


DIAS DA PERCUSSÃO
PORTIMÃO 2022
PORTIMÃO PERCUSSION 
DAYS 2022

DPP’22 está de volta para trazer à cidade de Portimão 
música, arte e alegria! Entre 9 e 11 de Setembro 
próximo, a cidade de Portimão recebe a 2ª Edição 
do festival DPP – Dias da Percussão Portimão 2022. 
Com uma aposta cuidada na promoção da Percussão 
como linguagem artística universal e musical de união 
e  diálogo, reunirá percussionistas de renome nacional 
e internacional, contando com concertos, desfiles, 
masterclasses e oficinas, durante 3 dias intensos, onde a 
qualidade e versatilidade será o foco da programação.

Esta edição trará a Portimão artistas como Simantra 
Grupo de Percussão & Luís Figueiredo (Portugal), Vincent 
Houdijk (vibrafone, Países Baixos), Eixo do Jazz Ensemble 
(Portugal), Bomboémia (percussão luso-brasileira, 
Portugal) e os músicos convidados Tiago Manuel 
Soares (adufe, Portugal), Iago Fernández (bateria, Galiza) e  
Sérgio Almeida (percussão africana, Portugal).

A desafiante proposta de DPP’22, é o diálogo entre os 
artistas residentes na região algarvia, nomeadamente 
os alunos do Curso integrado e do Curso profissional 
de Jazz do Agrupamento de Escolas da Bemposta e 
e  AGP - Algarve Grupo de Percussão Contemporânea, 
estendendo esta partilha ao público em geral, 
residentes e visitantes.
 
Do programa deste ano fazem parte a realização de 
3 concertos com uma programação variada ligada 
ao mundo da percussão: música tradicional, jazz e 
contemporânea. Destacamos desde já a encomenda 
musical do DPP’22 ao compositor Luís Figueiredo 
(arranjo musical “Amar pelos Dois”, Eurovisão 2017), 

DPP’22 is back to bring music, art and joy to the city 
of Portimão! Between the 9th and 11th of September, 
the city of Portimão will host the 2nd Edition of the 
DPP festival – Dias da Percussão Portimão 2022 
(Portimão Percussion Days). With a careful commitment 
to the promotion of Percussion as a universal artistic 
and musical language of union and dialogue, it will 
bring together nationally and internationally renowned 
percussionists, with concerts, parades, masterclasses 
and workshops, during 3 intense days, where quality and 
versatility will be the focus of this year’s program.

This edition will bring to Portimão artists such as Simantra 
Grupo de Percussão & Luís Figueiredo (Portugal), 
Vincent Houdijk (vibraphone, Netherlands), Eixo do Jazz 
Ensemble (Portugal), Bomboémia (Portuguese-Brazilian 
percussion, Portugal) and guest musicians Tiago Manuel 
Soares (adufe, Portugal), Iago Fernández (drums, Galicia) 
and Sérgio Almeida (African percussion, Portugal).

The challenging proposal of DPP’22 is the dialogue 
between the artists residing in the Algarve region, namely 
the students of the Integrated Music Course and the Jazz 
Instrumentalist Course of the Bemposta Schools Group and 
AGP - Algarve Contemporary Percussion Group, extending 
this sharing to the general public, residents and visitors.
 
This year’s program includes 3 concerts with a varied 
program linked to the world of percussion: traditional, jazz 
and contemporary music, from 9th to 11th September. 
We highlight the musical commission for DPP’22 to the 
composer Luís Figueiredo (musical arrangement “Amar 
dos Dois”, Eurovision 2017), which will premiere a work 
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e Curso integrado e do Curso profissional de Jazz do 
Agrupamento de Escolas da Bemposta .

E ainda, a rematar esta ampla oferta, 2 acções de 
sensibilização em formato de desfile em espaço 
público com os Bomboémia (Grupo de Percussão da 
Universidade do Minho) que retornam a Portimão  para 
encher de cor, som e ritmo as ruas da cidade.

DPP’22 projetar-se-á em rede na cidade de Portimão 
e em constante articulação com as potencialidades 
dos equipamentos públicos, entre os quais Grande 
Auditório e Blackbox do TEMPO – Teatro Municipal 
de Portimão, Auditório do Museu de Portimão, 
Casa Manuel Teixeira Gomes, Sociedade Vencedora 
Portimonense, e em diálogo com o espaço público: 
Centro Histórico de Portimão, Zona Ribeirinha, Jardim 
1º de Dezembro e Centro de Alvor, que serão palcos 
dos desfiles.

DPP’22 é um projeto d’O Corvo e a Raposa Associação 
Cultural, cofinanciado pela República Portuguesa 
/ Direção-Geral das Artes e tendo o Município de 
Portimão, como parceiro estratégico. Conta também 
com o apoio institucional da Junta de Freguesia de 
Portimão e Junta de Freguesia de Alvor. Tem a Antena 
2, Rádio Portimão,  e o Jornal O Barlavento como 
parceiros media, o apoio institucional da RTP 2  e  
Faina Restaurante como parceiro de gastronomia.

for Piano, Adufe and Percussion Ensemble, with Tiago 
Manuel Soares and Simantra Grupo de Percussion, as 
well as the public presentation of the artistic residency of 
the dutch artist Vincent Houdijk (Academy of Music and 
Performing Arts, Tilburg, Netherlands) together with the 
AGP - Algarve Grupo de Percussão Contemporânea.

DPP’22 also promotes an online talk  as a pre-event 
theme, under the theme Contemporary Percussion 
in Portugal: Creation, Programming, Mediation. The 
conversation will be mediated by the festival’s artistic 
direction, with the participation of festival artists and 
guest programmers, such as Tiago Ferreira (FIPA - North 
Percussion Festival) and  Diana Ferreira (FIP - Itinerary 
Percussion Festival).

From a pedagogical perspective and direct involvement 
with the community, the festival also offers a parallel 
programme for children and young people with 2 
masterclasses: Vincent Houdijk (Vibraphone / “The 
Inner Ear”) and Iago Fernández (Drums), as well as 3 
percussion workshops with the musicians Tiago Manuel 
Soares (adufe and trancanholas), Simantra Grupo de 
Percussion (recycled garbage) and Sérgio Almeida 
(African percussion).

Friday September 9th, opening day of the festival, DPP 
organizes a  jam session at Sociedade Vencedora 
Portimonense, in collaboration with O Eixo do Jazz Ensemble, 
and the Jazz Department at AE Bemposta, Portimão.
Throughout the festival, there will be some parades held 

in public space, with Bomboémia (University of Minho 
Percussion Group) returning to Portimão to fill the city’s 
streets with color, sound and rhythm.

DPP’22 will be held in the city of Portimão and in 
constant articulation with public facilities, including the 
Big Auditorium and Black Box of TEMPO – Municipal 
Theater of Portimão, Auditorium of the Museum of 
Portimão, Garden 1º de Dezembro, Sociedade Vencedora 
Portimonense, and in dialogue with  public spaces: 
Historical Center of Portimão, Riverside Area, Garden 1º 
de Dezembro and Center of Alvor.

que estreará uma obra para Piano, Adufe e Ensemble 
de Percussão, com Tiago Manuel Soares e Simantra 
Grupo de Percussão, assim como a apresentação 
pública da residência artística do holandês Vincent 
Houdijk (Academy of Music and Performing Arts, 
Tilburg, Países Baixos) com um concerto que é 
resultado da residência artística com o AGP - Algarve 
Grupo de Percussão Contemporânea.

Para além dos concertos, o DPP’22 promove uma 
conversa online como mote pré-evento, sob o tema 
Percussão Contemporânea em Portugal: Criação, 
Programação, Mediação. A conversa será mediada 
pela direção artística do festival, tendo a participação 
dos  artistas do festival e programadores  convidados, 
como Tiago Ferreira (FIPA – North Percussion Festival)  
e Diana Ferreira (FIP - Festival Itinerante de Percussão)

Numa perspectiva pedagógica e de envolvimento 
directo com a comunidade, o festival traz também 
uma oferta formativa para público infantojuvenil com 2 
masterclasses: Vincent Houdijk (Vibrafone /  “The Inner 
Ear”) e Iago Fernández (Bateria), assim como 3 oficinas 
de percussão com os músicos Tiago Manuel Soares 
(adufe e trancanholas), Simantra Grupo de Percussão 
(lixo reciclado) e Sérgio Almeida (percussão africana)

O tom mais festivo e descontraído está assegurado 
com a realização de uma jam session na Sociedade 
Vencedora Portimonense no dia de arranque do 
festival, em colaboração com O Eixo do Jazz Ensemble 
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Black Box Tempo Jardim 1º de 
Dezembro 

Portimão // Alvor Auditório Museu 
de Portimão

Grande Auditório 
Tempo

Sociedade Vencedora 
Portimonense

SEX. 09  
SETEMBRO

10:30-11:30  
(Concentração 10:00) 
Desfile de Abertura  
Alameda da República, 
Rua Direita, Largo 1º 
de Maio  
BOMBOÉMIA 
- GRUPO DE 
PERCUSSÃO DA 
UNIVERSIDADE DO 
MINHO

15:00 - 17:00  
 “THE INNER EAR” 
MASTERCLASS C/ 
VINCENT HOUDIJK 
[PAÍSES BAIXOS]

21:00 
Concerto de Abertura 
“Mil Pedaços” 
Canções tradicionais 
portuguesas com 
arranjos inéditos de 
Luís Figueiredo 
SIMANTRA GRUPO 
DE PERCUSSÃO & 
LUÍS FIGUEIREDO 
CONVIDAM TIAGO 
MANUEL SOARES 
[ADUFE]

23:00  
Jam Session c/ EIXO 
DO JAZZ ENSEMBLE 
e ALUNOS DO CURSO 
INTEGRADO DE 
MÚSICA E DO CURSO 
PROFISSIONAL 
INSTRUMENTISTA DE 
JAZZ AE BEMPOSTA 
[PORTIMÃO]

SÁB. 10  
SETEMBRO

10:30 - 12:30
OFICINA DE 
PERCUSSÃO 
TRADICIONAL 
PORTUGUESA  
[Adufe e Trancanholas]  
C/ TIAGO MANUEL 
SOARES 

14:30 - 16:30
OFICINA DE 
PERCUSSÃO URBANA 
C/ LIXO RECICLADO 
C/ SIMANTRA GRUPO 
DE PERCUSSÃO

Ação de Sensibilização 
e Proximidade  
16:30-19:00: Centro 
Histórico, Alvor e Zona 
Ribeirinha
16:30-17:00: Centro 
Histórico, Jardim 1º de 
Dezembro 
17:30-18:00: Alvor 
18.30-19:00: Zona 
Ribeirinha 
BOMBOÉMIA 
- GRUPO DE 
PERCUSSÃO DA 
UNIVERSIDADE DO 
MINHO

21:00  
EIXO DO JAZZ  
ENSEMBLE MEETS 
IAGO FERNANDÉZ

DOM. 11  
SETEMBRO

10:30 - 12:30 
MASTERCLASS DE 
BATERIA C/ IAGO 
FERNANDEZ

15:30 - 17:30 
OFICINA DE 
PERCUSSÃO 
AFRICANA  
C/ SÉRGIO ALMEIDA

19:00 
Concerto de 
Encerramento
ESTREIA:
VINCENT HOUDIJK 
[PAÍSES BAIXOS]  
& ALGARVE GRUPO 
DE PERCUSSÃO 
CONTEMPORÂNEA
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SIMANTRA GRUPO DE 
PERCUSSÃO + LUÍS 
FIGUEIREDO CONVIDAM 
TIAGO MANUEL SOARES

GRANDE AUDITÓRIO TEMPO   
[TEATRO MUNICIPAL DE PORTIMÃO]
60’/ > 6 / Preço dos Bilhetes: 5,00 €

21:00

09 setembro

This project is the result of a partnership between 
Simantra Percussion Group and the Pianist and 
Composer Luís Figueiredo. A unique work that will allow 
the public a new vision of the traditional Portuguese 
songbook and the rediscovery of Traditional Portuguese 
music. The concert includes songs from several 
Portuguese regions, from Trás-os-Montes to the Algarve, 
and from Beira Alta, Beira Baixa and Alentejo. Work 
songs, novels, lullabies and other genres, as well as 
popular music by José Afonso, Fausto Bordalo Dias 
and Sérgio Godinho. The great challenge of this project 
is to communicate the collective references we have of 
Portuguese traditional and popular music, while at the 
same time building pieces with an idiomatic language of 
erudite percussion. It combines written and improvised 
music, uses resources associated with writing for a big 
band, and a timbrical vocabulary that results from the 
exploration of the countless possibilities offered by the 
universe of percussion. Harmonically, an approach easily 
identifiable with jazz is latent. This desire, now realized, 
promotes the appreciation of the rich Portuguese musical 
culture, crossing the vectors of various musical practices. 

Este projeto resulta de uma parceria entre o Simantra 
Grupo de Percussão e o pianista e compositor Luís 
Figueiredo. Um trabalho inédito que irá permitir ao 
público uma nova visão do cancioneiro tradicional 
português e à redescoberta da música tradicional 
portuguesa. O concerto abarca canções de várias 
regiões portuguesas, de Trás-os-Montes ao Algarve, 
passando pela Beira Alta, Beira Baixa e Alentejo. 
Canções de trabalho, romances, canções de embalar e 
outros géneros, bem como música popular da autoria 
de José Afonso, Fausto Bordalo Dias e Sérgio Godinho. 
O grande desafio deste projeto passa por conseguir 
comunicar as referências coletivas que temos da 
música tradicional e popular portuguesa, e ao mesmo 
tempo construir peças com uma linguagem idiomática 
da percussão erudita. Combina música escrita e 
improvisada, emprega recursos associados à escrita 
para big band, e um vocabulário tímbrico que resulta 
da exploração das inúmeras possibilidades oferecidas 
pelo universo da percussão. Harmonicamente, está 
latente uma abordagem facilmente identificável com 
o jazz. Esta vontade, concretizada agora, promove a 
valorização da riquíssima cultura musical portuguesa, 
cruzando os vetores de várias práticas musicais. 

PROGRAMA 
PROGRAM 
 
Al Gharb, obra encomendada pelo festival DPP’22  
com a participação de Tiago Manuel Soares (adufe)
Estando Eu À Minha Porta, tradicional de Trás-os-Montes
Farrapeira, tradicional da Beira Baixa
Mil Pedaços, Sérgio Godinho
Lembra-me Um Sonho Lindo, Fausto Bordalo Dias
Senhora Santa Combinha, tradicional da Beira Alta
Ai De Mim Tanta Laranja, tradicional do Alentejo
José Embala O Menino, tradicional da Beira Baixa
Oh! Que Calma Vai Caindo, tradicional da Beira Baixa
Laurinda, Linda, Linda, tradicional do Algarve
Senhor Arcanjo, José Afonso
Macelada, tradicional da Beira Baixa
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FICHA ARTÍSTICA
CREDITS 
 
Simantra Grupo de Percussão:
Andrés Pérez, Leandro Teixeira, Luiz Ferreira, Ricardo 
Monteiro: percussão
Luís Figueiredo: piano e arranjos
Tiago Manuel Soares: adufe

PROGRAMA 
PROGRAM 
 
Al Gharb, obra encomendada pelo festival DPP’22 
com a participação de Tiago Manuel Soares (adufe)
Estando Eu À Minha Porta, tradicional de Trás-os-
Montes
Farrapeira, tradicional da Beira Baixa
Mil Pedaços, Sérgio Godinho
Lembra-me Um Sonho Lindo, Fausto Bordalo Dias
Senhora Santa Combinha, tradicional da Beira Alta
Ai De Mim Tanta Laranja, tradicional do Alentejo
José Embala O Menino, tradicional da Beira Baixa
Oh! Que Calma Vai Caindo, tradicional da Beira Baixa
Laurinda, Linda, Linda, tradicional do Algarve
Senhor Arcanjo, José Afonso
Macelada, tradicional da Beira Baixa

AL-GHARB
PARA ADUFE, QUARTETO DE PERCUSSÃO E PIANO
Luís Figueiredo 2022

“Al-Gharb é a palavra árabe que está na origem 
de «Algarve» e significa «o ocidente». A expressão 
completa era Al-Gharb Al-Andalusi e significava 
literalmente «Andaluz Ocidental», uma região que 
correspondia ao actual Algarve e parte do Baixo 
Alentejo.

A concepção desta obra está profundamente ligada 
à encomenda que lhe deu origem e ao contexto da 
sua estreia. Prevendo-se a sua primeira performance 
em Portimão, integrada num programa de música 
tradicional e popular portuguesa, esta peça pretende 
ser uma referência ao Algarve e à sua história, bem 
como a Portugal no seu todo enquanto país mais 
ocidental da Europa continental. Decidi adoptar 
uma linguagem musical que pudesse referenciar um 
imaginário tradicional português, ao mesmo tempo 
oferecendo testemunho dessa ancestralidade na 
cultura árabe. O próprio adufe, instrumento solista 
desta obra, tem aí a sua origem (al-duff), embora 
pareçam nebulosos os contornos exactos da sua 
introdução na Península Ibérica. No contexto desta 
instrumentação, em que a voz humana está ausente, o 
adufe não desempenha uma função acompanhadora 
do canto ou da dança, como acontece em Portugal 
e noutros locais tradicionalmente. Assim, procurei 
criar um contexto musical com grande proeminência 
do elemento rítmico para explorar as diferentes 
possibilidades do instrumento. Oxalá esta peça lhe faça 
justiça e possa oferecer um pequeno contributo para o 
enriquecimento da sua literatura.”

Al-Gharb é dedicada ao percussionista Tiago Manuel 
Soares e resulta da generosa encomenda dos Dias da 
Percussão de Portimão na sua edição de 2022.

Luís Figueiredo

AL-GHARB
FOR ADUFE, PERCUSSION QUARTET AND PIANO
Luís Figueiredo 2022

“Al-Gharb” is the Arabic word on the origin of “Algarve” 
and it means “the west”. The full expression was Al-Gharb 
Al-Andalus and it literally meant “Western Andalusia”, a 
region that corresponded to the current Algarve and part 
of Baixo Alentejo.

The conception of this music work is deeply connected 
to the context of the premiere. Foreseeing its first 
performance in Portimão, integrated in a program of 
traditional and popular Portuguese music, this piece 
intends to be a reference to the Algarve and its history, 
as well as to Portugal as a whole, as the westernmost 
country of continental Europe. I decided to adopt a 
musical language that could reference a traditional 
Portuguese imaginary, while at the same time offering 
testimony to that ancestry in Arab and Moorish culture. 
The adufe itself, the solo instrument in the commission, 
has its origin there (al-duff), although the exact details 
of its introduction in the Iberian Peninsula seem unclear. 
In the context of this instrumentation, in which the 
human voice is absent, the adufe does not play an 
accompanying role to singing or dancing, as it traditionally 
does in Portugal and other places. Thus, I sought to 
create a musical context with great prominence of the 
rhythmic element to explore the different possibilities of 
the instrument. I hope this piece does it justice and can 
offer a small contribution to the enrichment of its musical 
practice.

Al-Gharb is dedicated to percussionist Tiago Manuel 
Soares and is the result of a generous commission from 
Dias da Percussão de Portimão in its 2022 edition.”

Luís Figueiredo 

SIMANTRA GRUPO 
DE PERCUSSÃO
O Simantra Grupo de Percussão nasceu da 
necessidade de se organizar um grupo de estudos 
e práticas interpretativas destinado à execução de 
música escrita para percussão nos séculos XX e 
XXI. Funcionando como um laboratório artístico, tem 
também como objetivo a interação das diferentes 
expressões artísticas com a música contemporânea. A 
sua missão visa a valorização e execução do repertório 
percussivo português e estrangeiro, realizando 
estreias, primeiras audições e encomendas de obras. 
Ao longo destes 11 anos de atividade o grupo teve a 
oportunidade de tocar em diversos festivais nacionais 
e internacionais, como Guimarães 2012 - Capital 
Europeia da Cultura, Festival da Primavera, Festivais 
de Outono, Cistermusica, Musicalvão, Tomarimbando, 
Festival Internacional de Percussão da Patagónia 
(ARG), Festival Internacional de Marimbistas e 
Percusiones de Villahermosa (MEX) ou IPEW 19 (CRO). 
Acompanhou diversos solistas internacionais como, 
Kuniko Kato (JAP), Katarzyna Mycka (POL), Ching Chen Lin 
(TWA), Ludwig Albert (BEL) ou Mark Ford (EUA). Estreou 
e encomendou obras de Evgueni Zoudilkine, Hugo 
Correia, Carlos Alberto Augusto, Nuno Leal ou Jorge 
Salgueiro.Premiado internacionalmente, o grupo conquistou 
o primeiro lugar no CIMCA 2011 - categoria superior. 

NOTAS DE PROGRAMA
PROGRAM NOTES:

The Simantra Percussion Group was born out of the need 
to organize a group of studies and interpretive practices 
aimed at performing written music for percussion in 
the 20th and 21st centuries. Functioning as an artistic 
laboratory, it also aims at the interaction of different 
artistic expressions with contemporary music. Its mission 
is to enhance and perform the Portuguese and foreign 
percussive repertoire, performing premieres, first auditions 
and commissioning works. Over these 11 years of activity, 
the group had the opportunity to play in several national 
and international festivals, such as Guimarães 2012 - 
European Capital of Culture, Spring Festival, Autumn 
Festivals, Cistermusica, Musicalvão, Tomarimbando, 
Patagonia International Percussion Festival (ARG), 
Villahermosa International Festival of Marimbists and 
Percussionists (MEX) or IPEW 19 (CRO). He accompanied 
several international soloists such as Kuniko Kato 
(JAP), Katarzyna Mycka (POL), Ching Chen Lin (TWA), 
Ludwig Albert (BEL) or Mark Ford (USA). Premiered 
and commissioned works by Evgueni Zoudilkine, Hugo 
Correia, Carlos Alberto Augusto, Nuno Leal or Jorge 
Salgueiro. Internationally awarded, the group won first 
place at CIMCA 2011 - superior category. 
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LUÍS
FIGUEIREDO
Luís Figueiredo é pianista, compositor, arranjador 
e produtor musical. Nasceu em Coimbra em 1979. 
Estudou piano no Conservatório de Música de Coimbra 
e mais tarde na Universidade de Aveiro e no Hot Clube 
de Portugal, em Lisboa. Estudou com Vitali Dotsenko, 
Mário Laginha, António Chagas Rosa e Filipe Melo, 
entre outros. Editou o seu primeiro álbum como líder 
em 2010 (Manhã, JACC Records). Trabalhou e/ou 
gravou com Cristina Branco, Bruno Pedroso, Carlos 
Bica, André Fernandes, Luísa Sobral, Alexandre 
Frazão, Reinier Baas, João Moreira, Ana Bacalhau, 
Mário Delgado, Bernardo Moreira, David Binney, João 
Hasselberg, Perico Sambeat, Mário Laginha, Ricardo 
Toscano, Eduardo Raon, Rita Maria, Diogo Duque, 
Mário Franco, Carlos Barretto, Jorge Moniz, Gisela 
João e Jeffery Davis, entre vários outros. Trabalhou 
com a Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra 
Clássica do Sul, Orquestra XXI, Hr Frankfurt «Rundfunk 
Big Band (DE), Het Gelders Orkester (NL), para além 
de vários ensembles de música de câmara. Foi o 
arranjador da canção vencedora do Festival Eurovisão 
da Canção 2017, “Amar Pelos Dois”, e foi também 
o compositor da banda sonora original da edição de 
2018 do mesmo festival. Luís Figueiredo é doutorado 
em Música pela Universidade de Aveiro, onde trabalhou 
até 2019 enquanto Professor Auxiliar Convidado para a 
área do jazz. para a área do jazz.

Luís Figueiredo is a pianist, composer, arranger and 
music producer. He was born in Coimbra in 1979. He 
studied piano at the Coimbra Music Conservatory and 
later at the University of Aveiro and the Hot Clube de 
Portugal, in Lisbon. He studied with Vitali Dotsenko, Mário 
Laginha, António Chagas Rosa and Filipe Melo, among 
others. He released his first album as a leader in 2010 
(Manhã, JACC Records). He worked and/or recorded 

with Cristina Branco, Bruno Pedroso, Carlos Bica, André 
Fernandes, Luísa Sobral, Alexandre Frazão, Reinier Baas, 
João Moreira, Ana Bacalhau, Mário Delgado, Bernardo 
Moreira, David Binney, João Hasselberg, Perico Sambeat, 
Mário Laginha , Ricardo Toscano, Eduardo Raon, Rita 
Maria, Diogo Duque, Mário Franco, Carlos Barretto, 
Jorge Moniz, Gisela João and Jeffery Davis, among many 
others. He has worked with Orquestra Filarmonia das 
Beiras, Orquestra Clássica do Sul, Orquestra XXI, Hr 
Frankfurt «Rundfunk Big Band (DE), Het Gelders Orkester 
(NL), in addition to several chamber music ensembles. He 
was the arranger of the winning song of the Eurovision 
Song Contest 2017, “Amar Pelos Dois”, and was also the 
composer of the original soundtrack for the 2018 edition 
of the same festival. Luís Figueiredo holds a PhD in Music 
from the University of Aveiro, where he worked until 2019 
as a Guest Assistant Professor iN the jazz area.

TIAGO MANUEL 
SOARES
Tiago Manuel Soares nasceu no Porto em 1989. Fez o 
curso de interpretação pela Academia Contemporânea 
do Espetáculo, terminando em 2007. Iniciou a sua 
formação, como músico, em 2003, num curso de 
percussão tradicional galega com Maria Xosé Lopez 
Vilar e em 2019 finalizou a licenciatura em percussão 
clássica, na Universidade do Minho, com Nuno Aroso. 
Realizou diversas masterclasses com grandes nomes 
do panorama internacional tais como Trilok Gurtu, 
Yshai Afterman, Pandit Kishore Banerjee, Filippo 
Lattanzi, Mark Braafhart entre muitos outros. A sua 
principal motivação musical reside nos ritmos e nos 
instrumentos portugueses. Fascinado por essa riqueza 
patrimonial, dá igual importância ora ao vasto legado 

que nos foi deixado, assim como à construção de 
novas abordagens, onde o estudo na vertente erudita 
e o conhecimento de diferentes culturas do mundo 
ajudou-o a abrir novos horizontes e possibilidades. 
Resultado dessa simbiose entre diferentes universos, 
estreou, em recital, quatro peças (dos compositores 
Fernando Lapa e ngela da Ponte), interpretando 
obras escritas propositadamente para si e fortemente 
inspiradas no cancioneiro português; umas dessas 
obras, “Ensaio sobre Cantos IV”, de ngela da Ponte, foi 
uma das duas primeiras peças para adufe e electrónica 
a serem criadas e editadas.
Como formador, leciona na escola Limina (centro de 
investigação de percussão contemporânea, com a 
direção do percussionista Nuno Aroso) e na escola 
Cardo-Amarelo (escola de música tradicional). No 
presente ano encontra-se a fazer investigação para um 
livro, que irá ser editado com o apoio da DGARTES, 
sobre a cultura musical dos Zés Pereiras entre Douro e 
Minho. Até ao momento conta com 20 álbuns editados 
e destaca a sua participação nos grupos/artistas 
Mário Lúcio e os Kriols, Gisela João, Viola Popular, 
Manuel Maio, Ensemble Portingaloise, Maria Monda, 
Retimbrar, Projeto Cardo, Pé na Terra, Toque de Caixa, 
Gambuzinos, Senza, Orquestra da Universidade 
do Minho e Orquestra Sem Fronteiras. Já atuou em 
diversos países um pouco por toda a Europa (Portugal, 
Alemanha, França, Croácia, Eslovénia, Itália, Sérvia, 
Espanha, Polónia, Bélgica), África (África do Sul, Ilhas 
Reunião, Namíbia, Zimbabué, Marrocos, Cabo-Verde, 
Ilhas Reunião), Ásia (China, Índia, Dubai) e Oceania 
(Timor-Leste). 

Born in 1989 in Porto. He completed the interpretation 
course at the ACE in 2007 and began his training as a 
musician in 2003, in a traditional Galician percussion course 
with Maria Xosé Lopez Vilar and in 2019 he finished a 
degree in classical percussion, at the University of Minho, 
with Nuno Aroso. He held several masterclasses with big 
names on the international scene such as Trilok Gurtu, 
Yshai Afterman, Pandit Kishore Banerjee, Filippo Lattanzi, 
Mark Braafhart among many others. His main musical 
motivation lies in Portuguese rhythms and instruments. 
Fascinated by this richness of heritage, he gives equal 
importance to the vast legacy left to us, as well as to the 
construction of new approaches, where the study in the 
erudite strand and the knowledge of different cultures of the 
world helped him to open new horizons and possibilities. 
As a result of this symbiosis between different universes, 
he premiered, in recital, four pieces (by the composers 
Fernando Lapa and ngela da Ponte), interpreting works 
written purposely for himself and strongly inspired by the 
traditional portuguese songbook; one of these works, 
“Ensaio sobre Cantos IV”, by ngela da Ponte, was one of 
the first two pieces for adufe and electronics to be created 
and edited. As a trainer, he teaches at the Limina school 
(contemporary percussion research center, under the 
direction of percussionist Nuno Aroso) and at the Cardo-
Amarelo school (traditional music school). This year he is 
doing research for a book, which will be published with 
the support of DGARTES, about the musical culture of the 
Zés Pereiras between Douro and Minho. So far, he has 
published 20 albums and highlights his participation with 
the groups/artists Mário Lúcio e os Kriols, Gisela João, 
Viola Popular, Manuel Maio, Ensemble Portingaloise, Maria 
Monda, Retimbrar, Projeto Cardo, Pé na Terra, Toque de 
Caixa , Gambuzinos, Senza, Orchestra of the University of 
Minho and Orchestra Without Borders.  He has performed 
in several countries all over Europe ( Portugal, France, 
Germany, Belgium, Serbia, Croatia, Poland, Slovenia, 
Spain), in Africa (South Africa, Reunion Islands, Namibia, 
Zimbabwe, Cape Verde and Morocco), Asia (China, India, 
Dubai) and Oceania (East Timor).
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JAM SESSION C/ EIXO DO JAZZ 
ENSEMBLE E ALUNOS DO 
CURSO INTEGRADO DE MÚSICA 
E DO CURSO PROFISSIONAL 
INSTRUMENTISTA DE JAZZ AE 
BEMPOSTA [PORTIMÃO] 

SOCIEDADE VENCEDORA PORTIMONENSE   
60’/ > 6 / Preço dos Bilhetes: 3,00 €

23:00

09 setembro

In this second edition of DPP’22 we again promote an 
approximation between professional musicians, students 
and the community by holding a jam session open to all, 
where the tradition of jazz improvisation happens freely 
and spontaneously. This time, in an emblematic place 
of the city, the Sociedade Vencedora Portimonense, 
some artists from the concert Eixo do Jazz Ensemble get 
together with some students from the Integrated Course 
and the Jazz Instrumentalist Professional Course from the 
Bemposta School of Portimão to give free expression to 
the music and create one of the most festive moments of 
DPP’22 to which you are all invited! 

Nesta segunda edição do DPP’22 promovemos 
novamente uma aproximação entre músicos 
profissionais, estudantes e comunidade com a 
realização de uma jam session aberta a todos, onde a 
tradição da improvisação jazzística acontece de forma 
livre e espontânea. Desta vez, num local emblemático 
da cidade, a Sociedade Vencedora Portimonense, 
alguns artistas do concerto Eixo do Jazz Ensemble 
reúnem-se com alguns alunos do Curso Integrado e 
do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do 
Agrupamento de Escolas da Bemposta de Portimão 
para dar livre expressão à música e criar um dos 
momentos mais festivos do DPP’22 para o qual estão 
todos convidados! 

CURSO INTEGRADO DE MÚSICA 
E DO CURSO PROFISSIONAL 
INSTRUMENTISTA DE JAZZ AE 
BEMPOSTA, PORTIMÃO
O Curso Profissional de Instrumentista de Jazz é 
um dos Cursos das Artes do Espetáculo, no âmbito 
do nível secundário de educação, caracterizado por 
uma forte ligação com o mundo profissional, criado 
em 2012/2013. Ao longo dos anos foram diversos os 
palcos que acolheram o jazz dos alunos da Bemposta. 
O trabalho desenvolvido pelos alunos de Jazz da 
Bemposta foi premiado em 2016 no festival Festa do 
Jazz do São Luiz. No presente, os alunos têm atuado 
com regularidade no palco do Café Concerto do 
TEMPO, com uma jam session mensal, mas também 
em espaços culturais das freguesias do concelho de 
Portimão.

FICHA ARTÍSTICA
CREDITS

Músicos do Eixo do Jazz Ensemble
Alunos do Integrado e do Curso 
Profissional de Instrumentista de 
Jazz do Agrupamento de Escolas 
da Bemposta de Portimão

STUDENTS OF THE JAZZ 
DEPARTMENT AT AE BEMPOSTA, 
PORTIMÃO
The Jazz Instrumentalist Professional Course was 
created in 2012/13 and is one of the Performing 
Arts Courses at AE Bemposta, Portimão being 
characterized by a strong connection with the 
professional world. Over the years, several venues 
have welcomed the jazz of Bemposta’s students. The 
work developed was awarded in 2016 at the festival 
“Festa do Jazz do São Luiz”. Currently, the students 
perform regularly on the stage of the TEMPO Café 
Concerto, with a monthly jam session, but also in 
cultural venues in Portimão.
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EIXO DO JAZZ 
ENSEMBLE MEETS 
IAGO FERNÁNDEZ

10 setembro GRANDE AUDITÓRIO TEMPO   
[TEATRO MUNICIPAL DE PORTIMÃO]
60’/ > 6 / Preço dos Bilhetes: 5,00 €

21:00

Tonight’s concert has the artistic direction of Iago 
Fernández, an internationally recognized Galician 
musician, and is the result of an artistic process initiated 
in the artistic residence “Jazz na Aldeia” / Eixo do Jazz 
Associação Luso Galaica for the promotion of Jazz 
(September 2021) in Mouquim/Vila Nova de Famalicão, 
with the goal of promoting the EJE Eixo do Jazz Ensemble 
as an ensemble dedicated to the dissemination of Galician 
and Portuguese jazz. From here resulted this project, 
which is now presented in DPP’22 and had its recent 
premiere on July 16th 2022 at Casa das Artes de Famalicão.
This will be the second album of the Eixo Jazz Ensemble 
(EJE) giving continuity to the project started in 2021 with 
Mário Laginha and will be also recorded at TEMPO Teatro 
Municipal de Portimão during DPP’22. Iago Fernández 
has made out of drums his main means of artistic 
expression, playing and recording with numerous artists 
since he was 17 and writing his own music since he 
was 22. Iago has recorded several solo albums, having 
included his own songs with lyrics in Galician for the first 
time on his fourth album.

O concerto desta noite tem a direção artística 
de Iago Fernández, músico galego reconhecido 
internacionalmente, e é resultado de um processo 
artístico iniciado na residência artística “Jazz na 
Aldeia” / Eixo do Jazz Associação Luso Galaica para a 
promoção do Jazz (setembro 2021) em Mouquim/Vila 
Nova de Famalicão, com o objetivo de impulsionar o 
EJE Eixo do Jazz Ensemble como ensemble dedicado 
à divulgação do jazz galego e português. Daqui resultou 
este projeto, que agora se apresenta no DPP’22 e que 
teve a sua recente estreia no passado dia 16 de Julho 
de 2022 na Casa das Artes de Famalicão.
Com o repertório de Iago Fernández, será editado o 
segundo disco do Eixo do Jazz Ensemble (EJE), dando 
continuidade ao projeto iniciado em 2021 com Mário 
Laginha e que será em parte gravado no TEMPO 
Teatro Municipal de Portimão durante o DPP’22. Iago 
Fernández fez da bateria o seu principal meio de 
expressão artística, tocando e gravando com inúmeros 
artistas desde os 17 anos. Desde os 22 anos que 
escreve a sua música. Iago já gravou vários álbuns a 
solo e, no seu quarto álbum, incluiu pela primeira vez 
canções próprias com letra em galego. 

FICHA ARTÍSTICA
CREDITS

Iago Fernández: música, letras e bateria
Joana Raquel:voz
Sofia Sá: voz e teclado
Pedro Jerónimo: trompete
João Paulo Silva: saxofone alto
Diego Alonso: saxofone tenor
Rafa Gomes: saxofone barítono
Filipe Dias: guitarra e teclado
Rui Catarino: guitarra
Miguel Meirinhos: piano
Yudit Almeida: contrabaixo

PROGRAMA
PROGRAM

Almas Viaxeiras
Flor Esvelta
Arrolo da Alba
Springtime Paradox
Purple Light
Sei Sis
Brisa
Krafla Friđ
Laio
Mentes que minten
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VINCENT HOUDIJK 
[PAÍSES BAIXOS] 
& ALGARVE GRUPO 
DE PERCUSSÃO 
CONTEMPORÃNEA

AUDITÓRIO MUSEU DE PORTIMÃO  
50’/ > 6 / Preço dos Bilhetes: 5,00 € 

19h0011 setembro
FICHA ARTÍSTICA
CREDITS

Vincent Houdijk: vibrafone e marimba
Algarve Grupo de Percussão 
Contemporânea: Vasco Ramalho 
(direção artística), Pedro Branco, João 
Paias, Luis Casal, David Pires, 
Beatriz Alberto

PROGRAMA 
PROGRAM

My favorite things, Richard Rogers arr. Nanae Mimura
Capriol Suite, Andy Warlock
Quarteto em fá M, A. Dvorak
Firedance, Bill Whelan
Libertango, Astor Piazzolla
Milonga del Angel, Astor Piazzolla 
Catching shadows sextet, Trevino, Ivan

To close DPP’22, we present the result of the artistic 
creation residence of Vincent Houdijk (NL) in close 
collaboration with AGP - Algarve Contemporary 
Percussion Group. The residency has taken place in the 
auditorium of Portimão Museum since September 8th 
and it was during this period of time that this collaboration 
took place to present us with a mixture of various types of 
music: classical, folk, improvisation and tango, based on a 
Romantic point of view. The evening will consist of works 
by Piazzolla, Dvorak, Trevino and others. 

A fechar o programa de concertos e o DPP’22, 
guardamos para o último dia o resultado da residência 
de criação artística do holandês Vincent Houdijk em 
estreita colaboração com o AGP - Algarve Grupo de 
Percussão Contemporânea. A residência teve lugar 
no auditório do Museu de Portimão desde dia 8 de 
Setembro e foi neste período de tempo que esta 
colaboração se concretizou para nos apresentar uma 
mistura de vários tipos de música: clássica, folclore, 
improviso e tango, tendo como base uma abordagem 
do ponto de vista Romântico. A noite será composta 
por obras de Piazzolla, Dvorak, Trevino e outros, num 
concerto que certamente tocará o coração tanto dos 
intérpretes como do nosso público.
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VINCENT HOUDIJK
É um percussionista holandês virtuoso e versátil, que 
se especializou em percussão melódica. A combinação 
de seus estudos clássicos e de jazz deu-lhe uma 
visão ampla sobre a música tornando-o um artista 
e professor de música inspirador e alegre, com uma 
mente ainda mais aberta. Houdijk inspira-se em várias 
fontes musicais: do pop à música minimalista, do 
jazz à world music. Esta atitude aberta permite-lhe 
criar uma história musical pessoal e contemporânea, 
com um bom sentido de harmonia, melodia e swing. 
Em 2007, fundou sua banda VinnieVibes; uma banda 
enérgica e cativante, muito apreciada por seus fãs 
e programadores musicais importantes. Em 2016, 
Vincent foi nomeado Young VIP e eleito o ‘Mais 
Promissor Talento de Jazz da Holanda’, ganhou uma 
tournê nacional em todos os principais locais de jazz, 
acompanhado por VinnieVibes. Em 2018 Vincent 
Houdijk & VinnieVibes foram convidados para se 
apresentarem no mundialmente famoso North Sea 
Jazz Festival, onde gravaram seu terceiro álbum “Live 
at the North Sea Jazz Festival” (ao vivo) que recebeu 
ótimas críticas mundiais de críticos de jazz. Vincent faz 
regularmente concertos a solo com e sem orquestras 
e/ou bandas. Ele também faz parte do trio TRIFID, tem 
um duo lindo com a talentosa cantora portuguesa Maria 
Mendes, e um duo com o trompetista Teus Nobel. 
Vincent é coordenador e professor principal da Fontys 
Academy of Music and Performing Arts em Tilburg 
e professor de vibrafone no departamento clássico 
da Codarts Rotterdam. Trabalhou, entre outros, com: 
Ravi Coltrane, Sean Jones, Roberto Quintero, Luisito 
Quintero, Maria Mendes, Eric Vloeimans, Bert Boeren, 
Bart Wirtz, Ilja Reijngoud, Paul Hanson, Kabeção, Teus 
Nobel, Scholtes Janssens Piano Duo, Arthur Jussen & 
Lucas Jussen, Ivo Janssen, Remy van Kesteren, Wouter 
Hamel, Kyteman (Hip Hop Orchestra), Mathilde Santing, a 
Residentie Orkest e a Metropole Orchestra. 

ALGARVE GRUPO 
DE PERCUSSÃO
CONTEMPORANEA
Criado em 2019 pelo percussionista Vasco Ramalho, 
com o objetivo de criação de um grupo de percussão 
profissional capaz de apresentar em palco as grandes 
obras da percussão contemporânea, com músicos 
residentes na região. São parte integrante deste 
grupo: Pedro Branco, João Paias [Lic. Percussão 
na Universidade de Évora], e Luis Casal. Estrearam 
no VENTANIA Festival de Artes Performativas do 
Barlavento, em outubro de 2020 em Portimão. Em 
2021, estrearam a obra de João Pedro Oliveira “In 
the House of the Glass King”, encomenda do Festival 
Dias da Percussão Portimão 2021, escrita para Vasco 
Ramalho, marimba; Nuno Aroso, vibrafone e Algarve 
Grupo de Percussão Contemporânea. Para este 
concerto o AGP será composto por: João Paias, Luís 
Casal, Pedro Branco, David Pires, Beatriz Alberto e 
Vasco Ramalho. 

Created in 2019 by the percussionist Vasco Ramalho, 
with the goal of creating a professional percussion 
group capable of presenting on stage the great works of 
contemporary percussion, with musicians residing in the 
region. The members of this group are: Pedro Branco, 
João Paias [Percussion major at the University of Évora], 
and Luis Casal. They premiered VENTANIA Barlavento 
Performing Arts Festival, in October 2020 in Portimão. In 
2021, they premiered João Pedro Oliveira’s piece “In the 
House of the Glass King”, commissioned by the Festival 
Dias da Percussão Portimão 2021, written for Vasco 
Ramalho, marimba; Nuno Aroso, vibraphone and Algarve 
Grupo de Percussão Contemporânea. For this concert 
AGP will be composed by: João Paias, Luís Casal, Pedro 
Branco, David Pires, Beatriz Alberto and Vasco Ramalho.

He is a virtuous and versatile Dutch percussionist, who 
has specialized himself in melodic percussion. The 
combination of his classical and jazz studies gave him a 
broad view on music making him an inspiring and joyful 
music artist and teacher with an even so open mind.
Houdijk draws his inspiration from various music sources: 
from pop to minimal music, from jazz to world music. 
This open attitude allows him to create a personal, 
contemporary musical story, with a good sense of 
harmony, melody and swing. In 2007, he founded his 
band VinnieVibes; an energetic and compelling band, 
much appreciated by its fans and many important 
music programmers. In 2016 Vincent was named Young 
VIP and elected ‘Most promising Jazz Talent of The 
Netherlands’ and he won a nationwide tour in all major 
jazz venues, joined by VinnieVibes. In 2018 Vincent 
Houdijk & VinnieVibes were invited to perform at the world 
famous North Sea Jazz Festival, where they recorded their 

Nasceu em 1982 em Reguengos de Monsaraz - 
Portugal. Iniciou os seus estudos musicais com 12 
anos na EPMEV, curso que concluiu em 2000 com 
elevada classificação. No mesmo ano ingressou na 
Universidade de Évora onde se Licenciou em percussão 
no ano 2005. Entre 2006 e 2008 frequentou uma Pós-
Graduação em marimba solista no Royal Conservatory 
Antwerp - Bélgica com o professor Ludwig Albert. 
Participou em vários cursos e festivais internacionais 
dos quais se destacam: Zeltsman Marimba Festival 
2003 que decorreu em Appleton - WI - USA; Ludwig 
Albert Academy 2006 - Belgica; Keiko Abe Academy 
2007 – Bélgica onde trabalhou com Keiko Abe; IPEW 
2008 e 2019 - Croácia. Festival de música da UÉ 2013, 
Tomarimbando 2014 e 2017, Percussion Friends 2017 
no Conservatório de Amsterdão, entre outros. Precursor 
da percussão na região sul de Portugal, desde 2005 
já conseguiu iniciar a classe de percussão em vários 
Conservatórios e Academias. Foi diretor artístico das VII 

VASCO RAMALHO

third album “Live at the North Sea Jazz Festival” (live) which 
received wonderful worldwide reviews from jazz critics.
Vincent regularly plays solo concerts with and without 
orchestras and/or bands. He is also part of the trio 
TRIFID, has a gorgeous duo with the Portuguese talented 
singer Maria Mendes, and a duo with trumpeter Teus 
Nobel. Vincent is the coordinator and principal teacher 
at the Fontys Academy of Music and Performing Arts 
in Tilburg and a vibraphone teacher at the classical 
department at Codarts Rotterdam. He has worked with, 
among others: Ravi Coltrane, Sean Jones, Roberto 
Quintero, Luisito Quintero, Maria Mendes, Eric Vloeimans, 
Bert Boeren, Bart Wirtz, Ilja Reijngoud, Paul Hanson, 
Kabeção, Teus Nobel, Scholtes Janssens Piano Duo, 
Arthur Jussen & Lucas Jussen, Ivo Janssen, Remy van 
Kesteren, Wouter Hamel, Kyteman (Hip Hop Orchestra), 
Mathilde Santing, the Residentie Orkest and the 
Metropole Orchestra.

edições realizadas do FINTP Portimão, diretor artístico 
do I e II FIPAC e das IV edições do Festival Internacional 
de Percussão de Évora. Em Julho de 2017 lançou o seu 
primeiro CD, Vasco Ramalho – Essências de Marimba, 
Fados & Choros. Desde 2012 que Vasco Ramalho é 
artista Adams, uma das mais conceituadas marcas de 
instrumentos de percussão a nível mundial, e desde 
2019 das marcas Innovative Percussion, Zildjian e Remo. 
Atualmente é professor no Conservatório de Música de 
Loulé - Francisco Rosado e no Conservatório Regional 
de Évora - Eborae Musica. Doutorando em Média-Arte 
Digital na Universidade do Algarve/Universidade Aberta 
e investigador no CIAC.

Born in 1982 in Reguengos de Monsaraz, Portugal. He 
started his musical studies at the age of 12 in EPMEV, 
course that he concluded in 2000 with high classification. 
In the same year he entered the University of Évora where 
he graduated in percussion in 2005. Between 2006 and 
2008 he attended a Post-Graduation in solo marimba at 
the Royal Conservatory Antwerp - Belgium with professor 
Ludwig Albert. He has participated in several international 
courses and festivals, among which the following stand 
out Zeltsman Marimba Festival 2003 which took place 
in Appleton - WI - USA; Ludwig Albert Academy 2006 - 
Belgica; Keiko Abe Academy 2007 - Belgium where he 
worked with Keiko Abe; IPEW 2008 and 2019 - Croatia. 
UÉ music festival 2013, Tomarimbando 2014 and 2017, 
Percussion Friends 2017 at the Amsterdam Conservatory, 
among others. Precursor of percussion in the southern 
region of Portugal, since 2005 has managed to start the 
percussion class in several Conservatories and Academies. 
He was the artistic director of the VII editions of FINTP 
Portimão, the I and II FIPAC and the IV editions of the 
Évora International Percussion Festival. In July 2017 he 
released his first CD, Vasco Ramalho - Essências de 
Marimba, Fados & Choros. Since 2012 Vasco Ramalho 
has been an Adams’ artist, one of the most respected 
percussion instrument brands worldwide, and since 2019 
of Innovative Percussion, Zildjian and Remo brands.  
He is currently a teacher at Conservatório de Música de 
Loulé - Francisco Rosado and Conservatório Regional de 
Évora - Eborae Musica. PhD student in Digital Media-
Art at the University of Algarve/Universidade Aberta and 
researcher at CIAC.
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THE INNER EAR 
 MASTERCLASS  C/ VINCENT 
HOUDIJK

09 setembro

OFICINA DE PERCUSSÃO 
TRADICIONAL PORTUGUESA  
C/ TIAGO MANUEL SOARES

JARDIM 1º DE DEZEMBRO
2h / >8 / Preço: 5,00 € 

10:30 - 12:30

Uma masterclass preparada especialmente por Vincent 
Houdijk com dicas e ferramentas sobre como treinar 
os ouvidos e aprender a usá-los de forma mais eficaz. 
Vamos parar para pensar em como se ouve música, 
seja numa gravação ao vivo ou mesmo quando se está 
a tocar. Treinar os ouvidos é muito importante para uma 
melhor compreensão de estilos musicais, melodias, 
harmonias e é crucial quando se está em palco. A 
interação entre músicos progride quando todos têm 
ouvidos musicais treinados.

A masterclass specially prepared by Vincent Houdijk with 
tips and tools on how to train your ears and learn to use 
them more effectively. Let’s stop and think about how 
you listen to music, whether in a live recording or even 
when you are playing. Training your ears is very important 
for a better understanding of musical styles, melodies, 
harmonies, and is crucial when you are on stage. The 
interaction between musicians progresses when everyone 
has trained musical ears.

Esta oficina tem como propósito o trabalho técnico 
e musical elementar de um dos instrumentos ícones 
da cultura portuguesa: o adufe. Trabalhar-se-á a pega 
do instrumento (ponto de equilíbrio entre mãos), os 
três golpes básicos e o melhor mecanismo para os 
executar. Numa segunda fase a oficina incidirá sobre o 
trabalho musical de dois padrões rítmicos tradicionais, 
em 2/4 e 3/4, sobre melodias tradicionais portuguesas. 
Em duas horas de oficina pretende-se que os 
formandos tenham um conhecimento base sobre o 
contexto do instrumento e as suas potencialidades 
musicais, tanto no universo tradicional como no 
contemporâneo.

The purpose of this workshop is the technical and 
elementary musical work of one of the iconic instruments 
of Portuguese culture: the adufe. We will work on the 
instrument’s handle (point of balance between hands), the 
three basic strokes and the best mechanism to execute 
them. In a second phase the workshop will focus on the 
musical work of two traditional rhythmic patterns, in 2/4 
and 3/4, over traditional Portuguese melodies. In the two 
hours of the workshop, it is intended that the trainees 
have a basic knowledge of the context of the instrument 
and its musical potentialities, both in the traditional and 
contemporary universe.

AUDITÓRIO MUSEU DE PORTIMÃO 
2h / >13 / Preço: 5,00 €

15:00 - 17:00

10 setembro
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MASTERCLASS  
DE BATERIA  
C/ IAGO FERNÁNDEZ 

BLACK BOX TEMPO   
[TEATRO MUNICIPAL DE PORTIMÃO]
50’/ >8 / Preço: 5,00 €

10:30 - 12:30

Uma oficina performativa em que se recorre ao uso de 
utensílios do dia a dia e que pretende consciencializar 
os jovens para o aproveitamento dos desperdícios 
domésticos. Visa também despertar nos participantes 
o seu lado criativo, convertendo os vários materiais 
utilizados em instrumentos musicais. A experimentação 
sonora, passa pelo trabalho em grande ensemble de 
percussão, através da exploração de vários ritmos 
afro-latinos. 

A performative workshop that resorts to the use of 
everyday utensils and aims to make young people aware 
of the use of household waste. It also aims to awaken 
the participants’ creative side, converting the various 
materials used into musical instruments. The sound 
experimentation involves working in a large percussion 
ensemble, through the exploration of various Afro-Latin 
rhythms. 

Uma presença habitual nos festivais e ciclos de jazz 
mais importantes de Espanha e da Europa, o baterista 
Iago Fernandez irá partilhar algumas das suas técnicas 
com alunos e outros participantes. Os temas de estudo 
e as práticas abordados nesta masterclass centram-se 
em alguns pontos considerados essenciais: os diferentes 
papéis de cada instrumento dentro de um grupo, a 
importância do “groove” e como trabalhá-lo, “play the 
room” ou “toque na sala” - entender qual o volume 
necessário e saber adaptá-lo a cada espaço, temas mais 
específicos sobre compassos compostos (5, 7. 9,...), 
mudanças de ritmo e polirritmias (ritmos interpostos), 
esta última parte adaptada ao nível dos participantes. 

A regular presence at the most important jazz festivals 
and jazz cycles in Spain and Europe, drummer Iago 
Fernandez will share some of his techniques with students 
and other participants. The topics of study and practice 
covered in this masterclass focus on some points 
considered essential: the different roles of each instrument 
within a group, the importance of the groove and how to 
work on it, “play the room” - understanding what volume 
is needed and how to adapt it to each space, more 
specific topics on compound bars (5, 7. 9,...), rhythm 
changes and polyrhythms (interposed rhythms), the latter 
part adapted to the level of the participants. 

11 setembro

OFICINA PERCUSSÃO COM 
LIXO RECICLADO, C/ SIMANTRA 
GRUPO DE PERCUSSÃO

JARDIM 1º DE DEZEMBRO
2h / >8 / Preço: 5,00 € 

15:30 - 17:30

10 setembro
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OFICINA DE PERCUSSÃO 
AFRICANA C/ SÉRGIO ALMEIDA 

JARDIM 1º DE DEZEMBRO
2h / >8 / Preço: 5,00 € 

15:30 - 17:30

11 setembro

Todas as coisas são ritmo! Aqui nesta oficina é através 
do Djembé, que se explora o ritmo da vida em forma de 
música, a cadência que nos envolve através da Percussão 
Tradicional Afro Mandingue, aquela que está ligada 
intrinsecamente ao quotidiano, aos saberes da agricultura, 
da caça ou da pesca, conta nos as histórias do passado 
e do dia-a-dia, estes instrumentos são falantes e o seu 
método é simples, pois consiste em aplicar as palavras 
ao ritmo e estes fundem-se criando uma harmonia. Cada 
participante terá um instrumento de percussão (Djembé) 
que irá ser acompanhado pelos Dununs (conjunto de três 
instrumentos) para aprender de uma forma dinâmica, 
descontraída e didática a linguagem do ritmo tradicional, 
sua técnica e a sua abordagem através da tradição oral. 
Os seus benefícios são enormes desde a coordenação, 
sincronização, concentração, sintonia ou harmonia à 
meditação ou relaxamento, mas todos esses momentos 
são repletos de pura magia e alegria. 

All things are rhythm! Here in this workshop, it is 
through Djembé that we explore the rhythm of life in the 
form of music, the cadence that involves us through 
Traditional Afro Mandingue Percussion, the one that is 
intrinsically linked to everyday life, to the knowledge 
of agriculture, hunting or fishing, that tells us stories of 
the past and of daily life. These instruments are talking 
and their method is simple, since it consists in applying 
words to rhythm and they merge creating a harmony. 
Each participant will have a percussion instrument 
(Djembé) that will be accompanied by the Dununs 
(a set of three instruments) to learn in a dynamic, 
relaxed and didactic way the language of traditional 
rhythm, its technique and its approach through oral 
tradition. Its benefits are enormous from coordination, 
synchronization, concentration, tuning or harmony to 
meditation or relaxation, but all these moments are filled 
with pure magic and joy. 

Sérgio Almeida is, since 2006, an extra-curricular 
teacher of Musical expression, certified by the Regional 
Directorate of Education with CAP, in the Municipality of 
Loulé. He is a Afro Mandingue percussion teacher, trainer 
at Aldeia Djembe Camp in Proença a Nova 2018/22, 
at International Percussion Festivals such as the one in 
Portimão 2015/16/17 organized by the Academia de 
Música de Lagos, in 2018 at the Conservatory of Évora 
and in Reguengos de Monsaraz and in 2019 at the 
Percurtir Festival at the Conservatory of Arts in Loures. 
He is a rhythmic Instruction teacher with the Stompitos 
project at the Mãe Soberana Loulé school with children 
from 6 to 10, in the Sementinhas de Som project, in the 
Akreditar Project of the António Aleixo Foundation and 
with adolescents from the Family Support Service of CM 
Loulé, carried out insertion work through of his project 
Education through Art with Ethnicities in Quarteira. He 
promotes regular classes in traditional percussion and 
its language in Faro, Tavira and Silves and in the artistic 
activities of the “Férias para todos” of CMLoulé and 
CMOlhão. He organizes percussion orchestra activities 
in Team Building and is the main mentor of the Rhakatta 
project. e organiza actividades de orquestra de percussão 
em Team Building e Drum Circles e é o principal mentor 
do projecto Rhakatta. 

SÉRGIO ALMEIDA
 
O seu gosto pela percussão começou bem cedo, 
entre amigos mas foi em 1995 que deu o seu primeiro 
concerto com o seu djembe, fazia parte integrante 
dos Artenativa, alguns grupos vieram depois até 
que decidiu em 2000 de viajar para a bélgica onde 
aprofundou os seus conhecimentos e através das 
viagens com seu grupo belga que aperfeiçoou a sua 
performance com o público. Dedicou-se ao Ensino 
desde 2006, como Professor extra-curricular de 
expressão Musical, certificado pela Direcção Regional 
de Educação com CAP, no Concelho de Loulé. Foi 
formador na Aldeia Djembe Camp em 2018 Proença 
a Nova, em Festivais Internacionais de Percussão, 
tais como o de Portimão 2015/16/17 organizado pela 
Academia de Música de Lagos, em 2018 nos Festivais 
de Percussão de Évora e de Reguengos de Monsaraz, 
nos Dias da Percussão 2021 e em 2019 e 2022 no 
Festival Per’curtir do Conservatório das Artes em 
Loures. Professor de Instrução rítmica com o projecto 
Stompitos com crianças dos 6 aos 10 da Escola da 
Mãe Soberana, no Projecto Akreditar da Fundação 
António Aleixo e desenvolve o Projecto “Seiketokas” 
onde dinamiza dinâmicas de grupo através da beleza 
dos ritmos nas actividades artísticas das “Férias para 
todos” da CM Loulé, CM Olhão da UAL gambelas e 
CIVilmoura, trabalhou com adolescentes do Serviço 
de Apoio Família da CM Loulé, realizou trabalho de 
inserção através do seu projecto Educação pela Arte 
com Etnias em Quarteira. Dinamiza aulas regulares 
de percussão tradicional e a sua linguagem em Faro, 
Tavira e Silves e organiza actividades de orquestra 
de percussão em Team Building e Drum Circles e é o 
principal mentor do projecto Rhakatta. 
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09, 10 setembro
ALAMEDA DA REPÚBLICA // RUA DIREITA  
LARGO 1º DE MAIO // ALVOR  // 
ZONA RIBEIRINHA

They appeared in 2004, during a restructuring of 
the University Group of Zés Pereiras, Gigantones 
and Cabeçudos. They are currently part of ARCUM 
- Associação Recreativa e Cultural Universitária do 
Minho and cherish the dissemination of Portuguese 
and academic popular traditions. They have 15 years 
of cultural activity, and an unconditional and cross-
cultural passion for PERCUSSION, embracing from 
the most historical rhythms to the youngest and most 
energetic. They seek to mirror the interaction between 
people through music, pairing the youth and energy 
of Latin cultures with the improved rhythms of the old 
continent. The piercing sound of the peals, rattles and 
surdos merges with the power of bass drums, toms and 
snare drums, creating a unique musical identity. Since 
its creation, the group has organized several events 
such as: FUMP (University Festival of Popular Music); 
the FUAP (University Festival of Performing Arts); several 
Minho festivals and Brazilian parties. More recently, 
he joined a new project, of which he is the founder, 
precursor, promoter and organizer of the Festival “Do Bira 
ao Samba”. A festival that unites, fuses and celebrates 
Portuguese and Brazilian traditions and culture, already 
having great grandeur and importance in the city of Braga 
and that for two days fills the historic center with color, 
joy and animation. 

Surgem em 2004, aquando de uma reestruturação 
do Grupo Universitário de Zés Pereiras, Gigantones 
e Cabeçudos. Integram-se atualmente na ARCUM 
- Associação Recreativa e Cultural Universitária 
do Minho e prezam pela divulgação das tradições 
populares portuguesas e académicas. Contam com 15 
anos de atividade cultural, e uma paixão incondicional 
e transcultural pela PERCUSSÃO, abraçando desde os 
ritmos mais históricos aos mais jovens e energéticos. 
Procuram espelhar a interação entre povos através 
da música, pondo par a par a juventude e energia de 
culturas latinas com os ritmos aprimorados do velho 
continente. O som cortante dos repiques, chocalhos e 
surdos funde-se com o poder dos bombos, timbalões e 
caixas, criando uma identidade musical única. Desde a 
sua criação o grupo já organizou vários eventos como: 
FUMP (Festival Universitário de Música Popular); o 
FUAP (Festival Universitário de Artes Performativas); 
vários arraiais minhotos e festas brasileiras. Mais 
recentemente, ingressou num novo projeto, do qual 
é fundador, precursor, dinamizador e organizador do 
Festival “Do Bira ao Samba”. Festival que une, funde e 
celebra as tradições e cultura portuguesas e brasileiras, 
contando já com uma grande imponência e importância 
na cidade de Braga e que durante dois dias enche o 
centro histórico de cor, alegria e animação. 

9 SETEMBRO 
9TH SEPTEMBER
10:30 - 11:30 (CONCENTRAÇÃO 10:00) 
(GATHERING 10:00): ALAMEDA DA REPÚBLICA 
// RUA DIREITA // LARGO 1º DE MAIO

10 SETEMBR0 
10TH SEPTEMBER
16:30 - 19:00: CENTRO HISTÓRICO // ALVOR
E ZONA RIBEIRINHA | RIVERSIDE AREA
16:30 -1 7:00:  CENTRO HISTÓRICO // JARDIM 
1º DE DEZEMBRO | HISTORICAL CENTER, 
GARDEN 1º DE DEZEMBRO 
17:30 - 18:00: ALVOR
18.30 - 19:00: ZONA RIBEIRINHA 
RIVERSIDE AREA

FICHA ARTÍSTICA
CREDITS

BOMBOÉMIA: Grupo 
de Percussão da 
Universidade do Minho
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FICHA TÉCNICA 
CREDITS

DIREÇÃO ARTÍSTICA | ARTISTIC DIRECTION:
Daniela Tomaz e Vasco Ramalho

PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO  
PRODUCTION AND COMMUNICATION:
Luísa Baptista

WEB DESIGN E DESIGN GRÁFICO 
WEB & GRAPHIC DESIGN:
Nuno Martins [studio21812]

FOTOGRAFIA E VIDEOGRAFIA 
PHOTOGRAPHY AND VIDEOGRAPHY: 
João Catarino

DIREÇÃO TÉCNICA | TECHNICAL DIRECTION: 
Jorge Reis

ASSISTENTES DE PRODUÇÃO 
PRODUCTION ASSISTANCE:
Tiago Feliz e Pedro Ramos

RÉGIE:
Pedro Glória

ORGANIZAÇÃO | ORGANIZATION
o corvo e a raposa

COFINANCIAMENTO | COFUNDING
República Portuguesa, Direção Geral das Artes 

PARCEIRO ESTRATÉGICO | STRATEGIC PARTNERS 
Município de Portimão, TEMPO - Teatro Municipal de 
Portimão, Museu de Portimão

APOIOS | SUPPORT
Junta de Freguesia de Portimão, Junta de Freguesia de 
Alvor, Whe Hotel, Aloha Hostel, Adams, Percustudio

PARCEIRO GASTRONOMIA 
GASTRONOMY PARTNER 
Faina Restaurante

PARCEIRO MEDIA | MEDIA PARTNER
Antena 2, RTP 2, Jornal Barlavento, Rádio Portimão

ORGANIZAÇÃO
ORGANIZATION

COFINANCIAMENTO
COFUNDING

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
STRATEGIC PARTNERS

APOIOS
SUPPORT PARCEIRO GASTRONOMIA

GASTRONOMY PARTNER
PARCEIRO MEDIA
MEDIA PARTNER

INFORMAÇÕES DE BILHETEIRA
TICKET OFFICE INFORMATION

TEMPO - TEATRO MUNICIPAL DE PORTIMÃO
TEMPO - PORTIMÃO MUNICIPAL THEATER

Bilheteira: Terça a Sexta: 13h00 às 18h00 | Dias de 
espectáculo: 13h00 às 22h00 
Encerrada ao Domingo e Segunda-feira, excepto 
quando há espectáculos.
Contactos: 282 402 475 / 961 579 917 | bilheteira@
teatromunicipaldeportimao.pt
online: tempo.bol.pt
Box Office: Tuesday to Friday: 1pm to 6pm | Performance 
Days: 1pm to 10pm 
Closed on Sunday and Monday, except when there are 
public performances
Contacts: 282 402 475 / 961 579 917 | bilheteira@
teatromunicipaldeportimao.pt
Tickets Online: tempo.bol.pt

AUDITÓRIO MUSEU DE PORTIMÃO
PORTIMÃO MUSEUM AUDITORIUM

Bilheteira: Terça (14h30 - 18h00) | Quarta a domingo 
(10h00 - 18h00)
Encerra: Segunda, Terça (até às 14h30) e nos 
Feriados Nacionais
online: museudeportimao.bol.pt
Box Office: Tuesday (2:30pm - 6pm) | Wednesday to 
Sunday (10am - 6pm)
Closed: Monday, Tuesday (until 2:30pm) and on 
National Holidays
Tickets Online: museudeportimao.bol.pt

SOCIEDADE VENCEDORA PORTIMONENSE

Bilheteira: Sexta.Feira, 9 de Setembro a partir das 22h
Ticket Office: Friday, September 9th from 10pm onwards

WWW.DPPORTIMAO.PT
facebook.com/dpportimao
instagram.com/dpportimao




