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A Orquestra Jazz de Matosinhos inaugura, esta 
noite, um ciclo de três concertos por três dife‑
rentes agrupamentos sob o mote Estado da 
Nação – dedicados em exclusivo a composito‑
res portugueses contemporâneos. Tal como os 
agrupamentos residentes da Casa da Música, 
também a OJM investe fortemente na criação 
artística original, desde a sua fundação. Assim, 
este programa recua até ao ano de 2001 para 
retomar uma composição de Zé Eduardo, 
escrita por encomenda da Porto 2001; apre‑
senta duas peças estreadas na Casa da Música 
na primeira edição do festival Invicta.Música.
Filmes, em 2013; estreia duas novas encomen‑
das da própria OJM; e traz pela primeira vez à 
Casa da Música duas peças escritas para big 
band e quarteto de cordas, apresentadas pela 
primeira vez na edição de 2011 do festival Mato‑
sinhos em Jazz. Trata ‑se portanto de um reper‑
tório desafiante, privilegiando os cruzamentos 
de linguagens e alimentando sempre, é claro, 
a improvisação.

Nelson Cascais 

Singularity
(Encomenda Orquestra Jazz de Matosinhos)

Recebi o convite para escrever uma peça para a 
OJM com muita satisfação e com a plena cons‑
ciência do privilégio que me estava a ser conce‑
dido: o desafio de compôr a minha primeira 
peça para big band e logo para uma das mais 
importantes orquestras de jazz da actualidade, 
com um elenco absolutamente fabuloso e com 
a qual com já tive o prazer de tocar e portanto 
conheço intrinsecamente bem. 

Escrevi esta peça inspirando ‑me na ideia 
da singularidade tecnológica da qual nos apro‑
ximamos vertiginosamente. Aquele que será 
indiscutivelmente um ponto de viragem dramá‑
tico na histórica da humanidade é algo verda‑
deiramente fascinante e misterioso e exige ‑nos 
uma reflexão sobre o presente e sobre esta 
perspectiva da fusão homem ‑máquina num 
futuro cada vez mais próximo.   

A partir desta reflexão escrevi Singu‑
larity, procurando, através de duas partes 
contrastantes, pelo andamento, instrumenta‑
ção e textura, traduzir esta ideia do antes e do 
depois, do presente e do futuro, do conhecido 
e do desconhecido.

NELSON CASCAIS, 2017
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António Torres Pinto 

A Ascensão do Quadrado Verde
(Encomenda Orquestra Jazz de Matosinhos)

Esta peça celebra a obra de Amadeo de Souza‑
‑Cardoso, negligenciada durante décadas, 
e que um século após a sua morte tem um 
desejável regresso, concretizado nas recen‑
tes exposições realizadas em Portugal e em 
França – onde o pintor viveu boa parte da 
sua curta vida, mantendo sempre uma rela‑
ção muito próxima com a suas raízes familia‑
res em Amarante. Na sua casa de Manhufe ou 
em Paris, o olhar que Amadeo lança sobre o 
futuro, presente na sua multifacetada produção 
artística, extravasa o visual e comunica com a 
música, e isso não se verifica apenas na repre‑
sentação que faz de instrumentos musicais em 
alguns dos seus quadros.

A vivacidade e contraste das suas cores, 
o ritmo das suas linhas, a harmonia das suas 
formas, a geometria dos seus retratos e paisa‑
gens, a presença de certos motivos em diferen‑
tes quadros, o uso da colagem, a inclusão do 
grafismo, a captação do movimento, o impacto 
que a energia emanada dos seus quadros nos 
provoca podem também sugerir som.

A Ascensão do Quadrado Verde, título 
homónimo de uma obra do artista amaran‑
tino, compreende vários pequenos quadros 
musicais justapostos sem interrupção, numa 
homenagem sónica ao grande Amadeo e ao 
seu legado artístico.

ANTÓNIO TORRES PINTO, 2017

Luís Tinoco 
Compositor em Associação ‑ Casa da Música

Costa Muda
(Encomenda Casa da Música, Câmara Municipal 
de Matosinhos e APDL – Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo)

Os numerosos naufrágios e encalhes ocorri‑
dos ao longo da faixa costeira compreendida 
entre as barras dos rios Douro e Ave, nomea‑
damente durante a noite em épocas em que os 
pontos luminosos eram escassos, levaram os 
mareantes estrangeiros a cognominarem ‑na, 
no passado, de Costa Negra ou Costa Muda. 
Foi também nesta costa, na praia da Boa Nova, 
que a 16 de Janeiro de 1913 naufragou o paquete 
Veronese  – num trágico acidente que ficou 
registado no filme que inspirou a partitura que 
escrevi para a Orquestra Jazz de Matosinhos. 

O meu primeiro contacto com este docu‑
mento, porém, não me permitiu alcançar a 
verdadeira dimensão da tragédia. As imagens 
centram ‑se no navio encalhado e nos esforços 
da população para salvar as vidas dos passa‑
geiros do Veronese. Através destas imagens, 
percebemos a forma engenhosa como foram 
lançados foguetões de terra para bordo, com o 
objectivo de colocar os cabos de vai ‑vem para 
transportar os náufragos até à praia. No entanto, 
o filme não capta todo o sofrimento que se 
viveu durante três dias e que só pude perceber 
quando li relatos sobre “(…)  uma mãe que, carre‑
gando dois filhos, perde um deles arrebatado 
pela violência das ondas”; ou sobre um “(...) cabo 
de vai ‑vem que se partiu, deixando um náufrago 
à deriva, sem forças para lutar pela vida”.

Assim, nesta peça, procurei escrever uma 
música que captasse a tristeza que se viveu 
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atrás da câmara e que não pôde ficar docu‑
mentada neste belo filme.

LUÍS TINOCO, 2013

Marco Barroso 

Syzygy
(Encomenda Casa da Música, Câmara Municipal 
de Matosinhos e APDL – Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo)

Alguém disse certa vez que escrever sobre 
música é como dançar sobre arquitectura. 

Se pensarmos na relação íntima que a 
música tem com o movimento e com a orga‑
nização do espaço, talvez possamos dizer 
que a música é em si mesma uma forma de 
dançar sobre arquitectura. Parece ‑me que 
Syzygy é mais arquitectura coreografada do 
que dança sobre arquitectura, mas na reali‑
dade pouca importância tem dizer o que é ou 
do que se trata ao certo. Sem querer estar a 
dançar muito sobre estas notas de programa 
queria apenas agradecer o convite da Casa da 
Música e da Orquestra Jazz Matosinhos para 
esta encomenda.

MARCO BARROSO, 2013

Zé Eduardo 

E o Horto Aqui Tão Hirto 
(Encomenda Porto 2001 – Capital Europeia 
da Cultura)

Em finais de 2001 fui convidado para o espec‑
táculo de encerramento da programação jazz 
da Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, na 
qualidade de director da então jovem Orques‑
tra Jazz de Matosinhos, bem como com a inclu‑
são de uma obra minha, em conjunto com 
outras encomendadas a vários composito‑
res portugueses. Estavam também presentes 
o saxofonista Bob Berg, a trompetista Ingrid 
Jensen e o trombonista Conrad Herwig como 
convidados da orquestra, sendo este último 
escolhido como solista da minha obra E o Horto 
Aqui Tão Hirto em substituição de Ray Hender‑
son, que não pôde comparecer.

O nome sugestivo é uma brincadeira foné‑
tica com base no título de outra composição de 
um conhecido cantautor português dedicada 
também à Cidade Invicta. A obra desenvolve‑
‑se com base em duas ideias diferencia‑
das. A primeira é um motivo reiterativo, pela 
mão dos saxofones, que teriam de entrar no 
recinto caminhando pela plateia até ao palco 
– sobre este motivo o solista improvisaria livre‑
mente. Uma vez no palco, entraria a segunda 
ideia, mais no estilo clássico de big band: uma 
sequência de acordes, algumas melodias e 
riffs, tudo orquestrado para luzir o potencial da 
jovem orquestra. O resultado foi muito feliz e a 
OJM acabou por incorporar este tema no seu 
repertório nos anos que se seguiram. Desejo‑
‑vos pois, e de novo, uma feliz audição!

ZÉ EDUARDO, 2017
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Duas composições para 
big band e quarteto de cordas

Ao longo da história do jazz, sempre houve um 
fascínio especial pelo tipo de experimenta‑
ção que podemos ouvir, esta noite, nas duas 
peças para big band e quarteto de cordas. A 
presença, em formações de jazz, de instrumen‑
tos normalmente associados à música clássica 
interessou muitos músicos, desde os solistas 
aos arranjadores. Permitia ‑se assim a criação 
de texturas sonoras menos habituais, sobre 
as quais os discursos musicais teriam de ser 
necessariamente diferentes. Mas nem sempre 
a ortodoxia apreciou estas experiências, confe‑
rindo uma certa diabolização à expressão “with 
strings” em meados do século passado. Esta 
expressão aparecia em discos pontuais de 
músicos tão famosos como Charlie Parker ou 
Clifford Brown, e a verdade é que nesses casos 
as cordas pouco mais faziam do que imprimir 
um carácter delicodoce à música, usando um 
tapete de notas longas sem praticamente ser 
procurada a fusão com o grupo de jazz, ou 
então alternando secções de sabor clássico 
com outras de sabor jazzístico. Por outro lado, 
a inclusão de instrumentos menos convencio‑
nais em agrupamentos vocacionados para o 
jazz, de uma forma reflectida e consequente, 
deu origem a alguns registos memoráveis – 
basta lembrar, por exemplo, a colaboração 
entre Miles Davis e Gil Evans a partir dos anos 
50. A Orquestra Jazz de Matosinhos sempre 
deu uma especial atenção a estas experiências 
e, não por acaso, interpretou em 2002 a obra 
Sketches of Spain (Miles Davis/Gil Evans) com 
o Remix Ensemble. Mais tarde desenvolveu 
alguns projectos com a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música que exploraram várias 
formas de combinar as duas formações sem 
comprometer a validade artística da música.

A OJM e o Quarteto de Cordas de Matosi‑
nhos têm uma vocação especial para a interpre‑
tação da música portuguesa e para a promoção 
da nova música. No entanto, uma está ligada ao 
jazz, a outra à música clássica. Os contrastes 
são por isso muitos, desde as instrumentações 
às linguagens, culminando na diferença de volu‑
mes sonoros, pelo que os desafios com que se 
depararam os dois compositores exigiam solu‑
ções assertivas. A primeira solução, adoptada 
por ambos, foi procurar integrar o mais possí‑
vel o quarteto de cordas na própria orquestra, 
evitando criar a dicotomia orquestra/grupo de 
solistas. O quarteto torna ‑se, de facto, um naipe 
da orquestra com peso e papel equivalente aos 
restantes naipes. Assim, as obras são destina‑
das nada mais do que a uma orquestra de jazz 
onde se inclui um naipe de cordas.

Carlos Azevedo 

Farol  
(Encomenda Câmara Municipal de Matosinhos)

Em 2008, Carlos Azevedo escreveu um quin‑
teto com piano para o Quarteto de Cordas 
de Matosinhos. Esta experiência acabou por 
contribuir para algumas das soluções encon‑
tradas na composição de Farol, nomeada‑
mente na criação de alguns momentos em 
que a sonoridade se aproxima do clássico quin‑
teto com piano. Mas o compositor procurou 
também realizar uma convincente integração 
do quarteto de cordas no conjunto orquestral, 
algo que se ouve logo nos primeiros compassos 
da obra: o quarteto é transportado de imediato 
para o ambiente da big band sendo ‑lhe desti‑
nado um papel rítmico, a par do contrabaixo e 
da bateria, numa base que vai suportar todo 
o desenvolvimento da obra até às secções de 
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improvisação. Esta base rítmica, construída por 
acordes curtos e incisivos, acrescenta grande 
intensidade dramática à melodia desenvolvida 
nos saxofones: conta inicialmente apenas com 
bateria, contrabaixo e 3 membros do quarteto, 
junta ‑se depois o violino em falta e logo o piano, 
e pouco depois os metais em diálogo com este 
grupo. Sobre isto desenvolve ‑se um tema prin‑
cipal no saxofone barítono, solitário, do qual se 
apropria de seguida todo o naipe de saxofo‑
nes para fazer frente a um acompanhamento 
que parece acrescentar mais e mais tensão, 
num constante movimento ascendente suge‑
rido também pelas melodias quase sempre 
ascendentes. É quando desaparecem todos 
os sopros que surge a oportunidade para dar 
outro destaque às cordas, explorando a sono‑
ridade de quinteto com piano referida acima – 
ainda que mantendo o contrabaixo e a bateria.

Este tipo de textura não se prolonga dema‑
siado e o quarteto integra novamente a orques‑
tra numa segunda secção da peça, ainda antes 
dos solos. Aqui, os motivos melódicos baseiam‑
‑se num gesto descendente de três notas, 
respondido por um outro gesto mais complexo, 
numa constante alternância de divisão binária e 
ternária que culmina no início do solo de guitarra.

Todas as secções de solos em Farol foram 
pensadas especificamente para os solistas 
que as vão tocar: primeiro, o guitarrista André 
Fernandes; depois, uma “batalha” entre os 
saxofonistas José Luís Rego e Zé Pedro Coelho; 
por fim, o saxofonista barítono Rui Teixeira. Só 
depois de uma secção mais lírica, novamente 
pelo “quinteto com piano” somado ao contra‑
baixo e à bateria, é que surge a reexposição 
do tema de abertura a encerrar a obra num 
ambiente de mistério.

Farol é uma homenagem ao Município de 
Matosinhos e ao seu famoso Farol de Leça.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2011

Carlos Guedes 

The strings, the springs, 
among other things…
(Encomenda Câmara Municipal de Matosinhos)

The strings, the springs, among other things é 
a minha segunda incursão na escrita para big 
band explorando linguagens harmónicas híbri‑
das que permitem entrar e sair do Jazz como 
linguagem típica da escrita para big band. A 
base harmónica da peça é uma progressão de 
acordes contendo a mesma nota em comum e 
que podem ser tratados ora como sonoridades 
não tonais e desenvolvidas com base nas suas 
sonoridades intervalares ora como harmonias 
num contexto funcional. Estes acordes são 
por isso pontos do contacto com dois mundos 
distintos com realidades musicais diferentes. O 
quarteto de cordas integra a formação instru‑
mental de uma forma indissociável, permitindo 
não só uma extensão do registo da música mas 
também uma afirmação mais convincente dos 
mundos não tonais que são acedidos e explo‑
rados. The strings, the springs, among other 
things, foi uma encomenda da Câmara Muni‑
cipal de Matosinhos para a Orquestra Jazz de 
Matosinhos e o Quarteto de Cordas de Matosi‑
nhos, estreada em 2011 no 15º Festival de Jazz 
desta cidade.

CARLOS GUEDES, 2017
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Pedro Guedes direcção musical

Oriundo de uma família com forte tradição 
musical, Pedro Guedes estudou piano com uma 
professora particular entre os 5 e os 9 anos de 
idade. Em meados dos anos 80, ingressou na 
recém ‑criada Escola de Jazz do Porto, onde 
foi aluno de Mário Laginha. Neste período, foi 
presença habitual como pianista em bares e 
outros palcos e integrou a primeira formação 
da Orquestra de Jazz do Porto. Frequentou o 
Conservatório de Música do Porto com Vitali 
Dotsenko. A inexistência de oferta educativa na 
área do jazz em Portugal levaram ‑no a mudar‑
‑se para Nova Iorque em 1992, sendo admitido 
na New School for Jazz and Contemporary 
Music, onde concluiu o curso em 1994. Durante 
este período estudou com alguns dos mais 
reputados músicos de jazz (Richie Beirach, Fred 
Hersch, Brad Mehldau, Jim Hall e Joe Cham‑
bers, entre outros). De regresso a Portugal, criou 
o Quinteto Pedro Guedes, para o qual compôs 
música original e que o levou a festivais e clubes 
de Portugal, Espanha e França. Em 1995 tornou‑
‑se Director Musical da Walt Disney em Portu‑
gal, e em 1997 fundou e dirigiu a Héritage Big 
Band, orquestra que interpreta composições e 
arranjos originais de standards e que mais tarde 
daria origem à Orquestra Jazz de Matosinhos.

Em 1997 regressou aos EUA, ingressando 
na University of Southern California em Los 
Angeles, onde frequentou a pós ‑graduação 
em Scoring for Motion Picture and Television 
como bolseiro da Comissão Cultural Luso‑
‑Americana (comissão Fulbright) e da Funda‑
ção Luso ‑Americana para o Desenvolvimento. 
Concluiu a pós ‑graduação no ano seguinte 
com o prémio da USC (International Student 
Award) e o prémio de Composição Harry 
Warren. Entre 1998 e 2001 foi programador do 

Festival de Jazz do Porto. Foi ainda coordena‑
dor e programador da área do Jazz na Capital 
Europeia da Cultura – Porto 2001.

Em 1999 fundou a Orquestra Jazz de Mato‑
sinhos, da qual é actualmente Director Artís‑
tico, Director Musical (em parceria com Carlos 
Azevedo), compositor, arranjador e pianista.

Após leccionar na Universidade Católica 
Portuguesa e no Departamento de Teatro da 
ESMAE, foi um dos fundadores da primeira 
Licenciatura em Jazz do país, também na 
ESMAE – Escola Superior de Música e das 
Artes do Espectáculo. Desde então é profes‑
sor em regime de exclusividade deste curso, 
que coordenou entre 2002 e 2006.
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Quarteto de Cordas 
de Matosinhos 

Vítor Vieira violino    
Juan Maggiorani violino 
Jorge Alves viola    
Marco Pereira violoncelo
 
Aclamado como um “caso singular de exce‑
lência no panorama musical português” 
(Diana Ferreira, Público, 2010), o Quarteto de 
Cordas de Matosinhos (QCM) foi criado pela 
Câmara Municipal de Matosinhos através de 
um concurso público. Desde 2008 é residente 
desta cidade, onde desenvolve uma temporada 
regular de concertos.

Na temporada de 2014 /2015, o QCM 
foi escolhido como uma das ECHO Rising 
Stars, realizando uma tournée de 16 concer‑
tos em algumas das mais importantes salas 
de concerto europeias, como o Barbican em 
Londres, o Concertgebouw em Amesterdão, 
o Musikverein em Viena, as Philharmonies de 
Hamburgo e Colónia e a Konzerthaus em Dort‑
mund. Apresenta  ‑se também regularmente 
nas maiores salas de concerto portuguesas, 
como a Casa da Música, Fundação Calouste 
Gulbenkian e Centro Cultural de Belém, e cola‑
bora com alguns dos mais destacados músi‑
cos portugueses, tais como Pedro Burmester, 
António Rosado, Miguel Borges Coelho, Antó‑
nio Saiote, Paulo Gaio Lima e Pedro Carneiro.

Desde a sua criação, o QCM assumiu um 
forte compromisso com o repertório portu‑
guês para quarteto de cordas, interpretando 
muitas obras menos conhecidas e abraçando 
novas obras de compositores contemporâneos: 
estreou já mais de 20 novas obras. O outro prin‑
cipal objectivo artístico do QCM vem sendo 
cumprido com a interpretação em Matosinhos 

do grande repertório para quarteto de cordas: 
as obras completas de Mozart e Mendelssohn 
foram já apresentadas, estando em curso as 
integrais de Haydn, Beethoven e Chostakovitch.

O QCM e os seus membros foram reco‑
nhecidos com prémios nos mais importantes 
concursos musicais nacionais, como o Prémio 
Jovens Músicos da RDP e o Concurso Inter‑
nacional de Música de Câmara “Cidade de 
Alcobaça”. Todos os membros estudaram na 
Academia Nacional Superior de Orquestra 
e aperfeiçoaram a sua arte em várias esco‑
las de prestígio, incluindo a Escuela Superior 
de Música Reina Sofía (Madrid), a Northwes‑
tern University (Chicago) e o Conservatório de 
Sion (Suíça). O QCM também realizou forma‑
ção especializada no Instituto Internacional de 
Música de Cámara de Madrid, onde estudou 
com Rainer Schmidt (violinista do Quarteto 
Hagen), além de trabalhar em masterclasses 
com membros de grandes quartetos de cordas, 
como Alban Berg, Lasalle, Emerson, Melos, 
Vermeer, Kopelman e Talich.
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Orquestra Jazz de Matosinhos

A Orquestra Jazz de Matosinhos, criada em 
1999 com o apoio da Câmara Municipal de 
Matosinhos, é um laboratório permanente. Não 
esquece a tradição das grandes big bands do 
passado, mas promove continuamente a cria‑
ção, a investigação, a divulgação e a formação 
na área do jazz, cruzando a ambição interna‑
cional com o sentido de responsabilidade local. 
Constituindo uma autêntica orquestra nacio‑
nal de jazz, apresenta repertórios de todas as 
variantes estéticas e de todas as épocas do 
jazz, assumindo ‑se como um fórum alargado de 
compositores e músicos, lançando pontes, esta‑
belecendo parcerias e produzindo um repertório 
nacional específico para big band contemporâ‑
neo, versátil e diverso.

Dirigida por Pedro Guedes e Carlos Azevedo, 
tem colaborado com nomes tão diversos como 
Maria Schneider, Carla Bley, Lee Konitz, John 
Hollenbeck, Jim McNeely, Kurt Rosenwinkel, 
Fred Hersch, João Paulo Esteves da Silva, 
Carlos Bica, Ingrid Jensen, Bob Berg, Conrad 
Herwig, Mark Turner, Rich Perry, Steve Swallow, 
Gary Valente, Dieter Glawischnig, Stephan 
Ashbury, Chris Cheek, Ohad Talmor, Joshua 
Redman, Andy Sheppard, Dee Dee Bridgewa‑
ter, Maria Rita, Maria João, Mayra Andrade e 
Manuela Azevedo, entre muitos outros.

A OJM tem actuado regularmente nas 
principais salas do país e também em Barce‑
lona, Bruxelas, Milão, Nova Iorque, Boston 
e Marselha. Foi a primeira formação portu‑
guesa de jazz a participar num festival norte‑
‑americano (JVC Jazz Festival, Carnegie Hall, 
em 2007), participou no Beantown Jazz Festi‑
val de Boston e realizou temporadas nos clubes 
nova ‑iorquinos Birdland, Jazz Standard, Jazz 
Gallery e Iridium. Em 2015 voltou a integrar o 

cartaz do Voll Damm Festival Internacional 
de Jazz de Barcelona, e em 2016 actuou no 
Blue Note de Nova Iorque e na Konzerthaus de 
Viena, onde apresentou Our Secret World com 
Kurt Rosenwinkel.

A discografia da OJM começou a ver a luz do 
dia em 2006 e é o reflexo de algumas das suas 
colaborações mais sólidas. Depois de Orques‑
tra Jazz de Matosinhos Invites: Chris Cheek 
(Fresh Sound New Talent), surgiu Portology 
(Omnitone), com Lee Konitz como compositor 
e solista principal. Da colaboração com o guitar‑
rista Kurt Rosenwinkel resultou a gravação de 
Our Secret World (WomMusic, 2010), lançado 
nos EUA e em Portugal. Em 2011 foi editado o 
álbum com a cantora Maria João: Amoras e 
Framboesas (Universal Music). Em 2013 surgiu 
Bela Senão Sem (TOAP), com arranjos origi‑
nais sobre a música do pianista João Paulo 
Esteves da Silva. Em 2014 foi editado o álbum 
Jazz Composers Forum: today’s european‑
‑american big band writing (TOAP), trabalho 
que resultou da gravação de oito encomendas 
feitas a oito compositores, quatro americanos 
e quatro europeus, para o ciclo de concertos 
com o mesmo nome.

A Orquestra desenvolve igualmente, desde 
2010, um projecto destinado à criação de um 
Centro de Alto Rendimento Artístico (CARA) 
em Matosinhos, promovendo o diálogo entre 
arte, ciência e tecnologia, designadamente 
através de projectos multidisciplinares que 
visem a investigação e o desenvolvimento de 
soluções para a criação, a fruição e a dissemi‑
nação de conteúdos criativos.



Saxofones
José Luís Rego
João Pedro Brandão
Mário Santos
José Pedro Coelho
Rui Teixeira

Trompetes
Gileno Santana
Ricardo Formoso
Rogeiro Ribeiro
Javier Pereiro

Trombones
Daniel Dias
Álvaro Pinto
Andreia Santos
Gonçalo Dias

Secção Rítmica
José Diogo Martins (piano)
André Fernandes (guitarra)
Demian Cabaud (contrabaixo)
Marcos Cavaleiro (bateria)



A Fundação Casa da Música, pela primeira vez em 2017, está habilitada 
a beneficiar de 0,5 % de IRS liquidado, bem como de receber o donativo 
dos contribuintes no valor correspondente a 15% do IVA suportado na 
aquisição de certos serviços, de acordo com a Lei dos Benefícios Fiscais.
Estes donativos são da maior importância para o desenvolvimento do 
projecto Casa da Música, nas suas dimensões artística, cultural e social. 
Ao preencher o quadro 11 do Modelo 3 do IRS, pondere destinar estes 
valores à Fundação Casa da Música.

O seu donativo 
faz a diferença

11 CONSIGNAÇÃO DE 0.5% DO IRS/CONSIGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE 15% DO IVA SUPORTADO

ENTIDADES BENEFECIÁRIAS

Instituições religiosas (art.º 32.º, n.º 4, da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho) NIF IRS IVA

Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas colectivas de utilidade pública 
(art.º 32.º, n.º 6, da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)

Pessoas colectivas de utilidade pública de fins ambientais 
(art.º 14.º, n.os 5 e 7, da Lei n.º 35/98, de 18 de julho)
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