta um concerto recheado de sonoridades afro-
cubanas e outras fusões rítmicas universais.
 
 Ainda na música, o imaginário africano permanecerá presente no concerto de Kimi Djabaté (26 de
fevereiro), intérprete guineense de balafon descendente de músicos mandinga, e atualmente radicado
em Lisboa.
 
 O projeto Reportório Osório, que reúne a música de Luís Cardoso com a escrita de Luís Fernandes (12
de fevereiro); o concerto A Fortaleza, com que Teresa Salgueiro atualiza as canções do seu primeiro
disco depois dos Madredeus, O Mistério (22 de março); e uma parceria com o Jazz ao Centro
(Coimbra) através de um concerto e do lançamento do disco coletivo Pedra Contida (26 de março)
completam a agenda musical do Viriato para os três primeiros meses do ano.
 
 No teatro, o destaque vai para a estreia nacional de Retornos, Exílios e Alguns que Ficaram (31 de
janeiro), uma coprodução com o Teatro do Vestido (Lisboa) e com texto original e dramaturgia de
Joana Craveiro. Esta autora, que já no ano passado criou para o Viriato a peça Esta é a minha cidade
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e eu quero viver nela (estreada em junho), está atualmente a trabalhar sobre as memórias dos
retornados das ex-colónias portuguesas em África após a independência, e que foram realojados em
Viseu, entre 1975-91. Retornos será, de resto, apresentado no Solar do Vinho do Dão, um dos lugares
que na época serviram para realojar os retornados.
 
 Ainda no teatro, os 450 anos do nascimento de Shakespeare serão evocados através de dois
espetáculos em itinerância nacional: As You Like It (Como Queiram), produção do Arena Ensemble
com encenação de Beatriz Batarda, que esta quinta-feira, dia 9, tem estreia nacional no Teatro São
Luiz, em Lisboa (e chegará a Viseu a 7 de fevereiro); e Coriolano, encenação de Nuno Cardoso, uma
coprodução com o Teatro Nacional D. Maria II, que tem também estreia no mesmo dia na capital (no
Viriato, a 28 de fevereiro).
 
 E Diogo Infante recitará o Sermão de Santo António aos Peixes (9 de janeiro), na versão encenada
por Cucha Carvalheiro.
 
 Também para futura circulação pela rede 5 Sentidos, mas desta vez com estreia no Viriato, será a
nova criação que João Sousa Cardoso fará sobre textos de Almada Negreiros, em parceria com a
cantora Ana Deus e o ator Ricardo Bueno, mas também com a participação de desempregados
residentes em Viseu, que estão a ser convidados a entrar no espetáculo. A peça chama-se MIMA-
FATÁXA e tem estreia agendada para 14 de fevereiro.
 
 Fausta, a partir do romance O Banquete, de Patrícia Portela, uma produção do Centro de Artes e
Espetáculos de Viseu (14 de março), e A Caminhada dos Elefantes, criação de Inês Barahona e Miguel
Fragata (para o Dia Mundial do Teatro, 27 de março), são outras produções teatrais que subirão ao
palco do Viriato.
 
 Na dança, assinala-se a passagem por Viseu da criação de Tiago Guedes, A Dança (22 de fevereiro),
estreada na Culturgest, em Lisboa, em dezembro passado; mas também a produção de Rui Horta para
a Casa da Música, Danza Preparata (7 de março), sobre a peça Sonatas e Interlúdios, de John Cage, e
estreada no Porto em abril de 2013.
 
 Paulo Ribeiro anunciou ainda que André Mesquita continuará a ser, em 2014, Artista Residente no
Teatro Viriato, dando sequência ao trabalho que o coreógrafo nascido em Setúbal (1979) aí iniciou no
ano passado, e de que resultou já a criação Salto (estreada em novembro).
 
 Entidade Promotora
 
 Website
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Kachupada, de Carmen Souza
 
 Descrição
 
 "A voz de Souza paira e precipita-se sobre as melodias de uma forma encantadora e cativante. Pode
cantar em scat [técnica criada por Louis Armstrong que consiste em cantar sem palavras, com
palavras sem sentido ou sílabas, como "ba ra ba bum"] ou fazer qualquer outra coisa e tudo soa
simplesmente como a música mais deslumbrante que ouviu na sua vida."
 
 "Carmen Souza é difícil de classificar, mas fácil de gostar."
 
 Carmen Souza
 
 Contrabaixo Theo Pas'Cal
 
 Percussões Elias Kakomanolis
 
 Piano Ben Burrell
 
 Carmen Souza nasceu em Lisboa (1981) de uma família cabo-verdiana. Cresceu falando crioulo e
português, rodeada da maneira de viver dos seus pais. Autodidata, cantou num grupo português de
gospel.
 
 Descoberta, aos 17 anos, pelo baixista Theo Pas'Cal, que se tornou no seu produtor e mentor,
rapidamente constrói um som inconfundível, servido por um timbre e uma técnica vocal únicos e de
grande beleza, uma grande amplitude de voz, que vai buscar as suas raízes à cultura cabo-verdiana,
mas também aos ritmos tradicionais africanos ou ao jazz (tem-se apresentado em alguns dos mais
reputados festivais de jazz internacionais).
 
 Com uma carreira fulgurante, gravou já seis discos, o último dos quais, Kachupada, está na base do
concerto desta noite.
 
 Carmen Souza tem feito digressões pela Europa, Estados Unidos, África, Japão ou Coreia, com
atuações louvadas pela crítica e recebidas com entusiasmo pelo público. Os seus discos também têm
merecido excelentes referências nos meios de comunicação e várias recompensas.
 
 Carmen Souza é uma artista com um talento imenso e uma originalidade surpreendente.
 
 + info:
 
 Preço: 14EUR; até aos 30 anos: 5EUR
 
 Tipo de Evento
 
 Web Site
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 Data(s) do evento
 
 17-01-2014
 
 21h30
 
 Culturgest - Grande Auditório
 
 Rua Arco do Cego, Piso 1
 
 Distrito: Lisboa
 
 Concelho: Lisboa
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A primeira apresentação pública do novo disco de Júlio Pereira, Cavaquinho.pt, e a estreia nacional de
uma produção própria sobre as memórias dos retornados das ex-colónias portuguesa, o regresso ao
universo de Shakespeare, na passagem dos 450 anos do seu nascimento, e a continuação da aposta
no trabalho do coreógrafo André Mesquita como Artista Residente são os pontos relevantes da agenda
do Teatro Viriato para o início do novo ano. Apresentada esta segunda-feira de manhã em conferência
de imprensa, a programação de Janeiro a Março do teatro viseense propõe-se "evitar as concessões à
simples política de animação", apostando antes na continuidade de "uma política cultural de serviço
público", disse ao PÚBLICO, por telefone, Paulo Ribeiro, director artístico do teatro - função que
começou a desempenhar em Janeiro de 1999, depois de a sua companhia se ter tornado residente
neste espaço. "Fazer coisas que estruturem a cidade e a sociedade" de forma aberta à participação da
população local também como parte integrante da programação é o objectivo da agenda do Viriato,
que continua a integrar a rede 5 Sentidos, que em 2009 reuniu cinco estruturas culturais no país mas
actualmente já agrupa o dobro, numa malha que vai de Guimarães a Torres Novas, de Estarreja a
Ponta Delgada, passando também por Porto e Lisboa. O programa do Viriato para 2014 vai começar
com música, num duplo concerto no fim-de-semana de 17 e 18 de Janeiro. Na primeira noite, Júlio
Pereira faz a estreia do seu novo disco, Cavaquinho.pt, que é também um livro, e ainda uma forma de
dar visibilidade à recém-criada Associação Museu do Cavaquinho, e do seu projecto de ver este
instrumento da música e da cultura popular reconhecido pela Unesco como Património Imaterial da
Humanidade. A 18, a cantora cabo-verdiana Carmen Souza apresenta um concerto recheado de
sonoridades afro-cubanas e outras fusões rítmicas universais. Ainda na música, o imaginário africano
permanecerá presente no concerto de Kimi Djabaté (26 de Fevereiro), intérprete guineense de balafon
descendente de músicos mandinga, e actualmente radicado em Lisboa. O projecto Reportório Osório,
que reúne a música de Luís Cardoso com a escrita de Luís Fernandes (12 de Fevereiro); o concerto A
Fortaleza, com que Teresa Salgueiro actualiza as canções do seu primeiro disco depois dos Madredeus,
O Mistério (22 de Março); e uma parceria com o Jazz ao Centro (Coimbra) através de um concerto e
do lançamento do disco colectivo Pedra Contida (26 de Março) completam a agenda musical do Viriato
para os três primeiros meses do ano. No teatro, o destaque vai para a estreia nacional de Retornos,
Exílios e Alguns que Ficaram (31 de Janeiro), uma coprodução com o Teatro do Vestido (Lisboa) e com
texto original e dramaturgia de Joana Craveiro. Esta autora, que já no ano passado criou para o
Viriato a peça Esta é a minha cidade e eu quero viver nela (estreada em Junho), está actualmente a
trabalhar sobre as memórias dos retornados das ex-colónias portuguesas em África após a
independência, e que foram realojados em Viseu, entre 1975-91. Retornos será, de resto, apresentado
no Solar do Vinho do Dão, um dos lugares que na época serviram para realojar os retornados. Ainda
no teatro, os 450 anos do nascimento de Shakespeare serão evocados através de dois espectáculos
em itinerância nacional: As You Like It (Como Queiram), produção do Arena Ensemble com encenação
de Beatriz Batarda, que esta quinta-feira, dia 9, tem estreia nacional no Teatro São Luiz, em Lisboa (e
chegará a Viseu a 7 de Fevereiro); e Coriolano, encenação de Nuno Cardoso, uma coprodução com o
Teatro Nacional D. Maria II, que tem também estreia no mesmo dia na capital (no Viriato, a 28 de
Fevereiro). E Diogo Infante recitará o Sermão de Santo António aos Peixes (9 de Janeiro), na versão
encenada por Cucha Carvalheiro. Também para futura circulação pela rede 5 Sentidos, mas desta vez
com estreia no Viriato, será a nova criação que João Sousa Cardoso fará sobre textos de Almada
Negreiros, em parceria com a cantora Ana Deus e o actor Ricardo Bueno, mas também com a
participação de desempregados residentes em Viseu, que estão a ser convidados a entrar no
espectáculo. A peça chama-se MIMA-FATÁXA e tem estreia agendada para 14 de Fevereiro. Fausta, a
partir do romance O Banquete, de Patrícia Portela, uma produção do Centro de Artes e Espectáculos
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de Viseu (14 de Março), e A Caminhada dos Elefantes, criação de Inês Barahona e Miguel Fragata
(para o Dia Mundial do Teatro, 27 de Março), são outras produções teatrais que subirão ao palco do
Viriato. Na dança, assinala-se a passagem por Viseu da criação de Tiago Guedes, A Dança (22 de
Fevereiro), estreada na Culturgest, em Lisboa, em Dezembro passado; mas também a produção de
Rui Horta para a Casa da Música, Danza Preparata (7 de Março), sobre a peça Sonatas e Interlúdios,
de John Cage, e estreada no Porto em Abril de 2013. Paulo Ribeiro anunciou ainda que André Mesquita
continuará a ser, em 2014, Artista Residente no Teatro Viriato, dando sequência ao trabalho que o
coreógrafo nascido em Setúbal (1979) aí iniciou no ano passado, e de que resultou já a criação Salto
(estreada em Novembro).
 
 06/01/2014 - 17:57
 
Sérgio C. Andrade
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17 Jan 2014
 
 Género Outros Duração 60min Classificação M/3 Título Original Carmen Souza Quem Voz - Carmen
Souza | Contrabaixo - Theo Pas'Cal | Percussões - Elias Kakomanolis | Piano - Ben Burrell Ano 2014
Locais Venda Culturgest, Agências Abreu, Galeria Comercial Campo Pequeno, Casino Lisboa, C.C.
Dolce Vita, El Corte Inglés, Fnac, Megarede, Worten, www.ticketline.sapo.pt Morada Fundação Caixa
Geral de Depósitos - Culturgest - Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos - Rua Arco do Cego, Piso 1
- 1000-300 Lisboa Telefone 217905155 Fax 218483903 E-mail culturgest@cgd.pt Website Oficial
http://www.carmensouza.com/ Website Instituição http://www.culturgest.pt/
 Carmen Souza nasceu em Lisboa (1981) de uma família cabo-verdiana.
 Cresceu falando crioulo e português, rodeada da maneira de viver dos seus pais. Autodidata, cantou
num grupo português de gospel.
Descoberta, aos 17 anos, pelo baixista Theo Pas'Cal, que se tornou no seu produtor e mentor,
rapidamente constrói um som inconfundível, servido por um timbre e uma técnica vocal únicos e de
grande beleza, uma grande amplitude de voz, que vai buscar as suas raízes à cultura cabo-verdiana,
mas também aos ritmos tradicionais africanos ou ao jazz (tem-se apresentado em alguns dos mais
reputados festivais de jazz internacionais).
Com uma carreira fulgurante, gravou já seis discos, o último dos quais, Kachupada, está na base do
concerto desta noite.
Carmen Souza tem feito digressões pela Europa, Estados Unidos, África, Japão ou Coreia, com
atuações louvadas pela crítica e recebidas com entusiasmo pelo público. Os seus discos também têm
merecido excelentes referências nos meios de comunicação e várias recompensas.
Carmen Souza é uma artista com um talento imenso e uma originalidade surpreendente.
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Inserido no ciclo Isto é Jazz?, 
comissariado por Pedro Costa, 
este concerto reúne  o japonês 
Akira Sakata e Giovanni Di 
Domenico. O primeiro é um 
pioneiro do free jazz no Japão e 
um dos primeiros daquele país 
a mostrar no exterior que havia 
uma forma nipónica específica 
de tocar o jazz da liberdade. 
Domenico representa um novo 
tipo de improvisador, que integra 
uma imensa variedade de 
influências num estilo sincrético. 

Kachupada

17.01
Fundação CGD – Culturgest, Lisboa

Carmen Souza nasceu em 
Lisboa (1981), no seio de uma 
família cabo-verdiana. Cresceu 
falando crioulo e português, 
rodeada da maneira de viver dos 
seus pais. Descoberta, aos 17 
anos, pelo baixista Theo Pas’cal, 
que se tornou no seu produtor 
e mentor, rapidamente constrói 
um som inconfundível, servido 
por um timbre e uma técnica 
vocal únicos e de grande beleza.

Samara Lubelski

17.01
Fundação CGD – Culturgest, Porto

Não raras vezes descrita  
como uma música predileta  
dos músicos, Samara Lubelski, 
nova-iorquina nada e criada, 
é uma das mulheres com 
maior impacto no universo 
independente de produção de 
música mais arrojada. Nesta 
sua atuação a solo, Samara vem 
apresentar o seu trabalho para 
violino acústico amplificado  

Música
Caixa de Música – Concertos 

para Famílias
16.02 
Centro Cultural de Belém, Lisboa

Com narração e comentários 

de  Susana Henriques e sob a 

direção do maestro Reinaldo 

Guerreiro, este é um concerto 

para ser saboreado em família 

e sem constrangimentos 

de idades. Em palco, serão 

interpretados Children’s 

Overture, de Bozza, e Hans 

Christian Andersen Suite. 

Os vários instrumentos 

que compõem a orquestra 

transportam-nos para paisagens 

únicas, convidando as famílias 

a partilharem um momento e 

um concerto diferentes,  em que 

o grande repertório orquestral 

se cruza com uma disposição 

cénica estimulante e muito 

comunicativa. À semelhança de 

edições anteriores, este evento 

conta com o apoio da Caixa Geral 

de Depósitos.

selecionados em concurso 
público internacional, a OCS 
apresentará Messias, HWV 56, 
de Georg Friedrich Haendel, 
acompanhada pelo Coro de 
Câmara Lisboa Cantat, de Job 
Tomé (barítono), Carlos Monteiro 
(tenor), Sara Afonso (soprano) e 
Carolina Figueiredo (contralto).

Akira Sakata  

e Giovanni Di Domenico

10.01
Fundação CGD – Culturgest, LisboaMÚSICA

Concerto de Reis

05.01
Teatro das Figuras, Faro

Sob a direção do maestro 
Cesário Costa, a Orquestra 
Clássica do Sul (OSC) assinala 
o Dia de Reis com mais 
um inesquecível concerto. 
Composta por 31 músicos 
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