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1 NOV
ESTAS TONNE & MICHAEL
SHRIEVE
Casino do Estoril
45€ a 65€
ticketline.sapo.pt/estas-tonne-michael-shrenvision
Porto «» Lisboa desde 5€

Estas Tonne international autumn tour Envision
2022 convida-nos a desvendar uma nova
história, que está a ser escrita neste preciso
momento. O encontro no espaço do som e do
silêncio cria um estado especial de revelação
que surge sempre que a perceção interage com
a criatividade, desafiando os limites da nossa
paisagem espiritual interior. Sendo a arte mais
“imaterial” e intangível, a música tem o poderoso
impacto de despertar a nossa “ótica” interior, a
nossa visão. Com os novos reinos que atualmente
se manifestam à nossa volta, é tempo de usar a
nossa perceção aprimorada e visualizar novos
caminhos que conduzam ao bem-estar de todos.

1 NOV
MOONSPEEL
Coliseu de Lisboa
30€
bol.pt/moonspell_30_anos_de_moonspell
Porto «» Lisboa desde 5€

Em 2022, os MOONSPELL celebram 30 anos
de feitiço com a digressão internacional THE
GREATER TOUR, que culmina em 2 concertos
históricos, nas salas mais emblemáticas do
país. Os Moonspell tocarão um alinhamento
que remontará às suas origens (Anno Satanae/
Under the Moonspell) sendo o resto dos temas
escolhidos pelos fãs, em regime by request,
através da votação nas redes sociais da banda. O
espetáculo será ainda acrescentado um aspeto
documental, com a projeção em cena de alguns
dos momentos mais marcantes da trajetória dos
MOONSPELL.

2 A 5 NOV
XUTOS & PONTAPÉS
Tivoli BBVA, Lisboa
25€ a 40€
ticketline.sapo.pt/evento/xutos-pontapes
Porto «» Lisboa desde 5€

Numa discografia tão extensa como a dos Xutos
& Pontapés, todos os discos têm o seu contexto
e contribuem para a história de uma das maiores
marcas da música eléctrica produzida em
Portugal. No entanto, o “Circo de Feras” editado
nos primeiros meses de 1987, foi decisivo para a
dimensão que hoje reconhecemos ao grupo. Com
este conjunto de canções, os Xutos & Pontapés
deixaram de ser banda de culto, e conquistaram
dimensão nacional. 35 anos depois, decidiram
apresenta-lo na integra numa série de concertos
a realizar no Tivoli, com cenografia desenhada
em exclusivo.

2 NOV
CATERINA BARBIERI
Culturgest, Lisboa
16€
culturgest.pt/spirit-exit-caterina-barbieri
Porto «» Lisboa desde 5€

Quando Spirits Exit nos surgir em palco,
possivelmente veremos uma galáxia, ou a
fabricação de um sonho, ou simplesmente
um céu tranquilo com as suas nuvens em
metamorfose. Será um cenário intangível para
contemplação, feito com a habitual proficiência
e magia de MFO, o habitual artesão luminoso de
Ben Frost, Tim Hecker ou Grouper.
Por entre luz e sombras, a figura de Caterina
Barbieri também desafia a gravidade, mas a
música dos seus sintetizadores modulares é um
mundo de sumptuosa complexidade e força:
ritmo e repetição enleiam-se num ritual de
composições que agitam tempo e espaço, como
um rastilho ligado à nossa consciência.

4 NOV
STEREOLAB
Hard Club Porto, Porto
26€
hardclubporto.com/PT/evento/stereolab-2022/
Lisboa «» Porto desde 5€

Os Stereolab vêm apresentar o quinto álbum da
sua série de compilações ‘Switched On’, Pulse Of
The Early Brain [Switched On Volume 5], com
lançamento previsto no dia 2 de setembro.
“Robot Riot”, originalmente escrito para uma
escultura feita por Charles Long – um artista com
quem Stereolab já havia colaborado no projeto
‘Music For The Amorphous Body Study Center’ de
1995 – a canção foi lançada a 23 de junho, que
acompanhou o anúncio do álbum.

4 NOV
HARDLINE + GUN LIVE
CASINO ESTORIL
35€
bilheteira.fnac.pt/HARDLINE-GUN-LIVE-2022Porto «» Lisboa desde 5€

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril volta
a ser o palco de um memorável e eletrizante
espectáculo onde vão desfilar os melhores
clássicos do rock que seduziram os fãs
portugueses. O regresso da banda norteamericana Hardline, que em 2019 esgotaram
o Cascais Rock Fest , naquela que será uma
nova oportunidade para os muitos fãs da banda
liderada por Johny Gioelli reviverem temas como
“Hot Cherie”, “Everything” ou “Rhythm From
a Red Car”. Os Escoceses GUN Juntam-se aos
Hardline e regressam ao nosso País depois de
terem actuado em 2018 no Cascais Rock Fest,
desfilarão na noite que promete ser memorável
para todos os fãs de Rock.

4 NOV
CUT COPY | 20H
COLISEU DE LISBOA
28€
bol.pt/Comprar/Bilhetes/89193-cut_copy
Porto «» Lisboa desde 5€

Os australianos vêm apresentar ao público
Português o último álbum de originais, “Freeze,
Melt”, editado no dia 21 de agosto de 2020,
evoca de forma particular a música de excelência
do grupo, emergindo dela os sons alta qualidade
e os dotes vocais inconfundíveis do vocalista. Por
tudo isto, seis álbuns depois e 10 anos de uma
carreira brilhante, os Cut Copy conseguiram de
uma forma bastante inteligente desenvolver
as suas sonoridades sem nunca as deixar de
aperfeiçoar. Os temas do novo álbum são alguns
dos mais cativantes e astutos que já gravaram,
ao mesmo tempo que, sonoramente, são uma
aventura que todos querem experimentar.

5 NOV
L’OBJECTIF | 21.30H
M.Ou.Co, Porto
22€
agendaculturalporto.org/lobjectif-no-m-ou-co/
Lisboa «» Porto desde 5€

Os Suspeitos em parceria com o Mouco têm o
prazer de apresentar em estreia nacional a banda
de Leeds L’Objectif, banda apadrinhada por Iggy
Pop e considerada pelo Guardian como uma das
novas bandas mais interessantes a seguir.

6 NOV
ORNATOS VIOLETA
TEATRO AVEIRENSE
45€
teatroaveirense.pt/pt/evento/ornatos-violeta/
Lisboa «» Aveiro desde 5€

Para lá dos grandes eventos, os Ornatos Violeta
voltam, este ano, a algumas salas de concertos.
Recorde-se que o pontual regresso ao palco da
icónica banda do Porto tem vindo a ser feito
em festivais e grandes espaços. Mas, agora, os
Ornatos pedem para estar mais perto do seu
público, em concertos concebidos para serem
mais próximos e intimistas. Longe das multidões.
Olhos nos olhos, sem filtros.

5 NOV
LIGA KNOCK OUT, 10 ANOS

6 NOV
DEEP PURPLE

COLISEU DE LISBOA
25€ a 30€
bol.pt/Bilhetes/liga_knock_out_10_anos

CAMPO PEQUENO
38€ a 60€
bilheteira.fnac.pt/Evento/DEEP-PURPLE

Porto «» Lisboa desde 5€

Porto «» Lisboa desde 5€

A primeira e maior liga de batalhas de Hip-Hop
prepara-se para celebrar 10 anos de existência
com um mega evento dia 5 de Novembro no
Coliseu dos Recreios.
Este evento imperdível, que celebra uma marca
histórica, vai juntar os melhores mc’s de batalhas
de Norte a Sul dos País frente-a-frente numa
noite que promete ser única.
Nascida em 2012 a Liga Knock Out é a primeira
e maior liga de batalhas escritas de Hip-Hop em
Portugal. Conta com milhões de visualizações
no Youtube, presenças nos maiores festivais
nacionais e vários eventos próprios de Norte a Sul
do País. Não são todos os dias que se fazem 10
anos e este será sem dúvida um evento para mais
tarde recordar…

Os DEEP PURPLE, legendaria banda rock,
considerados uma das maiores bandas de todos
os tempos, pioneiros do Hard Rock e Heavy
Metal, tem vendido mais de 100 milhões de
discos e entraram recentemente no Rock and Roll
hall of Fame.

9 NOV
PEDRO FLORES

11 NOV
BON IVER |20H

CASINO ESTORIL
15€ a 18€
ticketline.sapo.pt/evento/pedro-flores-65755

ALTICE ARENA
35€ a 51€
ticketline.sapo.pt/pt/evento/bon-iver-2022-45197

Porto «» Lisboa desde 5€

Porto «» Lisboa desde 5€

Pedro Flores nasceu em Lisboa e todo o seu
percurso tem sido marcado pelo lugar central
que a música sempre ocupou na sua vida e na
convivência familiar. Essa constante presença
juntamente com o facto de ter conhecido as
casas de fado desde muito cedo, fez com que não
houvesse dúvidas que esta era a sua paixão.
Dono de uma voz única, com um timbre muito
especial, conseguimos sentir a sua paixão pelo
Fado mas também outras influências que fazem
parte da sua vivência.
Quando canta, fica bem evidente a sua
capacidade vocal, capaz de nos arrepiar desde o
primeiro segundo em que o ouvimos.

10 NOV
ALTERNATIVA À 5INTA
CASA DA CRIATIVIDADE
3€
casadacriatividade.com/alternativa-a-quinta
Porto «» Santa Maria da Feira desde 20€

Inspirado por palavras intraduzíveis, o
contrabaixista e compositor André Carvalho
apresenta o novo álbum intitulado Lost in
Translation. Estas palavras são pequenas pérolas
da língua a que pertencem e, para serem
compreendidas noutras línguas, será necessário
recorrer a uma frase.
Para ilustrar musicalmente cada uma das
palavras que integram o disco, André Carvalho
recorre a linguagens como o jazz, a música
contemporânea e música improvisada, criando
uma linguagem pessoal, contemplativa e
intimista.

Bon Iver, a banda de folk norte-americana,
liderada e fundada por Justin Vernon, apresenta
o álbum “i,i”, dia 11 de novembro.
Quando Bon Iver lançou “For Emma, Forever
Ago” no início de 2008, apresentou Justin Vernon
como um dos compositores mais talentosos da
sua geração e revelou um som que era distinto.
O seu sucessor, o auto-intitulado “Bon Iver, Bon
Iver” trouxe algo mais frenético.
Existe uma magia em cada espectáculo de Bon
Iver que não vai querer perder.

11 NOV
OS QUARTRO E MEIA
PAVILHÃO MULTIUSOS DE GUIMARÃES
15€ a 25€
multiusosdeguimaraes.pt/events/os-quatro-e-meia
Porto «» Lisboa desde 5€

Em maio de 2013, um grupo de amigos com gosto comum pela música juntavam-se para uma pequena
atuação num Sarau de Gala no TAGV, em Coimbra.
Estava feita a primeira apresentação d’Os Quatro e Meia.
Atualmente formado por seis elementos, Os Quatro e Meia procuram de uma forma descontraída e bemdisposta conferir novas sonoridades e olhares sobre a música portuguesa. A banda estreia-se agora no
Multiusos de Guimarães num concerto em que prometem contagiar o público vimaranense com a sua
energia e boa disposição.

13 NOV
SIMONE

14 NOV
VOLBEAT

COLISEU DE LISBOA
35€ a 70€
bol.pt/Comprar/Bilhetes/simone-coliseu_de_lisboa/

ALTICE ARENA, LISBOA
28€
blueticket.meo.pt/Event/6637/VOLBEAT

Porto «» Lisboa desde 5€

Lisboa «» Porto desde 5€

A Simone sempre teve uma ligação muito forte
com Portugal. O que podemos esperar desta tour
de Simone em 2022, em Portugal? HISTÓRIA!
Simone está a comemorar os seus 50 anos de
carreira e prepara um repertório “Sob Medida”
para esta tour. Simone promete revisitar canções
emblemáticas, que fizeram dela uma das maiores
vozes da MPB, bem como canções do novo disco.

Os dinamarqueses VOLBEAT regressam a Lisboa
para apresentar o seu mais recente álbum,
o muito aplaudido «Servant Of The Mind».
Formados em outubro de 2001 pelo líder Michael
Poulsen, os VOLBEAT transformaram-se numa
força dominante não só na cena metaleira
dinamarquesa, mas também na cena rock mais
generalista, à força de uma sequência de singles
e álbuns de sucesso.
Fundindo o peso do metal com o balanço
orelhudo do rock’n’roll, o quarteto atirou-se de
cabeça a um rigoroso esquema de trabalho e,
logo com os primeiros álbuns, e 2005 e 2007,
respectivamente, começou a trepar às tabelas de
vendas no seu país natal, a receber prémios da
indústria, a tocar em festivais e a partilhar palcos
com gigante

13 NOV
THE LOUNGE SOCIETY
M.OU.CO
22€
agendaculturalporto.org/the-lounge-society/
Lisboa «» Porto desde 5€

Os Suspeitos em parceria com o Mouco têm o
prazer de apresentar em estreia nacional a banda
de Yorkshire The Lounge Society.
A banda pós punk inglesa apresenta o seu álbum
de estreia ‘Tired Of Liberty’ que se segue ao seu
EP de 2021 ‘Silk For The Starving’.

17 NOV
ALT-J “THE DREAM”

18 NOV
REGULA UNPLUGGED

CAMPO PEQUENO
24€ a 39€
everythingisnew.pt/alt-j-2022/

COLISEU DO PORTO
20€ a 25€
coliseu.pt/evento/20221118-regula-unplugged

Porto «» Lisboa desde 5€

Lisboa «» Porto desde 5€

Os britânicos alt-J trazem o recente álbum “The
Dream“, um projeto onde histórias e contos
inspirados em crimes reais de Hollywood e de
Chateau Marmont convivem com alguns dos
momentos mais pessoais da banda até hoje.
O álbum fala-nos do belo, da humanidade e
de intriga e reflete o crescimento da banda,
enquanto compositores e contadores de histórias.
The Dream vai buscar inspiração a crimes reais
de Hollywood e do Chateau Marmont.

Regula vai subir ao palco dos Coliseus, para dois
espetáculos únicos, em formato Unplugged.
O artista do Catujal apresenta-se com um
espetáculo intimista, acompanhado por uma
banda que juntará cerca de 20 músicos em palco,
dirigidos por New Max, e alguns convidados
surpresa.
Será possível reviver alguns dos maiores sucessos
da carreira do músico, bem como a apresentação
ao vivo do novo disco de originais, ‘Ouro Sobre
Azul’.

19 NOV
JORGE PALMA

21 NOV
ZÉ NETO & CRISTIANO

CINETEATRO CAPITÓLIO
25€
capitolio.pt/pt/agenda/368/jorge-palma

COLISEU DOS RECREIOS
40€ a 67€
coliseulisboa.com/agenda/zenetoecristiano

Porto «» Lisboa desde 5€

Porto «» Lisboa desde 5€

50 anos depois de editar o seu primeiro single
Jorge Palma lança-se para mais um desafio
musical. Em ANTOLOGIA, Jorge Palma revisitará
toda a sua discografia de originais. Para além
dos seus 12 álbuns de inéditos o seu percurso
artístico conta também com singles e EP’s
que fazem parte da sua história e se mesclam
inevitavelmente com a história da música
portuguesa.

Um mega show da dupla Zé Neto e Cristiano,
duas vozes que já são referências da nova
geração sertaneja, com grandes sucessos,
mostram o talento musical e se consolidam em
todo o Brasil.

23 NOV
DANIELA MERCURY
COLISEU DE LISBOA
30€ a 50€
bol.pt/Comprar/Bilhetes/1daniela_mercury
Porto «» Lisboa desde 5€

A rainha do Axe, Daniela Mercury, regressa para
um concerto muito especial de comemoração
dos 30 anos do álbum “O Canto da Cidade”.
Conhecida pela explosão do furacão é uma das
artistas com mais discos vendidos em Portugal e
mais de 20 milhões em todo o mundo.

24 NOV
ZOLA BLOOD
M.OU.CO
5€ a 18€ | M/06
agendaculturalporto.org/eventos/zola-blood/
Lisboa «» Porto desde 5€

Os Suspeitos apresentam pela primeira vez no
Porto o trio electrónico londrino Zola Blood, na
tour do recente segundo álbum Black Blossom.
Vozes planantes em territórios electrónicos que
evocam RY X ou Bonobo.

25 - 26 NOV
SUPER BOCK EM STOCK
VARIAS SALAS, LISBOA
40€ a 50€
superbockemstock.pt/
Porto «» Lisboa desde 5€

Depois das férias, setembro é mês de regresso
ao quotidiano e de organizar as agendas, e
há dois dias a marcar: 25 e 26 de novembro.
O Super Bock Em Stock está de volta e traz
alguma da melhor nova música do momento,
distribuída pelos vários palcos espalhados pela
Avenida da Liberdade e pela Baixa de Lisboa.
Depois das primeiras confirmações de Alfie
Templeman, Obongjayar, Porridge Radio e They
Hate Change, juntam-se ao cartaz Bala Desejo,
Miami Horror, Sudan Archives, The Clockworks,
TV Girl e W. H. Lung.

25 NOV
ROSALIA
ALTICE FORUM BRAGA
40€ a 60€
forumbraga.com/Programacao/Rosalia
Lisboa «» Braga desde 5€

Rosalía anuncia a sua primeira digressão
mundial – Motomami World Tour – com
passagem em Portugal. A Motomami World Tour
vem no seguimento do aclamado novo álbum de
Rosalía, MOTOMAMI, e, juntamente com muitos
de seus já conhecidos sucessos, dará vida à sua
visão para fãs de Portugal.
Vencedora de um Grammy Award e oito Grammy
Latinos, rapidamente saltou para a vanguarda
do cenário pop global graças às fusões musicais
inovadoras e estilo distinto que a caracterizam.
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29 NOV - 4 DEZ
QUEER PORTO
VÁRIAS SALAS, PORTO
3.50€
queerlisboa.pt/
Lisboa «» Porto desde 5€

Queer Porto são procurados anualmente por um
número crescente de produtores, distribuidores
e realizadores independentes que reconhecem
o prestígio do Festival e pretendem aqui exibir
os seus filmes como plataforma de entrada no
circuito dos festivais internacionais ou mesmo no
mercado de distribuição nacional.
Entendemos um festival de cinema como uma
experiência comunitária e presencial, um espaço
de encontro e confronto de ideias, cada vez
mais relevante num mundo mergulhado na
experiência virtual em solitário.

2 - 3 DEZ
UNDER THE DOOM

FESTIVAL

LAV - Lisboa ao Vivo
Bilhete Diário 39€; Passe Geral: 75€
unkind.pt/catalogo/underthedoom
Porto «» Lisboa desde 5€

Oitava edição do Festival Under the Doom em
Lisboa, a realizar nos dias 02 e 03 de Dezembro
de 2022, no Lisboa ao Vivo.
Os suecos TIAMAT estão já confirmados como
cabeça de cartaz do primeiro dia do festival.
Os Labirinto do Brasil bem como os nacionais
Inhuman fazem também já parte das primeiras
confirmações da edição de 2022.
Reserva já a tua entrada, e fica atento às
novidades!

7 DEZ | 22H
LUISA SOUZA
CAMPO PEQUENO
30€ a 45€
ticketline.sapo.pt/evento/luisa-sonza-61626
Porto «» Lisboa desde 5€

Luísa Sonza, a artista a artista sensação do Brasil,
depois de em dezembro de 2021 esgotar dois
concertos em Portugal, no Capitólio, está de volta
a Lisboa, para um concerto memorável no Campo
Pequeno.
Luísa Sonza é a artista Pop mais ouvida no
Spotify Brasil e traz consigo dois discos de
sucesso.
A artista promete mostrar toda a sua
autenticidade, com um concerto único e
que certamente ficará na memória dos que
conseguirem garantir o seu bilhete.

7 DEZ
UMA MULHER NÃO CHORA

RENATO JÚNIOR E CONVIDADAS

CASINO DA PÓVOA DE VARZIM
20€
ticketline.pt/evento/uma-mulher-nao-chora
Lisboa «» Póvoa de Varzim desde 5€

Renato Júnior convida Ana Bacalhau, Rita
Redshoes, Sofia Escobar, Viviane, Katia Guerreiro,
Luanda Cozetti, Patricia Antunes e Patrícia
Silveira.
Entre as canções que compôs para o referido
disco e a visita (com arranjos próprios) a alguns
temas dos repertórios de cada uma das cantoras,
este concerto torna-se único na sua orgânica e
na sua estética, apresentando uma dinâmica que
não deixa ninguém indiferente.
Uma verdadeira homenagem à condição de ser
Mulher em pleno séc. XXI

7 DEZ
VINI VICI
COMPLEXO IMPÉRIO ROMANO CLUB
20€
ticketline.pt/evento/vini-vici
Lisboa «» Marinha Grande desde 5€

Depois de esgotarem todas a atuações em
Portugal, a dupla de DJ´s Vini Vici dão um
espetáculo único na mítica discoteca da zona
centro, Império Romano na Marinha Grande.
A dupla Matan e Aviram marca presença nos
festivais de música mais importantes do mundo.
Uma noite memorável é o que podemos
esperar, e convenhamos para uma dupla que se
apresenta ao mundo com a expressão latim do
imperador Júlio César “Vini Vici” (ver e vencer) a
sua “casa” é o Império Romano.

9 - 10 DEZ
AUTHENTICA
ALTICE FORUM BRAGA
45€ a 75€
festivalauthentica.com/
Lisboa «» Braga desde 5€

A estreia do Festival Authentica, maior festival de
música de inverno em Portugal.
O Festival Authentica pretende criar uma
simbiose entre o passado e os tempos modernos,
dando origem a uma fusão de culturas, estilos e
cores, resultantes da modernização.
Esta evolução estará presente em todas as
atividades do festival, mas sempre com grande
ligação às nossas origens.
Posto isto, sabes podes contar com um festival
colorido e com diversos estilos musicais, onde irás
experienciar esta fusão temporal em primeira
mão.

8 - 11 DEZ
COMIC COM
PARQUE DAS NAÇÕES
10€ a 180€
evento.comic-con-portugal.com/pt/
Porto «» Lisboa desde 5€

A COMIC CON PORTUGAL promove a indústria
da Cultura Pop e aproxima os fãs e comunidade
deste universo.
Usamos referências e valores para nos sentirmos
ligados às personagens e narrativas, criando
experiências e memórias únicas que melhoram
a nossa perspetiva de vermos o mundo e a nós
próprios.
Uma vez por ano, materializamos a Cultura Pop
num festival de quatro dias.

9 DEZ
FERNANDO DANIEL
EUROPARQUE
18€ a 24€
bilheteira.fnac.pt/Evento/FERNANDO-DANIEL
Lisboa «» Santa Maria da Feira desde 5€

Fernando Daniel, um dos artistas pop nacionais
mais relevantes da atualidade, alcançou o
Galardão de Ouro com o seu mais recente álbum
“Presente” entrou diretamente para o primeiro
lugar do Top Nacional de Vendas e permaneceu
na liderança durante 6 semanas consecutivas.
Em 2019 e 2020 recebeu o prémio Best
Portuguese Act nos MTV Europe Music
Awards, que distingue os artistas que mais se
destacaram ao longo do ano pela sua qualidade
e popularidade musical; e no início de2020, foilhe atribuídaa categoria de Personalidade do Ano
nos Prémios 5 Estrelas.

10 DEZ
A TAIA

11 DEZ
A BELA ADORMECIDA

TEATRO DE VILA REAL
5€
ticketline.pt/evento/-a-teia-urze-teatro-67581

CAE
23€ a 26€
ticketline.pt/evento/-a-bela-adormecida-66411

Porto «» Vila Real desde 5€

Lisboa «» Figueira da Foz desde 5€

Com Glória de Sousa, Pedro Lacerda e Valdemar
Santos URZE TEATRO “A Teia”, título homónimo
do texto de Carlos Coutinho, obra emblemática
do Teatro de Circunstância, é uma adaptação
cénica ao estilo do neo-realismo, com uma forte
componente intimista, emocional e dramática.
É um espectáculo que conta a história de um
homem que entrega o futuro do seu filho aos
interesses de um Estado ditatorial, num tempo
em que o medo era norma.
E é também, por outro lado, uma revisitação da
memória colectiva do modus operandi da PIDE ,
do Estado Novo.

“A Bela Adormecida” é um bailado em 1 prólogo
e 2 atos. Repleta de romantismo e marcada
pelo lirismo, “A Bela Adormecida” representa um
grande desafio para os bailarinos, sobretudo
na interpretação da personagem principal, a
Princesa Aurora, exigindo um estilo académico
cristalino, elegante e frágil.
A música de Tchaikovsky e a coreografia de
Marius Petipa, numa simbiose genial, fizeram
com que esta peça fosse considerada a obra
emblemática da dança clássica.

12 DEZ
EVANESCENCE
CAMPO PEQUENO
40€ a 70€
bilheteira.fnac.pt/Evento-522929/EVANESCENCEPorto «» Lisboa desde 5€

Duas vezes vencedores de prémios GRAMMY,
os EVANESCENCE cedo causaram um grande
impacto em todo mundo. Ao longo dos anos,
«Fallen» foi sete vezes platina e é um de apenas
oito álbuns em toda a história da Billboard a ficar
pelo menos um ano no Top 50.
Hoje, já com um quarto de século de carreira
e mesmo com inúmeras mudanças na
formação, perseveram sob o comando de Lee,
metamorfoseando-se num dos raros casos de
sucesso da música contemporânea.

16 DEZ
MATIAS DAMÁSIO
SUPER BOCK ARENA
20€ a 125€
superbockarena.pt/evento/matias-damasio
Lisboa «» Porto desde 5€

Matias Damásio sobe ao palco da Super Bock
Arena, no Porto. Matias Damásio é um dos
mais incontornáveis músicos e compositores
angolanos popularmente conhecido pelo seu
estilo romântico. Tudo começou no ano 2000,
com participações em vários concursos de
música, tendo arrecadado ao longo dos anos
vários prémios e sucessos. Em 2015 lança o seu
quarto álbum de originais alusivos aos 10 anos
de carreira, intitulado. Este álbum arrecadou o
prémio de 2º lugar no Top juntamente com o
prémio no Top Rádio Luanda, tornando-se assim
o seu “bilhete de ida” para Portugal.

17 DEZ
SURMA ALTA
CULTURGEST
15€
culturgest.pt/pt/programacao/surma-alla/
Porto «» Lisboa desde 5€

A carreira de Surma tem emitido uma luz
especial e rara, traduzida pela adição de prémios
e impressionantes conquistas que nos explicam
o alcance da sua música, das suas ideias e da sua
personalidade. Antwerpen, editado em 2017, fêla percorrer o mundo, atuando mais de 250 vezes
por uma quinzena de países, entre pequenos
clubes a imponentes festivais ao ar livre.
Não é, por isso, estranho que para a Culturgest
Surma termine a primeira série de concertos para
apresentar Alla fazendo-o de um modo especial,
pensado e desenhado exclusivamente para o
nosso palco.

22 DEZ. - 1 JAN

17 DEZ
QUIM

ROSCAS

& ZECA ESTACIONÂNCIO

CIRQUE DU SOLEIL | CRYSTAL

CNEMA - CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES
18€
ticketline.sapo.pt/quim-roscas-zeca-estacionancio

ALTICE ARENA
40€ a 89€
arena.altice.pt/agenda/cirque-du-soleil-crystal_pt/

Lisboa «» Santarém desde 8€

Porto «» Lisboa desde 5€

A conhecida dupla humorística Quim Roscas &
Zeca Estacionâncio vai estar no Centro Nacional
de exposições, em Santarém, para um espetáculo
que promete muitas risadas.
João Paulo Rodrigues, apresentador de vários
programas televisivos e Pedro Alves, agora a
desempenhar o papel de Bino na novela “Festa
é Festa”, são atualmente dois dos humoristas
de maior sucesso em Portugal e têm sido muito
elogiados por este espetáculo hilariante onde não
falta comédia, música, improviso e, como dizem
os próprios “muita estupidez”.
Ao longo das duas últimas décadas, a dupla já
realizou mais de 2.300 espetáculos.

A pausa terminou, com o regresso da espetacular
experiência de gelo revolucionária do Cirque
du Soleil, CRYSTAL. Crystal é a história de uma
jovem criativa que num conto emocionante de
autodescoberta, mergulha num universo criado
pela sua própria imaginação e convida o público
a suspender a realidade e a deslizar num mundo
que ganha vida com incríveis projeções visuais
e uma banda sonora original. Esta é mais uma
das produções únicas do Cirque du Soleil onde
poderá encontrar os melhores patinadores
e acrobatas do mundo no novo playground
congelado onde, de forma veloz e fluída
desafiam, ao mesmo tempo, as leis da gravidade
com acrobacias nunca antes vistas.

23 DEZ
O QUEBRA-NOZES

BAILADO CLASSICO

27 DEZ
O ANO DA MORTE DE

RICARDO REIS

EUROPARQUE - GRANDE AUDITÓRIO
23€ a 26€
ticketline.sapo.pt/evento/o-quebra-nozes

TEATRO DE VILA REAL
3€
teatrodevilareal.com/index.php/agenda/cinema

Lisboa «» Aveiro desde 5€

Porto «» Vila Real desde 5€

O QUEBRA-NOZES, uma narrativa encantadora
que desperta o nosso imaginário, remetendo-nos
para o reino da fantasia.
Um sonho de Natal com bonecos animados,
criaturas maléficas e um herói improvável – o
príncipe Quebra-Nozes.
Repleto de romance e fantasia, exalta a
capacidade de sonhar das crianças e a
genuinidade dos seus sentimentos – o primeiro
amor de Clara.
Uma produção clássica com elementos
cenográficos de um realismo incrível, figurinos
deslumbrantes, acessórios manufacturados com
detalhes sumptuosos e um leque de melodias
encantadoras que compõem esta grande obraprima do ballet clássico. Uma grande produção
clássica e irresistível que representa um
momento imperdível e memorável.

Sessão integrada nas Comemorações do
Centenário de José Saramago.
«Fernando Pessoa, um dos maiores escritores da
língua portuguesa estabeleceu um gigantesco
universo paralelo criando uma série de
heterónimos para sobreviver à sua solidão de
génio. José Saramago, prémio Nobel da literatura
em 1998, fez regressar o heterónimo Ricardo Reis
a Portugal, ao fim de 16 anos de exílio no Brasil.
1936 é o ano de todos os perigos, do fascismo de
Mussolini, do Nazismo de Hitler, da terrível guerra
civil espanhola e do Estado Novo em Portugal,
de Salazar. Fernando Pessoa, o criador, encontra
Ricardo Reis, a criatura. Duas mulheres, Lídia e
Marcenda são as paixões carnais e impossíveis de
Ricardo Reis. “Vida e Morte é tudo um”, permite
a literatura e o cinema também. Realismo
fantástico.» João Botelho
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