


QUANTA

Somos uma empresa ligada à produção de eventos na área da arte, 

cultura e espetáculo.

Com uma direção artística com mais de duas décadas de 

experiência, somos uma empresa com enfoque em ações eficazes 

e de impacto positivo para o público-alvo.

Temos por objetivo primordial a plena satisfação das necessidades 

dos nossos clientes, bem como o desejo de que o público, seja ele 

qual for, se eleve em cada acontecimento por nós produzido.

Cada iniciativa é um evento.

Cada evento é um acontecimento.

Cada acontecimento é uma transformação.



O MELHOR DO MUNDO SÃO AS CRIANÇAS

Um espetáculo de música, poesia e teatro para a infância, que 

pretende despertar de forma lúdica, a curiosidade sobre o universo 

pessoano.

Uma seleção de poemas, fatos biográficos e curiosidades sobre o 

autor, direcionados para os “pequenos-futuros” leitores, 

apresentados de forma poética, através de melodias inéditas 

composta pela dupla de músicos: João Afonso e António Lago Pinto.

Recorrendo à utilização de elementos cenográficos, da iluminação 

teatral e à magia da narrativa sonora e visual, transportamos o 

“pequeno-espetador” para o universo do faz-de-conta, sublinhando 

o feliz encontro entre a Infância e a Literatura.



POEMAS SELECIONADOS

» O Íbis, ave do Egipto 

» Liberdade

» Poema Pial

» Havia um Menino

» O Mostrengo

» Os Ratos

» No Comboio Descendente

» Auto do Circo

» Brincava a criança

» entre outros

Fatos biográficos e curiosidades sobre o autor serão utilizados como 

“separadores” entre as canções e/ou como cenas de interação com 

o público. 



João Afonso

João Afonso nasceu em Moçambique, onde viveu até 1978. Colheu 

influências da música urbana africana e da música popular 

portuguesa, esta última pela influência do seu tio, Zeca Afonso.

Juntamente com José Mário Branco e Amélia Muge apresentou o 

projeto “Maio Maduro Maio”, feito com versões de canções de José 

Afonso. Valeu-lhe a atribuição do Prémio José Afonso

Com o seu primeiro disco, produzido por Júlio Pereira, recebeu o 

prémio Melhor Voz Masculina Nacional (prémios Blitz 1998).

Os seus discos foram editados nacional e internacionalmente e tem 

percorrido grande parte do mundo a representar a música 

portuguesa.

O seu último trabalho, “Sangue Bom”, tem músicas de sua autoria 

para poemas inéditos de Mia Couto e de José Eduardo Agualusa.

Em toda a sua carreira trabalhou com músicos e intérpretes como 

José Mário Branco, Fausto Bordalo Dias, Amélia Muge, Júlio 

Pereira, Uxia, Pablo Milanés, Stewart Sukuma, entre outros.



António Lago Pinto

António Lago Pinto nasceu em Lisboa. Guitarrista, compositor e 

arranjador com mais de três décadas de experiência.

Estudou na Escola do Hot Club de Portugal e Escola Superior de 

Música de Lisboa ESML e Academia dos Amadores de Música.

Integra o corpo docente na Escola do Hot Club de Portugal, 

Conservatório de Lisboa, Escola JBJazz, Academia de Música da 

Ramada e Escola Acorde Comigo.

No seu percurso profissional trabalhou com músicos e intérpretes do 

panorama nacional como Sérgio Godinho, Fausto, José Mário 

Branco, Jorge Palma, Vitorino, Janita Salomé, Dulce Pontes, João 

Gil, João Afonso, António Zambujo, entre outros.

Participou em várias formações na área do Jazz como David 

Gausden, Nanã Sousa Dias, Luigi Waits, John Wadham, Jimmy 

McKay, Quarteto de Eddie Goltz, Quarteto de Pedro Abrunhosa, 

Claus Nymark Big Band, Metropol Orkest (Nederlands), entre outros.



Ficha Descritiva

Artistas

Formato

Duração

Público-alvo

Local

João Afonso e António Lago Pinto

60 minutos

De 3 a 12 anos – para toda a família

A definir com a entidade promotora.

Concerto Poético (música, poesia e teatro)

Lotação De acordo com a definição do espaço.





QUANTA Produções

Estrada de Paço de Arcos, 58

2770 - 130 Paço de Arcos
info@quanta.pt | www.quanta.pt

Direção Executiva

Diogo Alpendre / 939 378 871
diogoalpendre@quanta.pt 

Direção Geral

António Terra 


