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NUNO COSTA QUINTETO
19:30 SALA 2

Nuno Costa guitarra  
João Guimarães saxofone alto
Óscar Graça piano
Bernardo Moreira contrabaixo  
André Sousa Machado bateria  

Nuno Costa iniciou os estudos musicais na Academia de 
Amadores de Música em 1998. Posteriormente, ingressa 
na escola do Hot Clube de Portugal, tendo em 2002 rece‑
bido uma bolsa de estudo para a conclusão dos seus es‑
tudos nesta escola. Em 2003, novamente como bolseiro, 
prossegue a sua formação no Berklee College of Music, 
tendo terminado o curso de Film Scoring em 2005. Ac‑
tualmente, pertence ao corpo docente da Escola de Jazz 
Luís Villas ‑Boas (Hot Clube de Portugal) e da Universida‑
de Lusíada em Lisboa.
É responsável por diversos projectos de música para ima‑
gens, mantendo um papel activo na cena jazzística na‑
cional. Lançou em 2009 o seu primeiro disco, (...)  ‑ Reti‑
cências entre parênteses, para a editora Tone Of A Pitch, 
celebrado pela crítica e considerado um dos melhores tí‑
tulos do ano. Em 2012, para a mesma editora, lança All 
Must Go, com a participação de nove músicos, entre ve‑
teranos do nosso panorama jazzístico e grandes valores 
da nova geração. Participou ainda em Depois de Alguma 
Coisa de Gonçalo Prazeres (2010), Fuse de Quad Quartet 
(2012) e Loft de Rui Pereira (2013).
A música de Nuno Costa remete para quadros cinematográ‑
ficos, com uma forte componente visual e uma criatividade 
que o afasta dos caminhos mais óbvios. Neste concerto são 
apresentadas composições incluídas no seu novo trabalho 
a editar no decorrer de 2014, para um quinteto criado em 
2007, reformulado e readaptado desde então.

ciclo jazz sonae

Notas de Nuno Costa sobre o programa do concerto:

“Sr. Puto”
É uma canção escrita em homenagem a um cão. A um cão 
que era o meu, que passou de puto a senhor e com o qual 
tive discussões e bons momentos. Musicalmente, não tem 
uma conotação fúnebre. Sempre preferi enaltecer as boas 
memórias em oposição ao pesar do desaparecimento.   
 
“Voando Sobre um Ninho de Vespas”
É o primeiro andamento de uma trilogia que gira em torno 
de uma vespa (ou então são várias mas muito parecidas!). 
Quando escrevi os primeiros acordes e com base na sua dis‑
sonância, ocorreu ‑me a vida de uma vespa. Haverá, porven‑
tura, inúmeros outros seres que fariam mais justiça às dis‑
sonâncias, mas há que ser fiel às primeiras impressões!  

“Primogene”
Foi o primeiro tema escrito para o quinteto e faz parte do 
álbum (...)  ‑ Reticências entre Parênteses, editado em 2009.
 
“A Vespa Contra ‑Ataca”
É o segundo andamento da trilogia.  

“Hum?”
Passeio entre o electrónico e o acústico...
 
“Desespero do Embalo”
É mais uma homenagem presente no próximo disco. Ho‑
menagem que antecipava o momento de uma vida com o 
nascimento da minha filha Leonor. Quanto ao “desespe‑
ro”, foi claramente um excesso...

Na Fila I nº 5 da Sala Suggia foi colocada uma obra de João Ferro Martins (Mike, 

2014) que integra a exposição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 

Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 

Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 

artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 

(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).
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