
pág.1



pág.2



pág.3

celebrar a música

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando ruas

A música está de regresso à cidade, nestes duetos improváveis em que orquestras de Câmara visitam os 
“palcos” mais nobres do Município. Espaços simbólicos que ganham, e muito, em dignidade ao receber o 
5º Festival de música da Primavera.

O sucesso das edições anteriores faz crescer a responsabilidade na seleção de temas e intérpretes e a 
obrigação de apresentar um produto cultural de qualidade produzido para o exigente público de Viseu.

Nem sempre é fácil, sobretudo se almejamos também desmistificar a ideia de que a Música Erudita é 
para elites. Com o nosso Festival queremos tocar e sensibilizar o maior número possível de viseenses. 
Ao privilegiarmos compositores nacionais e executantes locais damos um grande passo nesse sentido.

Na edição de 2012, reforçamos o caráter internacional do Festival e, a pensar nos mais jovens, a pensar, afinal, 
no futuro, renovamos a aposta nos “Concertos Pedagógicos”, mantendo a parceria com o Conservatório de 
Música Dr. José Azeredo Perdigão para a concretização do evento.

Por ter a forte convicção de que a Cultura é a maior riqueza de um povo e porque só a presença do público dá 
pleno sentido a iniciativas como esta, é com grande satisfação que convido todos os Viseenses a participar 
no 5º Festival de música da Primavera.
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a Primavera musical De viseu

Pela 5ª Primavera consecutiva a nossa cidade 
vai receber o Festival de Música da Primavera de 
Viseu, numa parceria entre a Câmara Municipal 
de Viseu e o Conservatório de Música Dr. José de 
Azeredo Perdigão.

Pretendendo abranger público de todas as idades, 
daremos continuidade aos Concertos Pedagógicos 
para crianças das escolas do 1º ciclo de Viseu.  

Os nossos jovens artistas irão mostrar toda a 
sua arte no 5º Concurso de Instrumentistas do 
Conservatório de Música de Viseu Dr. José de 
Azeredo Perdigão. Este concurso terá a sua maior 
participação de sempre, pois a escola conta já com 
500 alunos inscritos. 

A programação do Festival continua a apostar 
na música dos compositores portugueses de 
hoje, mas dá também grande importância para 
a redescoberta da música de compositores 
portugueses do passado. Iremos ouvir em Viseu 
algumas primeiras audições modernas de música 
de Estêvão Lopes Morago. 
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A Música de Câmara e música orquestral irá preencher a maioria da programação do Festival deste ano. Pelos 
nossos palcos irão passar a Orquestra Filarmonia das Beiras com o Coro do Departamento de Comunicação 
e Arte da Universidade de Aveiro, a Orquestra de Sopros da mesma universidade e a Orquestra de Guitarras 
das escolas de música da região centro - Guitarrafonia.   

A internacionalização do Festival irá continuar neste ano com o guitarrista Marko Topchii da Ucrânia, a 
violoncelista Sanja Repše  da Eslovénia e o pianista Gérard Parmentier de França.  

Entre os músicos portugueses teremos o prazer de ouvir o percussionista Pedro Carneiro, os organistas Edite 
Rocha e André Bandeira, o pianista André Cardoso, o trompetista Hélder Sousa, o trio Physalis, e o flautista 
Pedro Sousa Silva que dirige o grupo de música antiga Arte Mínima.

Entre os músicos a lecionar no Conservatório de Viseu, farão parte do cartaz do Festival, os pianistas Alla 
Sosnovskaia, José Miguel Amaral e Jorge Martins, o violinista Joaquim Pedro Castro, a soprano Cristina 
Aguiar, a flautista Joana Correia e o acordeonista Abel Moura.  

Uma palavra de gratidão para todas as entidades e empresas que nos apoiaram, em especial para os 
nossos mecenas.

Um especial agradecimento à Câmara Municipal de Viseu, na pessoa do seu Presidente Dr. Fernando Ruas 
e da Sr.ª Vereadora da Cultura Dr.ª Ana Paula Santana, que continuam empenhados em desenvolver este 
importante projeto cultural para a nossa cidade. 

A música, mais uma vez, vai invadir a nossa cidade. Muitos são os espaços em que a poderemos fruir, não 
faltem, certamente a Primavera musical de viseu vai valer a pena.

O Diretor Artístico, José carlos sousa
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PROGRAMA 
abril 13 » 29

13’abril 18h30 Conservatório de Música
Inauguração exposição de pintura
 «... a cores e a pastel» de JOrGe marTiNs

13’abril 21h30 Sé Catedral de Viseu 
CONCERTO DE ABERTURA
Orquestra Filarmonia das Beiras e Coro do DECA  
Universidade de Aveiro 
Direção António Vassalo Lourenço

14’abril 21h30 Igreja do Seminário Maior
André Bandeira Órgão Hélder Sousa Trompete 
Edite Rocha Órgão Cristina Aguiar Canto

15’abril 17h00 Aula Magna do Instituto Politécnico 
Concerto da Primavera 
Professores do Conservatório de Música de Viseu

17’abril 21h30 Viriato Teatro  Municipal
José Miguel Amaral Piano Jorge Martins Piano

18’abril 21h30  Igreja da Misericórdia  música aNTiGa

Arte MINIMA – in paradisum  música de Lopes Morago
Direção Pedro Sousa Silva

19’abril 21h30 Hotel Grão Vasco música cONTemPOrÂNea

Pedro Carneiro Percussão  
Compositores Portugueses Música Eletrónica 
Rómulos Neagu Dança 
José Carlos Sousa Projeção Sonora

20’abril 21h30 Montebelo Viseu Hotel & Spa
Gérard Parmentier  (França)  Piano 
Participação especial do violinista 
Eliseu Antunes Pereira Gomes da Silva

Todos os espetáculos têm entrada gratuita e estão 
condicionados à lotação das salas.

Os ingressos podem ser levantados na 
câmara municipal de viseu, 

no conservatório regional de música de viseu. 
Para os espetáculos realizados no Teatro viriato, 

os ingressos deverão ser solicitados na bilheteira.
O programa poderá ser alterado 

por motivos imprevistos.
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21’abril 21h30 Aula Magna do Instituto Politécnico
Orquestra de Sopros do DECA Universidade de Aveiro
Direção Luís dos Santos Cardoso

22’abril 17h00  Viriato Teatro  Municipal
Marko Topchii (Ucrânia) Guitarra  
Guitarrafonia  Orquestra de Guitarras 
Direção Rogério Peixinho

24’abril 21h30 Viriato Teatro Municipal música De cÂmara

Sanja Repše (Eslovénia) Violoncelo  André Cardoso Piano

26’abril 21h30 Salão Nobre da Câmara Municipal  música De cÂmara

Trio Physalis: Joana Correia Flauta 
Teresa Correia Viola De Arco Luís Carvalhoso Violoncelo

27’Abril 21H30 Soveco música De cÂmara e eleTróNica

Joaquim Castro Violino Alla Sosnovskaia Piano 
Compositores Portugueses Música Eletrónica  
Leonor Keil Dança José Carlos Sousa Projeção Sonora

28’abril 15h00 Fnac de Viseu cONcerTO DOs laureaDOs

V Concurso de Instrumentistas 
do Conservatório de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão 
categoria a, b e c

28’abril 21h30 Aula Magna do Instituto Politécnico
Abel Moura “Memorias” Acordeão

29’abril 18h30 Viriato Teatro Municipal cONcerTO DOs laureaDOs  

V Concurso de Instrumentistas 
do Conservatório de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão 
categoria D e e

ConCertos PedagógiCos 

18 a 27 de abril

[10h00 às 12h00 ]  

Master CLasse

21 e 22 de abril

Pianista Gérard Parmentier  
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13 de abril

[18h30] Conservatório de Música

Jorge Martins nasceu no Porto, em 1954. 
Pianista e Professor do Conservatório Regional de 
Música de Viseu, dedica-se, desde a década de 90, 
à pintura. Completamente autodidata, encontra 
na aguarela e no pastel seco as suas técnicas de 
eleição. Fez exposições em Viseu e no Porto e 
está representado em várias coleções particulares 
em Portugal e, também, em França, na Rússia, 
na República Checa e em Marrocos. A presente 
exposição «... a cores e a pastel», dedicada à 
paisagem, é a primeira que realiza integralmente 
dedicada ao pastel seco, a sua técnica preferida.

de Jorge martins

iNauGuraÇÃO Da eXPOsiÇÃO De 

PiNTura «... a cOres e a PasTel»
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PROGRAMA

Marcos PORTUGAL (1762-1839)* - Abertura da 
ópera “Il duca di Foix” * 250 Anos do Nascimento
Domenico CIMAROSA (1749-1801)
“Requiem” em Sol menor
iNTrOiTus
No.1 Requiem Largo-Allegro 
(Coro)
KYrie
No.2 Kyrie  Largo-Allegro 
(Coro)    
GraDual e TracT
No.3 In memoria aeterna  Andante cantabile 
(Coro)
seQueNTia
No.4 Dies irae Largo-Allegro  
(Coro)

13 de abril

[21h30] Sé Catedral de Viseu

OrQuesTra FilarmONia Das            

beiras e cOrO DO Deca

Direção  antónio vassalo lourenço

universidade de aveiro

No.5 Tuba mirum Largo 
(Soprano solo)
No.6 Mors stupebit Allegro 
(Coro)
No.7 Judex ergo Largo 
(Contralto solo)
No.8 Rex tremendae Allegro
(Coro)
No.9 Recordare Largo-Allegro 
(Dueto: Soprano e Contralto)
No.10 Ingemisco Largo-Allegro 
(Coro)
No.11 Preces meae Allegro 
(Soprano ou Tenor solo)
No.12 Inter oves Largo-Allegro 
(Trio: Soprano, Con-tralto e Baixo)

Concerto integrado nas 
Comemorações Jubilares de São Teotónio
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No.13 Lacrimosa Largo molto-Allegro 
(Coro)
OFerTOrium
No.14 Domine Jesu Christe  Allegro maestoso 
(Coro)
saNcTus/ beNeDicTus
No.15 Sanctus  Allegro non tanto 
(Coro)
No.16 Benedictus Largo-Allegro 

(Soprano solo e Coro)
aGNus Dei
No.17 Agnus Dei  Andante con moto 
(Quarteto e Coro)
cOmmuNiO
No.18 Lux aeterna  Largo-Allegro 
(Quarteto e Coro)
No.19 Libera me Largo-Allegro 
(Soprano, Contralto, Tenor e Coro)

biografia  antónio VassaLo Lourenço Maestro Diretor Artístico da Orquestra Filarmonia das Beiras 
desde 1999 e do Coro Regina Coeli entre 1983 e 2008, é ainda responsável pelas classes de Coro e Direção da 
Universidade de Aveiro desde 1997 e Maestro Adjunto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa desde 1995. Com estes 
grupos tem dado particular atenção à música portuguesa, tendo realizado diversas estreias, primeiras audições 
modernas e gravações de obras de compositores portugueses.

Em 1996 terminou o mestrado em Direção de Coro e Orquestra pela Universidade de Cincinnati (EUA), onde 
também foi Assistente, tendo concluído o Doutoramento em Direção de Orquestra em 2005. Nesta universidade 
estudou Orquestração com Samuel Adler, Direção de Coro com Elmar Thomas, Earl Rivers e John Leman e Direção 
de Orquestra com o Maestro e Compositor Gerhard Samuel e ainda com Christopher Zimmerman, de quem foi 
Assistente de Direção.

Foi Maestro Adjunto da Orquestra da Juventude Musical Portuguesa e Assistente de Direção da Concert Orchestra 
de Cincinnati. Como maestro convidado dirigiu diversas orquestras e coros em Portugal, Espanha, França e nos 
Estados Unidos da América.Desde 1987 tem participado, como monitor, em diversos Cursos de Direção Coral e tem 
sido Diretor Musical de peças teatrais.

Foi Diretor Artístico do Festival Internacional de Música de Aveiro entre 2000 e 2004 e desempenhou o cargo 
de Coordenador Artístico da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de S. Carlos entre 
2002 e 2003.

Em 2006 criou o Estúdio de Ópera de Centro, projeto que tem desenvolvido importante atividade formativa e tem 
realizado por todo o país produções de ópera que incluem, para além da apresentação de importantes óperas de 
repertório, produções em português, ópera portuguesa e ópera para crianças.
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currículo Coro do dePartaMento de CoMuniCação e arte é composto pelos alunos da 
Licenciatura e do Mestrado em Música da Universidade de Aveiro. Apresentou-se pela primeira vez em 
público no dia 14 de abril de 1998 e, desde então, participa regularmente nas atividades da Universidade 
e em concertos com a Orquestra Filarmonia das Beiras. Para além das atuações em Aveiro apresentou-se 
ainda em Águeda, Alcobaça, Estarreja, Figueira da Foz, Guarda, Ílhavo, Lousã, Matosinhos, Oliveira do Bairro, 
Ourém, Ovar e Viseu, onde tem interpretado importantes obras do repertório coral-sinfónico, entre as quais 
se incluem “Magnificat”, “Cantata BWV 147” e “Paixão S.S. Mateus” (J. S. Bach), “Sinfonia Nº 9” e “Fantasia 
Coral” (Beethoven), “L’Enfance du Christ” (Berlioz), “Te Deum” (Bruckner), “Messias” (Häendel), “As Estações” e 
“A Criação” (Joseph Haydn), “Missa da Coroação, K.317” e “Missa em Dó menor, KV. 427” (W. A. Mozart), “Die 
Erste Walpurgisnacht, Op. 60” e “Salmo 42. Op.42” (Mendelsshon), “Gloria” (Poulenc), “Stabat Mater” (Rossini), 
“Missa de Glória” (G. Puccini), “Requiem” (Fauré), “Requiem Alemão” (Brahms), “Oratória de Natal” (Camille Saint-
Saëns), “Missa para Coro Misto e Duplo Quinteto de Sopros” (Stravinski) e a “Sinfonia Nº 4” (Joly Braga-Santos).

currículo orquestra FiLarMonia das Beiras (oFB deu o seu primeiro concerto no dia 15 de 
Dezembro de 1997, sob a direção de Fernando Eldoro, seu primeiro diretor artístico. Criada no âmbito de um 
programa governamental para a constituição de uma rede de orquestras regionais, tem como fundadores diversas 
instituições e municípios da região das beiras, associados da Associação Musical das Beiras, que tutela a orquestra. 
A OFB é composta por 23 músicos de cordas de diversas nacionalidades e com uma média etária jovem e, desde 
1999, é dirigida artisticamente pelo Maestro António Vassalo Lourenço. Norteada por princípios de promoção e 
desenvolvimento da cultura musical, através de ações de captação, formação e fidelização de públicos e de apoio 
na formação profissionalizante de jovens músicos, democratizando e descentralizando a  oferta cultural, a OFB 
tem dado inúmeros concertos,  além de desenvolver frequentes e constantes atividades pedagógicas (programas 
pedagógicos infantojuvenis, cursos internacionais vocais, instrumentais e de direção de orquestra, etc.). Também 
sob estes princípios, apresenta, desde 2006, produções de ópera diversas (infantil, de repertório ou portuguesa).

Do repertório da OFB constam obras que vão desde o Século XVII ao Século XXI, tendo a Direção Artística dado 
particular importância à interpretação de música portuguesa, quer ao nível da recuperação do património musical, 
quer à execução de obras dos principais compositores do século XX e XXI. Aí se incluem estreias de obras e primeiras 
audições modernas de obras de compositores dos Séculos XVIII e XIX. Neste contexto, da sua discografia fazem 
parte orquestrações do compositor João Pedro Oliveira sobre Lieder de Schubert, a Missa para Solistas, Coro e 
Orquestra de João José Baldi e as 3ª e 4ª Sinfonias de António Victorino d’ Almeida, sob a direção do próprio (2009). 

Estrutura Financiada pelo Secretário de Estado da Cultura / Direção-geral das Artes:
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14 de abril

[21h30]  Igreja do Seminário Maior 

aNDré baNDeira órgão

HélDer sOusa trompete

eDiTe rOcHa órgão 

crisTiNa aGuiar canto 

PROGRAMA

1ª Parte 
ÓRGãO E TROMPETE

G. Martini (1706 – 1784)
Toccata em Ré Maior 

D. Buxtehude (1637 - 1707)
Praeludium in g BuxWV 163 *

G. B. Viviani (1678 - ?)
Sonata Prima 

J. S. Bach (1675 - 1750)
“Wer nur den lieben Gott laβt Walten” BWV 690, 691 *

Tomaso Albinoni (1671-1750)

Concerto em Fá Maior 

2ª Parte 
ÓRGãO E CANTO

Miguel Hilarión Eslava (1807- 1878)                                                                   
Ofertório n.º 5 (Sobre o hino «Pange lingua»), 
Órgão solo 

António Vivaldi (1678-1741)
“Domine Deus”, Órgão e Canto
 
Fr. Manuel de Santo de Elias (séc. XVIII)                                                                   
Sonata em Ré menor – Allegro (1º and.), 
Órgão solo 

Henry Purcell (1659-1695)
“An Evening Hymn” (Harmonia Sacra), Órgão e Canto
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currículo andré Bandeira iniciou os seus estudos musicais no Curso de Música Sacra da Diocese do 
Porto, onde estudou Órgão com Rosa Amorim e Piano com Rui Pintão.

Desejando aprofundar os seus conhecimentos de Literatura Organística estudou Órgão no Conservatório de 
Música do Porto com Paulo Alvim.

Em 2008 concluiu a Licenciatura em Música da Universidade de Aveiro onde estudou Órgão sob orientação 
de Domingos Peixoto e, posteriormente, com Edite Rocha, terminando com a classificação máxima a 
disciplina de Órgão.

Teve também oportunidade de fazer Masterclass de Órgão com M. Bernreuther, J. Gonzalo Lopez, S. Baier, 
Louis Robilliard, J. Lendgren e L. Rogg.  

Como solista tem realizado concertos por todo o Norte e Centro do país, de destacar, concertos integrados 
na Temporada de Jovens Organistas em Aveiro, no Festival Carlos Seixas em Mafra – 2004, Festival Flores 
de Música em Leiria – 2005, no VII, VIII e IX Festival Internacional de Órgão de Lisboa, Ecos de Órgão 2010, 
2011 e no Ciclo de Órgão e Música Sacra do Porto – 2009, 2010 e 2011.

É professor de Órgão no Conservatório de Música de Aveiro e também no Conservatório de Música do Porto.

É organista na Igreja de Cedofeita (Porto).

currículo HeLder teixeira de sousa nasceu em Paris onde, com apenas 4 anos, iniciou os seus 
estudos musicais. Aos 6 anos, na Lixa, deu os primeiros passos no estudo da Trompete e aos 12 ingressou 
no Conservatório de Música do Porto nas classes dos professores José Macedo e Rui Brito tendo concluído 
o curso em 1998. Desde então, participa periodicamente em Masterclass e sessões de aperfeiçoamento em 
interpretação artística dos quais se destacam Massimo Spiga, Pierre Dutot e o Mestre Fernando Ribeiro.

Fr. Manuel de Santo de Elias (séc. XVIII)                                                                   
Sonata em Ré menor – Adagio (2º and.), Órgão solo 

Tarquinio Merula (1590-1665)
“Gaudeamus omnes”, Órgão e Canto

Fr. Manuel de Santo de Elias (séc. XVIII)                                                                   
Sonata em Ré menor – Allegro (3º and.), Órgão solo 

António da Silva Leite (1759-1833)
“Paratur Nobis Mensa Domini”Órgão e Canto
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Tem uma vasta experiência enquanto solista com Organistas, Cantores e Coros no domínio da música 
barroca surgindo frequentemente em diversas cerimónias, nomeadamente missas festivas ou outros eventos 
especiais. Afirma-se como músico eclético contando com mais de 1000 apresentações públicas, a solo ou 
integrando grandes bandas de concerto, ensembles de metais e Big Band’s.

É membro fundador do grupo In Sacris (www.insacrismusic.com).

Paralelamente à sua atividade musical é Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, leciona em 
formações científicas, incluindo pós-graduações e é diretor comercial de uma revista científica. Concluiu 
em 2008 o Master in Business Administration com especialização em Gestão de Empresas e atualmente é 
Mestrando em Gestão de Unidades de Saúde.

currículo edite roCHa (Órgão) No ano de 1999 obteve a Licenciatura em Ensino de Música - Órgão, 
sob orientação do Professor Doutor João Pedro de Oliveira e Prof. Domingos Peixoto na Universidade de 
Aveiro e com Jean-Christophe Revel no âmbito do programa Erasmus no Conservatoire National de Région 
de Musique, Danse et Art Dramatique de Perpignan (França). Em 2004 obteve o Mestrado uma das mais 
conceituadas Escolas Superiores de Música Antiga, Schola Cantorum Basiliensis (Basileia, Suíça) onde obteve 
o Diploma de solista no ramo de Renascimento/Barroco (Órgão) sob orientação dos Professores Jean-Claude 
Zehnder e Andrea Marcon, com o apoio do Gabinete das Relações Internacionais do Ministério da Cultura 
e em 2010 concluiu o Doutoramento em Música na Universidade de Aveiro sob orientação dos Professores 
Doutores João Pedro de Oliveira e Rui Vieira Nery, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Atualmente é investigadora no Centro de investigação INET-MD (Universidade Nova de Lisboa); realiza um 
pós-doutoramento (FCT) na Universidade de Aveiro e Universidade de Oxford; é presidente da direção da 
Associação Musical Pro-Organo (AMPO) e leciona a disciplina de Órgão na Universidade de Aveiro.

currículo Maria Cristina aguiar (Soprano) Natural de Viseu, iniciou o estudo de Canto no 
Conservatório Regional de Música “Dr. José de Azeredo Perdigão” - Viseu, ingressando mais tarde no Curso de 
Ensino de Música da Universidade de Aveiro, na Área Específica de Canto, onde trabalhou com os Professores 
Doutores José de Oliveira Lopes e António Salgado. Foi galardoada com o Prémio Engenheiro António de 
Almeida, por se ter licenciado, em 1998, com a mais alta classificação do seu curso. Frequentou, ainda, o 
Curso Superior de Canto da Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo, do Instituto Politécnico do 
Porto, e participou em diversos cursos de interpretação e técnica vocal, como formanda e formadora.
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Mestre em Música, desde 2007, pela Universidade 
de Aveiro, é doutoranda em Estudos da Criança, 
na Universidade do Minho, centrando a sua 
investigação no ensino de Canto com crianças em 
idade escolar (1º ciclo do ensino básico). 

Presentemente é professora de Canto e Coro no 
Conservatório Regional de Música “Dr. José de 
Azeredo Perdigão” - Viseu e integra, como docente, 
o Departamento de Comunicação e Arte da Escola 
Superior de Educação de Viseu.
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15 de abril

[17h00] Aula Magna do Instituto Politécnico

PROGRAMA

J. Cage – Story, Melody 
Percussão: Hélder Roque, Sérgio Mady, Carla 
Fernandes, José Eduardo Fiúza  

Piazolla – História do Tango – Café 
saxofone Tiago Correia 
Guitarra André Cardoso 

cONcerTO Da Primavera

Profs. do conservatório de música de viseu

W. Zubitsky – M. Moretti – Carme iucundum
acordeão Abel Moura
Piano José Miguel Amaral

Donizetti – Don Pasquale – “Quel guardo il 
cavaliere... So anch´io la virtù magica”
soprano Maria Cristina Aguiar
Piano Ana Cristina Mota Pinto

Com aquele olhar, o cavaleiro atingiu certeiro o coração; dobrou o joelho e disse: “Sou o vosso cavaleiro”. E 
havia naquele olhar tanto sabor a paraíso, que o cavaleiro Ricardo, totalmente conquistado pelo amor, jurou 
que nunca dirigiria o seu pensamento a outra mulher.

Ah! Sei também a virtude mágica de um olhar oportuno! Sei como queimar o coração com fogo lento e 
conheço o efeito de um sorriso malicioso e de uma lágrima enganadora. Conheço mil maneiras de adulterar 
o amor, truques e artifícios para encantar e inspirar um coração.

Tenho uma mente bizarra, sou rápida e animada, gosto de brilhar e de brincar.

Se me enfureço mal consigo conter-me, mas logo me apresso a transformar em riso toda a minha cólera. 
Tenho uma mente bizarra, mas um bom coração.
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violoncelo  Luísa Antunes 
Flauta  Joana Correia    
clarinete Isabel Tavares   
Piano  Jorge Martins  

E. Elgar – Pomp and Circunstance – March nº 
1 – op.39  arr. Nuno Silva
Orquestra e Coro de professores do Conservatório de 
Música de Viseu

Direção: Tiago correia

R. Schumann – Trio op 80 3º andamento (“In 
mässiger Bewegung”)
Piano Eugénia C. Homem
Flauta transversal Isabel Castro 
violino  Joaquim Castro 

C. Koechlin - Épitaphe de Jean Harlow
Flauta transversal Joana Correia 
saxofone José Eduardo Magalhães
Piano José Miguel Amaral

Kummer - Duo op. 33 - Siciliano e Rondó 
violoncelos  Luísa Antunes e Lydia Pinho

F. Mercury – Bohemian Rhapsody 
Guitarra António Coelho, Marco Pereira, Paula Sobral

Offenbach – Galop (La Vie Parisienne)
Quarteto acordeãos Abel Moura, Bruno Cabral, 
Nancy Brito, Nuno Silva 

A. Vivaldi – Gloria – “Laudamus te”
soprano Ecaterina Neagu
soprano Maria Cristina Aguiar 
violino Ana Serrano 
Piano Alla Sosnovskaia 

A. Raph – Rock
Trombone  Cláudio Ferreira
bateria  Hélder Roque 

C. Rolfes – op.19  Scherzo für Emma (2005)
violino  Ana Serrano   
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17 de abril

[17h00] Viriato Teatro Municipal

currículo José MigueL aMaraL iniciou os estudos musicais no Conservatório Regional de Música de 
Viseu “Dr. José de Azeredo Perdigão”.

Durante os anos passados neste estabelecimento de ensino, realizou inúmeros recitais, arrecadando prémios 
em Concursos Regionais e Nacionais. 

Após concluir o Curso Complementar de Piano, na classe do Prof. Jorge Martins, ingressou na “École Normale 
de Musique de Paris – Alfred Cortot”, na classe do professor Marian Rybicki, vindo a obter o Diplôme 

PROGRAMA

1ª Parte 
JOSÉ MIGUEL AMARAL

Schubert – Sonata op. 78 D. 894
Molto Moderato e cantabile
Andante
Menuetto – Allegro Moderato
Allegretto

JOsé miGuel amaral piano

JOrGe marTiNs piano

2ª Parte 
JORGE MARTINS

Rachmaninov  Momento Musical em Si menor
Debussy  La terrasse des audiences du clair de lune
Debussy Feux d ártifice
Chopin  Estudo op. 10 nº 6, em Mib menor
Chopin  Nocturno op.55 nº 1, em Fá menor
Liszt  Funérailles 

Mecenas
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Superieur d'Enseignement de Piano.

Posteriormente, completou o Curso Superior de Piano do Conservatório Superior de Música de Paris, onde 
trabalhou com o Prof. Olivier Gardon, obtendo o “1 Prix” de Piano. Paralelamente, integrou a classe de Música 
de Câmara do Quator Ysaÿe.

Licenciou-se igualmente em Ensino de Música (ramo de Piano) pela Universidade de Aveiro.

Efectuou diversos recitais em França, Portugal e Marrocos e arrecadou ainda alguns prémios em concursos 
internacionais – prémio de “Melhor Interpretação da Peça Portuguesa” no “3º Encontro Internacional de 
Jovens Pianistas ” (Viseu, 2002) e laureado do XV “Concours Flame” (Paris, 2004).

Assistiu e participou em masterclasses ministradas por figuras emblemáticas do plano musical tais como 
Jean Fassina, Mstislav Rostropovich, György Kurtág, Murray Perahia, Anne Queffélec, François-René 
Duchâble, Vitaly Margulis, Jura Margulis, Jörg Demus, Helena Costa e Luíz de Moura Castro.

Desde o ano lectivo 2004/05, é docente da disciplina de Piano no Conservatório Regional de Música de 
Viseu “Dr. José de Azeredo Perdigão”, acumulando ainda as funções de pianista acompanhador das classes 
de sopros, de cordas e de coro.

Paralelamente à sua carreira docente, tem efetuado diversos recitais a solo e em agrupamentos de câmara 
por todo o país, tendo mesmo gravado para a RDP (Antena 2).

currículo Jorge Martins nasceu no Porto, em 1954, cidade onde efectuou os seus estudos, tendo 
concluído os Cursos Superiores de Piano e de Canto do Conservatório de Música do Porto, nas classes de 
Hélia Soveral e Fernanda Correia, respectivamente. Simultaneamente concluiu a Licenciatura em Economia 
na FEP. Frequentou seminários, estágios e cursos orientados por M. Rybicki, J. Fassina, C. Helffer, M.F. 
Bucquet, V. Perlemüter, S. Costa, Constantin Illiescu, entre outros.

Tendo-se dedicado em exclusivo à Música, integrou o Grupo de Música Vocal Contemporânea do Porto, 
participando na gravação de vários discos, programas de rádio e de televisão, e em inúmeros concertos e 
festivais em Portugal, Espanha e Alemanha (Berlim). Integrando o Grupo Instrumental da Oficina Musical do 
Porto, teve participações a solo, como acompanhador ou integrado em diferentes formações instrumentais 
em todos os festivais realizados em Portugal e  Espanha, e ainda na Alemanha e na Colombia. Realizou 
Concertos e Recitais, não só a solo mas também com nomes como Oliveira Lopes e Palmira Troufa, entre 
outros, por todo o país e em Espanha e França.
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Desenvolveu uma intensa atividade docente, na 
Escola de Música do Porto, na Escola Profissional 
de Música do Porto e no Conservatório Regional 
de Viseu onde continua a ser professor, sendo 
Coordenador do Grupo Disciplinar de Piano e 
integrando o Conselho Pedagógico. Completou 
a Profissionalização em Exercício, com elevada 
classificação profissional, na Universidade de 
Aveiro. Tem visto alunos por si preparados serem 
premiados em Concursos Nacionais e, inclusive, 
obterem Diplomas Superiores na École Normale de 
Musique de Paris.

Nos últimos anos tem integrado regularmente júris 
de Concursos Internacionais (Concurso Internacional 
Cidade do Porto,Grand Prix Animato em Paris, Piano 
Campus em Pontoise, Concurso Internacional de 
Música de Marrocos, Premio Giuliano Peccar em 
Gorizia-Itália, entre outros). Fundou os Encontros 
Internacionais de Jovens Pianistas em Viseu e 
realizou, com Marian Rybicki, Academias de Verão 
no Conservatório Regional de Viseu. 
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18 de abril

[21h30] Igreja da Misericórdia 

arTe miNima– in paradisum                                     

Direcção  Pedro sousa silva

in paradisum
música para o Ofício de Defuntos de Estevao 
Lopes Morago

præleudio      
- In paradisum (antiphona, cantochão) 
 
ad vesperas              
- De profundis clamavi ad te (psalmus) 

ad matutinum 
1º nocturno - [verso de 5º tom] (anónimo¹) 
. Regem, cui omnia vivunt (invitatorium) 
. Parce mihi domine (lectio prima) 
. Credo quod Redemptor (responsorium i) 
 
[verso de 8º tom] (anónimo¹) 
. Comissa mea pavesco 
(2ª parte do responsorium iii) 

música de lopes morago

3º nocturno - [verso de 1º tom] (anónimo¹) 

Quare de vulva (letio tertia)  
. Peccantem me (responsorium vii)  
. Libera me domine (responsorium ix) 
  
missa pro defunctis 
introitus - [verso de 6º tom] (anónimo¹) 
.Requiem æternam dona eis, Domine 

Kyrie -  [verso de 6º tom] (anónimo ¹) 
. Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison 

Graduale - [verso de 2º tom] (anónimo¹) 
. Requiem æternam dona eis, Domine  

Mecenas
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[Tractus, sequentia] - [Tento do 2º tom] (antónio 
carreira?²) 

Offertorium - Domine Iesu Christe, Rex gloriæ 
(Offertorium)  

sanctus - [verso de 2º tom] (anónimo¹) 
. Sanctus - Benedictus 
agnus Dei - [verso de 2º tom] (anónimo¹) 
. Agnus Dei – Agnus Dei – Agnus Dei 
 
communio - [verso de 8º tom] (anónimo¹) 
. Lux æterna luceat eis, Domine  
 
post communio - [Tento do 4º tom] (antónio 
carreira?²)  
. Versa es in luctum (oratione) 

ad stationes     
. Memento mei (in tertia statione) 
. Libera me domine (in quarta statione) 
 
postludium      
. In paradisum (antiphona)    
¹ obra do manuscrito 964 do Arquivo Distrital de 
Braga 
² obra do manuscrito 242 da Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra 

Poder-se-á dizer sem exagero que o nascimento e a 
morte são os acontecimentos mais determinantes na 
vida de uma pessoa. É por isso curioso, alguns dirão 
mesmo irónico, que seja precisamente sobre esses 
momentos que se levantem as maiores dúvidas 
sobre a consciência do ser, seguramente motivadas 
pela ausência de relatos na primeira pessoa. Assim, 
os ritos sociais que universalmente se realizam 
afim de celebrar tais eventos serão provavelmente 
importantes para todos exceto para o celebrado. 
A inexistência de uma consciência pessoal do 
momento, ou pelo menos a forte dúvida sobre ela, 
é suprida pela criação de uma memória coletiva 
que questiona e valoriza a passagem de cada ser 
por este  conceito linear a que chamamos tempo.  

Não é por isso de admirar que os ritos eclesiásticos 
devotem atenção especial a estes momentos. 
No rito católico romano, o nascimento de Cristo é 
provavelmente momento mais alto das celebrações 
públicas, tanto hoje como no Renascimento, de 
onde nos chegam relatos de enorme fausto nas 
matinas de Natal. Mas também o Ofício de Defuntos, 
um conjunto de orações em favor da alma de um 
falecido, representa um papel muito relevante na 
construção e disseminação de um credo e de uma 
identidade que marca toda a cultura ocidental.  O 
longo conjunto de textos do Officium Defunctorum 
não se limita a pedir repouso para as almas defuntas. 
Eles são toda uma reflexão de caráter ontológico, 
que questiona a nossa existência terrena (“por 
que me fizeste sair do útero?”,  “nada são os meus 
dias”), expressa o arrependimento pelas as nossas 
inevitáveis faltas (“temo os meus pecados e perante 
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ti coro”), teme o dia em que seremos julgados (“livra-me da morte eterna nesse dia temível em que seremos 
julgados pelo fogo”) e pede absolvição através do descanso e luz eterna (“concedei-lhes o repouso eterno e 
que a luz perpétua os ilumine”).  

Como em todos os ritos católicos, a música desempenha um papel fundamental. A oração faz-se cantando: 
geralmente em cantochão e, quando a solenidade de ocasião o requer, em polifonia. Não é de admirar por 
isso que nas fontes polifónicas do século XVI e XVII encontremos frequentemente obras para os vários 
momentos do Ofício de Defuntos, geralmente encerrando coleções de música para diversos períodos 
litúrgicos, num evidente simbolismo.  

É precisamente esse o caso do códice 3 do Arquivo Distrital de Viseu, proveniente da sua catedral. Compilado 
por Estevao Lopes Morago (ca. 1575-ca. 1630), compositor de proveniência espanhola, aluno de Filipe de 
Magalhães no Colégio dos Moços do Coro em Évora entre 1592 e 1596 e mestre de capela da Sé de Viseu entre 
1599 e 1628, este manuscrito contém música da sua autoria (missas, motetos, responsórios e lições) para vários 
momentos do calendário litúrgico, iniciando no Advento e encerrando na Sexta Feira Santa. Como apêndice, o 
conjunto de obras para o Ofício de Defuntos que agora apresentamos, e ainda duas ladainhasChriste redemptor 
que, não pertencendo ao ofício, farão eco de um costume processional português.  

Apesar de seguir modelos formais e estilísticos herdados de um século XVI fértil em produção polifónica na 
península ibérica, a música de Morago apresenta algumas características que são inequívocos sintomas de 
uma modernidade que hoje apelidamos de barroca, aproveitando ao máximos as possibilidades expressivas 
e de contraste oferecidas pela natureza dos textos do Officium Defunctorum. A homorritmia de Parce mihi 
domine ou Quare de vulva podem parecer na aparência falsos bordões sobre o cantochão mas revelam-
se recitativos ao melhor estilo da seconda prattica montverdiana, onde a cada frase literária corresponde 
uma ilustração musical e onde cada palavra tem um recorte melódico e rítmico derivado da sua fonética. 
As diferentes texturas musicais associadas a cada frase literária sucedem-se rapidamente, enfatizam-se 
as palavras literariamente mais expressivas, frequentemente recorrendo a “ilegalidades” harmónicas ou 
melódicas (por exemplo, em palavras como “peccatta” ou “inferni”), os encadeamentos harmónicos são 
frequentemente surpreendentes e pouco usuais na época.   

Mas ao mesmo tempo, é evidente no contraponto de Morago o respeito pela tradição polifónica de que é 
herdeiro, sobretudo na missa pro defunctis, onde o ouvinte mais informado poderá encontrar uma relação 
de parentesco com obras semelhantes de Morales, Escobar ou Victoria. A título de exemplo, o contraponto 
do introitus, iluminado pelo cantus firmus no soprano, é de uma transparência e luminosidade tão grande 
como aquela pedida pelo texto e  sugerida pelas notas brancas usadas na notação. 
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E talvez seja precisamente esta síntese entre a pureza contrapontística quinhentista e o recurso aos 
artifícios rebuscados dos seus contemporâneos italianos que melhor caracteriza a música de Morago, em 
particular nas obras para os defuntos, e que o torna num compositor muito especial em relação aos seus 
contemporâneos ibéricos e merecedor da melhor atenção do ouvinte moderno. 

Manuela Lopes cantus 

Brígida Silva altus   

Bruno Nogueira tenor 

Job Tomé bassus 

currículo arte MiniMa é um projeto fundado e dirigido por Pedro Sousa Silva afim de abordar o imenso 
reportório renascentista contido em fontes portuguesas, grande parte inédito. O acesso ao reportório através 
das fontes originais, tanto musicais como teóricas ou histórico-sociais, é uma das premissas do trabalho, 
procurando assim uma melhor compreensão da linguagem implícita na música e na gramática das práticas 
associadas. Desde a sua fundação no final de 2011, Arte Minima realizou concertos em Braga e Vila do Conde 
e uma gravação para o Centro de Interpretação do Mosteiro da Batalha, a inaugurar brevemente.

currículo Pedro sousa siLVa estudou flauta em Lisboa e Milão com Pedro Couto Soares e Pedro 
Memelsdorff. Realizou estudos de musicologia na UNL e é doutorado pela UA com uma tese que explora 
as relações entre a teoria musical e a interpretação na polifonia do renascimento. É professor adjunto na 
ESMAE-IPP, onde juntamente com Ana Mafalda Castro criou o primeiro curso de música antiga no pais e 
presentemente coordena o curso de mestrado em música - interpretação. A solo e com diversos ensembles 
especializados na interpretação de música medieval, renascentista e barroca, realizou inúmeros concertos 
em Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Áustria, Alemanha e Holanda. É convidado frequentemente por 
diversas instituições superiores europeias para ministrar masterclasses, em particular sobre a prática da 
polifonia renascentista em flautas.

 

Hugo Sanches viola de mão e alaúde 

Xurxo Varela Diaz viola da gamba 

Pedro Sousa silva flautas e direção 
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19 de abril

[21h30] Hotel Grão Vasco 

música cONTemPOrÂNea

Pedro Carneiro  percussão

Comp.portugueses  música eletrónica  

Rómulos Neagu dança 

PROGRAMA

1ª Parte 
PERCUSSãO Pedro Carneiro

Elliott Cárter – “Saeta” e “Improvisation”, 
de “Eight Pieces for Four Timpani”

Eurico Carrapatoso (transcrição para marimba: Pedro 
Carneiro) – “Pranto”

Luís Tinoco – “Keep Left” e “Next Train Approaching”, 
de “Mind the Gap”

João Pedro Oliveira – “Lâminas Líquidas”

Akira Nishimura –“Rati”, de “Three Fragments of Piya” 

2ª Parte 
MúSICA ELETRÓNICA 
DANçA
PROJEçãO SONORA

apocalíptica (2000) 
José Carlos Sousa

«efeito Dominó i: alquimia» (2004) 
Rui Penha

Des cercles en cercle (2008)
Miguel Azguime

José Carlos Sousa projeção sonora

Mecenas
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notas de programa aPoCaLíPtiCa (2000) José Carlos Sousa

“E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra; e houve depois vozes, e 
trovões, e relâmpagos e terramotos.” (Apocalipse capítulo 8 versículo 5).

O livro bíblico Apocalipse, capítulos 8, 9 e 10, serviu de inspiração para esta obra. Nela tento fazer uma 
exploração da temática do Fim dos Tempos, com as suas pragas anunciadas pelos sete anjos e pelas sete 
trombetas. A intenção desta obra não é retratar ou descrever o referido texto, mas explorar a ideia de Fim, 
fim dos tempos, da terra, dos homens, da vida ou começo de uma nova vida... 

O material sonoro desta obra, foi criado e desenvolvido exclusivamente em programas de síntese sonora. 
Apocalíptica foi trabalhada nos estúdios de Música Eletroacústica da Universidade de Aveiro. 

notas de programa « eFeito doMinó i: aLquiMia» (2004) Rui Penha

Em « Efeito Dominó I: Alquimia», abordo uma multiplicidade de esquemas de ação e reação, incidindo 
sobretudo nas suas consequências a longo prazo e na transformação da energia no processo de interação 
entre corpos que chocam ou aceleram empurrados pela desaceleração de outros, transferindo energia cinética 
ou transformando-a em energia térmica ou química no decorrer de um circuito em que a única alimentação é 
a inicial, conjugada com diversas energias potenciais colocadas em pontos estratégicos de equilíbrio prontos 
a ceder ao menor estímulo, alimentando assim uma cadeia que parece prolongar-se indefinidamente. A 
esta sequência estão associados sobretudo os sons concretos, relativamente crus ou tratados, consoante 
estamos no domínio do macro (exterior) ou do micro (interior) movimento. Paralelamente, e tendo por base 
a transformação entre diferentes tipos de energia e matéria, os sons maioritariamente eletrónicos executam 
metamorfoses internas, como fluidos estáveis nos quais os movimentos concretos provocam perturbações 
e reações diversas, não esquecendo nunca, contudo, que no domínio musical tudo é possível: transformar 
água em fogo ou cobre em ouro é tão verosímil como distorcer todas as dimensões, criando espaços imensos 
visíveis num lapso de tempo ínfimo.                                                                                            

notas de programa  des CerCLes en CerCLe (2008) Miguel Azguime

Esta peça foi composta em Berlim entre Outubro de 2007 e Janeiro de 2008, motivada por Folkmar Hein, a 
quem a peça é dedicada. O material sonoro é constituído por sons concretos (essencialmente síntese cruzada 
entre voz e instrumentos de percussão) e sons sintéticos (fundamentalmente derivações espectrais a partir 
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dos modelos de sons concretos) mas que mantêm uma relação de interdependência no sentido de aparentar 
uma mesma natureza. De alguma maneira a voz (elemento dominante no meu trabalho composicional dos 
últimos anos) volta a ser o elemento protagonista, na medida em que as suas características espectrais e 
morfológicas dão uma intenção de “vocalidade” à maior parte dos sons que compõem a obra. A estreia teve 
lugar em Berlim, em Janeiro de 2008, no Festival Ultraschall.

currículo  Pedro Carneiro  

“(...) É um momento magistral ouvir uma atuação deslumbrante de Carneiro”.

(Guardian, Inglaterra)

“(...) uma leitura formidável destas obras superiores (...) extremamente preciosa pela qualidade da sua 
interpretação”.

(Le Monde, França)

“O marimbista Pedro Carneiro, que atuou como solista (...) apareceu como um super-homem,vindo de outra 
galáxia”.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alemanha)

Na sua tripla atividade de instrumentista, chefe de orquestra e compositor, Pedro Carneiro tem vindo a 
cativar plateias por toda a Europa, EUA, Ásia e Austrália. 

Estudou piano, violoncelo e trompete, desde os cinco anos de idade. Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian no 
Guildhall School of Music and Drama, onde concluiu a licenciatura em percussão e direção de orquestra, com 
a distinção “Head of Department Award”.

Seguiu também os cursos de direção de orquestra de Emilio Pomàrico, na Accademia Internazionale della 
Musica em Milão.

Aclamado internacionalmente como um dos mais importantes percussionistas da atualidade, tocou, em 
estreia absoluta, perto de uma centena de obras e apresenta-se regularmente como solista convidado de 
algumas das mais prestigiadas orquestras internacionais: Los Angeles Philharmonic, Seattle Symphony 
Orchestra, Helsinki Philharmonic, Iceland Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra, Vienna Chamber 
Orchestra, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Leipzig Radio Symphony, entre outras.
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Compõe para teatro e cinema, e alguns dos seus trabalhos discográficos foram distinguidos com prémios, em 
particular, a sua monografia sobre Iannis Xenakis gravada em 2004, considerada pela imprensa internacional 
como uma gravação de referência. 

Apresenta-se regularmente como chefe de orquestra, solista/diretor em diversas orquestras internacionais. 
É cofundador, diretor artístico e maestro titular da Orquestra de Câmara Portuguesa, que dirigiu no Reino 
Unido (City of London Festival), em 2010.

Em 2011, recebeu a Medalha de Honra da Cidade de Setúbal e o Prémio Gulbenkian Arte.

currículo José CarLos sousa nasceu em Viseu - Portugal, em 1972. Iniciou os seus estudos musicais 
no Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão, na sua cidade natal onde concluiu o curso geral 
de composição em 1995. 

Em 1996 prossegue os seus estudos na Universidade de Aveiro, onde concluiu a sua Licenciatura em 
Composição, no ano de 2000.

Estudou composição e música eletrónica com Evgueni Zoudilkin, João Pedro Oliveira e Isabel Soveral. 
Frequentou ainda vários seminários de composição e música eletrónica orientados pelos compositores; Jorge 
Antunes, Alain Sève, Tomás Henriques, Flo Menezes, François Bayle e Emmanuel Nunes. 

Em Junho de 2005 concluiu, na Universidade de Aveiro, um mestrado em música com especialização em 
composição, subordinado ao tema "O Timbre e suas Metamorfoses no Processo Composicional da Música 
Eletroacústica".

Já lecionou na Universidade de Aveiro e no Instituto Piaget em Viseu.  

É conjuntamente com Paula Sobral organizador e diretor artístico do Concurso e Festival Internacional de 
Guitarra Clássica de Sernancelhe, na sua 14ª edição.

Desde 2008 que organiza e é o Diretor Artístico do Festival de Música da Primavera de Viseu.

Em 1995 ganhou o primeiro prémio do 1º concurso de composição do conservatório onde estudou, com a 
obra infantil para piano, Almofada.

No Concurso de Composição Eletroacústica “Música Viva 2000”, foi agraciado com uma Menção Honrosa. 

Em Abril de 2001 foi premiado com a sua obra Viagem no referido concurso, integrado na Porto 2001 Capital 
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Europeia da Cultura. 

A sua música tem sido tocada em várias cidades portuguesas e em vários festivais de música.

Atualmente é professor de composição no Conservatório de Música de Viseu, exercendo também o cargo 
de Diretor Pedagógico desta escola. 

currículo rui PenHa Compositor e intérprete de música eletroacústica, Rui Penha nasce no Porto em 
1981. Inicia os estudos de piano ainda na infância, concluindo uma Licenciatura em Música (Composição) 
em 2006. Estuda com João Pedro Oliveira, Sara Carvalho, Emmanuel Nunes, Brian Ferneyhough, 
Helmut Lachenmann e Louis Andriessen, entre muitos outros. As suas obras são tocadas em diversos 
países por solistas e grupos de relevo, como Pedro Carneiro, Arditti Quartet, Remix Ensemble ou a Orquestra 
Gulbenkian, tendo editado algumas partituras e gravações. Desenvolve intensa atividade no domínio da 
tecnologia da música, com ênfase na concepção de novos interfaces de expressão musical. Foi fundador 
e curador da Digitópia, um projeto da Casa da Música em colaboração com o INESC Porto, a ESMAE e a 
Escola de Artes da UCP, entre 2007 e 2010. Docente em várias instituições de ensino superior portuguesas, 
terminará em breve um Doutoramento em Música sob orientação de João Pedro Oliveira. 

Mais informações em http://ruipenha.pt .

currículo  MigueL aZguiMe Compositor, poeta, performer, Miguel Azguime nasceu em Lisboa 
em 1960. Em 1985, fundou com Paula Azguime o Miso Ensemble, projeto de autor singular, largamente 
reconhecido pelo público e pela crítica, com um percurso de mais de 600 concertos realizados por todo o 
mundo.

Miguel Azguime obteve vários prémios de composição e de interpretação e o seu catálogo compreende 
mais de 100 obras para as mais diversas formações, instrumentais e/ou vocais, com e sem eletrónica, e 
ainda música para teatro, dança e cinema.

Tem recebido encomendas de inúmeras instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras e 
a sua música tem presença regular nalguns dos mais importantes festivais internacionais de música 
contemporânea, de Portugal ao Japão, pela mão de prestigiados maestros, solistas e agrupamentos.

Miguel Azguime foi compositor residente em numerosos estúdios de criação internacionais e em 2006 foi 
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compositor residente da DAAD em Berlim, passando desde então a trabalhar e a viver em Lisboa e em Berlim. 
Recentemente obteve com a sua Nova Op-Era “Itinerário do Sal”, o prémio Music Theatre NOW do Instituto 
Internacional de Teatro da UNESCO.

À sua intensa atividade como compositor, poeta e percussionista, vem juntar-se uma constante dedicação 
na divulgação e fomento das novas linguagens musicais e das relações da música com a tecnologia. Neste 
sentido tem multiplicado as ações, destacando-se a fundação da Miso Music Portugal (centro de criação e 
produção musical) e a fundação do Centro de Investigação & informação da Música Portuguesa.

www.azguime.net | www.mic.pt

currículo roMuLus neagu Nasceu em 1973, tendo feito a sua formação no Liceu de Coreografia em 
Bucareste.

Aprofunda, posteriormente, os seus estudos na dança contemporânea com Christine Bastin, Karine Saporta, 
Thiery Bae, Jeremy Nelson, Joseph Nadj, Amanda Miller e Felix Rukert.

Entre 1989 e 1990 trabalhou no Teatro Lírico (Craiova-Romania). Entre 1991 e 1996 trabalhou na Ópera 
Nacional de Bucareste, passando seguidamente pela Orion Ballet Company também na mesma cidade e pela 
Ventura Dance Company, Zurich. Trabalha regularmente com a Companhia Paulo Ribeiro desde 1999.

Em Fevereiro de 2009 estreio a sua última criação « A partir do adolescente míope » em co-criação com o 
encenador Graeme Pulleyn e músico Luís Pedro Madeira.

Recebeu ainda, enquanto coreógrafo e intérprete, diversos prémios, entre os quais destaca: Prémio para 
«Fabulations» em 1995, no International Choreography Festival em Iasi-Roménia; Prémio para «Possibility» 
em 1996, no Concurso Nacional de Dança em Constanta-Roménia; Prémio de Interpretação em 1997, no 
International choreography Festival Iasi-Roménia.

Em 1996 foi eleito Intérprete do Ano, pela Associação dos Críticos, Coreógrafos e Intérpretes, Roménia.

Em 2007 recebe o Troféu Aquilino Ribeiro, categoria Inclusão, para «O ensaio de um Eros possível…» .
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20 de abril

[21h30] Hotel Montebelo 

GérarD ParmeNTier   França

Participação especial do violinista 

eliseu antunes Pereira Gomes da silva 

PROGRAMA

1ª Parte 
E.Chabirer  Scherzo valse

Liszt  12ªRapsodia

Carlos Guastavin  Duas peças para piano 

2ª Parte 
Improvisações sobre temas propostos pelo público.

O Festival de Música da Primavera em parceria com a Associação Música Esperança Portugal trazem à 
cidade de Viseu o grande pianista francês Gérard Parmentier, para um concerto onde o improviso será ponto 
de honra.  

A Associação Música Esperança Portugal – AMEP tem como objetivo levar a música a todos os espaços, 
a toda a sociedade, principalmente àqueles que por norma não têm acesso a ela. Em pouco mais de um 
ano, a AMEP já proporcionou concertos em estabelecimentos prisionais, hospitais e atelieres em aldeias 
desertificadas no interior do país. 

A AMEP faz parte da Federação Internacional Música Esperança (que inclui dezenas de associações Música 

Mecenas
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Esperança em todo o mundo), premiada pela UNESCO. A Federação foi fundada e é liderada pelo pianista 
franco-argentino Miguel Ángel Estrella, que em Outubro do ano passado, esteve em Portugal a apadrinhar a 
AMEP, num concerto memorável. 

A vinda de Gérard Parmentier é mais uma forma de associar grandes nomes da música internacional a esta 
causa, que é a de fazer da música um meio de intervenção social. 

O público terá a oportunidade de propor temas sobre os quais Gérard vai improvisar, mostrando que a música 
nasce de todos. 

A primeira parte do concerto será composta por música virtuosa do repertório clássico assim como por 
música argentina e uma valsa para violino (Eliseu Silva) e piano, da composição de Gérard, a segunda pela 
liberdade da criação no momento.

Gérard é um músico excecional. É um fazedor de momentos mágicos, como certamente este concerto vai 
mostrar. Ele é música com todas as suas cores, luzes, riqueza e facetas. 

currículo gérard ParMentier não faz música, ele é música com todas as suas cores, luzes, 
riqueza e facetas. Pianista fora do comum, fez os seus estudos de piano na École Normale de Musique 
e no Conservatório Nacional Superior de Música de Paris, trabalhando, ao mesmo tempo, com a 
mesma vitalidade a escrita musical, o clarinete, e também o órgão, instrumento em que toca toda a 
obra de Bach.

Este percurso leva-o naturalmente à Arte da Improvisação, com o prémio do Concurso Internacional de 
Improvisação de Lyon.

Durante doze anos, Gérard Parmentier é titular dos Grandes Órgãos Cavaillé-Coll da igreja St Maurice de 
Courbevoie (perto de Paris), e, de 1973 a 1977, é  Diretor de Música no Teatro Nacional da Comédia Française. 
Entre 1979 e 1990, exerce o cargo de pianista da Ópera de Paris. Apaixonado pela Música Barroca, trabalha 
igualmente, entre outros, com William Christie e Jean Claude Malgloire.

Paralelamente Gérard Parmentir foi o pianista acompanhador, em inúmeros concertos no mundo inteiro, 
de Luciano Pavarotti, Ruggero Raymondi, Gabriel Bacquier, Roberto Alagna, Angela Gheorghiu, Kiri te 
Kanawa, Katia Ricciarelli, Whileminia Fernandez (cujo filmDIVA), Shirley Verrett, Christa Ludwig ou Nadine 
Denize (com a qual gravou um disco dedicado a Wagner). Também se produziu com Armin Jordan, Georges 
Prêtre ou Jean Casadessus, entre outros.
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Isto não impediu Gérard Parmentier, “muito naturalmente..”, de trabalhar, em numerosas 
circunstâncias e em diversos domínios, com Robert Hossein, Pierre Cardin, Vladimir Cosma, 
bem como com a Companhia de Dançe « Blanca Li », e de ser, durante quatro anos, o pianista 
do programa radiofónico France Inter, “Le Masque et la Plume » (“a Máscara e a pluma”), bem 
como « Liszt – improvisador » na série « Liszt » da France Musique (doze episódios), e ainda 
ter a seu cargo a organização musical da Missa Papal em Bourget, por ocasião da vinda do 
Papa João Paulo II a França, tendo dirigido uma orquestra de sopros e um Coro de 800 pessoas.

Gérard Parmentier deu, sob múltiplas formas, concertos no mundo inteiro. A Ásia reservou-lhe um 
acolhimento pessoal digno das mais altas personalidades. Por exemplo, na China, aonde, além de várias 
masterclasses gravadas pela televisão e recitais a solo, fez a primeira audição do concerto para piano “The 
Tide” de Chuiu Tiang-Long, com a Orquestra Nacional Tradicional de Hong Kong (único europeu a ter tido 
essa honra).

Pedagogo, depois de ter ensinado em vários estabelecimentos , como no conservatório de Pamplona, École 
Normale de Musique, Conservatório Nacional de Música de Paris, Parmentier foi diretor e professor de piano 
da Escola de Música do Centro Chopin de Paris. Em 2009, cria o Instituto Gérard Parmentier, escola ao 
domicílio, oferecendo educação musical completa tanto à crianças como a adultos.

Gérard Parmentier é também compositor (Música de Câmara, Piano, Voz, etc…) e gravou, ao longo da sua 
carreira numerosos discos.

Mais, Gérard Parmentier é o único artista a incluir nos seus programas de concertos a “Improvisação” 
ligando-se assim com a grande tradição do século XIX. Sob um tema dado pelo público, Gérard transforma-
se no mesmo momento em música viva. Estas duas palavras retomam então todo o seu sentido, para o 
encantamento e felicidade de quem o ouve.

currículo eLiseu antunes Pereira goMes da siLVa é Natural do Porto, nasceu em Setembro 
de 1983. Começou os estudos musicais aos 5 anos. Matriculou-se aos 11 anos no Conservatório de Música do 
Porto, na classe de violino do Sr. Prof. José Paulo Jesus.

Concluiu, em 1999, o 5º Ano do Conservatório de Música do Porto com 20 valores.

Concluiu em 2001 o 8º Ano do Conservatório de Música do Porto com 20 valores, na Classe do Sr. Prof. José 
Paulo Jesus. Estudou paralelamente com o Prof. Valentin Stefanov.
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Obteve em Abril de 2001 o 2º Prémio do Nível Médio do Concurso "Júlio Cardona" na Covilhã e nesse mesmo 
ano em Julho, o 2º Prémio do Nível Médio no Prémio Jovens Músicos - Rádio Difusão Portuguesa, assim 
como a Menção Honrosa no Concurso Superior de Interpretação no Estoril. 

Em Julho de 2002 obteve o 2º prémio do Nível Médio no Concurso Superior de Interpretação no Estoril. Foi 
aluno da Escola Superior de Música do Porto - ESMAE na área de violino, concluindo o Bacharelato com 20 
valores, na Classe do Prof. Dr. Radu Ungureanu.

Em Março de 2004 obteve o 1º Prémio do Concurso de Cordas da YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE. 
No último ano do curso foi convidado pelo professor Uwe-Martin Heiberg para integrar a sua classe na 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.

Em 4 Julho de 2005 concluiu a Licenciatura de Violino com 20 valores.

Em Março de 2005 obteve a BOLSA DE MÉRITO DO IPP – Instituto Politécnico do Porto como melhor aluno 
desse ano. 

Em 1 de Julho de 2005 foi-lhe atribuído o 1º PREMIO NO CONCURSO HELENA SÁ E COSTA.

Em Fevereiro de 2006 foi-lhe atribuído o PRÉMIO ENGº ANTONIO DE ALMEIDA como melhor aluno na 
Licenciatura na área de cordas.

Em Junho de 2006 foi-lhe atribuído o PRÉMIO ROTARY CLUB OPORTO como melhor aluno da ESMAE- Escola 
Superior de Música do Porto.

Em 2009 obteve o 2º prémio no concurso internacional de violino José Augusto Alegria sem atribuição do 
primeiro prémio.

Realizou uma Pós-Graduação em Performance na Universidade de Aveiro em 2008. Terminou o Mestrado 
em Pedagogia e outro em Ensino de Música em 2011, na mesma Universidade. Atualmente doutorando 
no Curso de Doutoramento de Música e Musicologia, vertente de Interpretação, na Universidade de Évora.

É membro fundador do Ensemble Lusitanæ, tendo realizado concertos por vários pontos do país, concertos 
educativos e também num âmbito essencialmente solidário, tendo participado em eventos musicais em 
prisões, casas de saúde, casas de acolhimento, hospitais. 

É membro fundador e membro da direção da  Associação Música Esperança Portugal. Atualmente é 
Coordenador do Departamento de Cordas e de Orquestra do Curso de Música Silva Monteiro.
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21 de abril

[21h30] Aula Magna do Instituto Politécnico   

OrQuesTra De sOPrOs DO Deca

universidade de aveiro 

currículo orquestra de soPros do dePartaMento de CoMuniCação e arte é 
composta pelos alunos da Licenciatura e do Mestrado em Música da Universidade de Aveiro num total de 
cerca de 50 elementos.

Apresentou-se pela primeira vez em público em 2005 e, desde então, participa regularmente nas atividades 
da Universidade, tanto separadamente como em conjunto com a Orquestra de Cordas, e colabora ainda em 
concertos com a Orquestra Filarmonia das Beiras. Para além das atuações em Aveiro apresentou-se ainda 
na Figueira da Foz, em Gaia, Ílhavo, Lagos, Lousã, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Peniche e Sever 
do Vouga, onde tem interpretado importantes obras do repertório para orquestra de sopros, e ainda do 

Direção  luís dos santos cardoso

PROGRAMA

1ª Parte 
Gustav Holst  Hammersmith 
Direção  bruno lopes 

Ferrer Ferran  Sinfonia n.º 1 “Tormenta del Desierto” 
Direção   cláudio Ferreira 

 

2ª Parte 
Karel Husa  Al Fresco
Direção  luís cardoso 

Steven Reineke  Pilatus: Mountain of Dragons  
Direção  miguel monteiro 

Luís Cardoso  Eli, Eli
Direção  luís macedo 

Mecenas
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repertório sinfónico e coral-sinfónico, neste caso em conjunto com o Coro do Departamento de Comunicação 
e Arte da Universidade de Aveiro.

currículo Luís Cardoso (1974) Arranjador e compositor. Mestre em Música (Composição) de Doutorando 
na Universidade de Aveiro é atualmente Diretor Pedagógico da Escola de Artes da Bairrada, instrutor na 
Universidade de Aveiro e Diretor Artístico em colaboração da Orquestra Filarmónica 12 de Abril de Travassô. 
Ganhou em 2002 o Grande Prémio Silva Dionísio de Composição para Banda,  o II Curso de Composição da 
Cidade de Aveiro em 2006. Foi um dos três finalistas do Concurso “Harvey G. Phillips Awards for Excellence 
in Composition”, categoria Tuba Solo, pela International Tuba Euphonium Association (USA) de 2010. É 
responsável pela Orquestra de Sopros do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro 
alternando semestres com o Maestro e Compositor Luís Carvalho.
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22 de abril

[17h00] Viriato Teatro Municipal   

marKO TOPcHii   Ucrânia 

GuiTarraFONia  orquestra de guitarras

Direção  rogério Peixinho  

PROGRAMA

1ª Parte 
MARKO TOPCHII
r. Dyens - libra sonatine

a. barrios - una limosna por el amor de Dios 
(Gran Tremolo)

m. castelnuovo-Tedesco - capriccio Diabolico

F. Tarrega - the carnival of venice

2ª Parte 
GUITARRAFONIA
a. vivalDi - Konzert in D dur 
1. Allegro 
2. Largo 
3. Allegro  

lerOY aNDerssON - The Type Writer  

J.leNON/P. mcarTNeY  
1. Day Triper 
2. Yesterday 
3. Lady Madonna  

PaT meTHeNeY - every summer Night
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currículo Marko toPCHii nasceu numa família de músicos em 1991 em Quieve, Ucrânia. Iniciou os seus 
estudos na guitarra com 4 anos de idade com o professor Volodymir Homenyuk, e mais tarde com Boris Belskiy. 

Em 2011 Marko graduou-se na Universidade Nacional de Artes Kotlyarevsky em Carcóvia com o professor 
Volodymir Dotsenko.

Fez master classes com Marcin Dylla, Tania Chagnot, Carlo Marchione, Judicael Perroy, Aniello Desiderio, 
Elena Galuzevskaya, Yuri Fomin, Natalia Marunich e outros professores de renome.

A jovem carreira deste artista começou em 2002 e inclui cerca de 20 prémios na categoria Júnior de concursos 
nacionais e internacionais. Em Fevereiro de 2009, Marko deu, com grande sucesso, o seu 1º concerto como 
solista com a Orquestra Nacional Filarmónica da Ucrânia no Auditório Lysenko Column.

Fez o seu 2º concerto em 2010 com a obra “Quadros de uma Exposição” de Modest Mussorgsky, numa 
versão própria a partir da transcrição de Kazuhito Yamashita.

Tem feito recitais com muita frequência na Ucrânia e estrangeiro, tal como Itália, Espanha, Alemanha, 
França, Índia, República Checa, Hungria, Roménia, etc.

Com 20 anos de idade Marko já foi laureado e finalista em muitos concursos, só no ano de 2011 obteve os 
seguintes prémios:

1º Prémio no 12º Concurso de Guitarra em Belgrado, Sérvia.
1º Prémio no Le Concours International de Guitare “Ville d’Antony” em França.
1º Prémio no 6º International Ligita Guitar Competition em Liechtenstein.
1º Prémio no 3º Concurso Internacional de Guitarra Robert J. Vidal em França.
1º Prémio no 13º Concurso Internacional de Guitarra de Sernancelhe em Portugal, etc. 

currículo guitarraFonia é uma orquestra de guitarras constituída por alunos e professores de escolas 
do Ensino Artístico Especializado da Música. Tendo tido o seu arranque em 2006, com o esforço conjunto 
de três escolas: Conservatório de Música de S. José da Guarda, Conservatório Regional de Castelo Branco 
e Academia de Música e Dança do Fundão, foram muitas as escolas que ao longo dos anos integraram 
este projeto, nomeadamente: Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José Azeredo Perdigão, 
Conservatório de Música de Águeda, Conservatório de Música de Coimbra, Academia de Música do Orfeão de 
Ovar, Academia de Música de Santa Maria da Feira, Companhia da Música, Academia de Música de Lagos e 
Conservatório de Música David de Sousa.
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A Orquestra tem-se apresentado regularmente em diversas escolas e salas do país, destacam-se a sua 
participação nos concertos de encerramento da Mostra Inter-Escolas de Música, em 2009 no Teatro José 
Lúcio da Silva em Leiria, em 2010 no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz , em 2011 no 
Auditório do Conservatório de Música de Coimbra. É de destacar ainda a participação desta orquestra 
no Festival de Guitarra da Guarda “Elogio da Guitarra” e no Concurso e Festival Internacional de Guitarra 
Clássica de Sernancelhe. Todas as apresentações têm sido dirigidas pelo maestro Rogério Peixinho.

A Orquestra Guitarrafonia tem crescido tanto em número de elementos como na dificuldade do repertório 
que executa, é um projeto único em Portugal, que tem despertado interesses a vários níveis.

currículo rogério PeixinHo iniciou os seus estudos de violoncelo na classe de Luísa de Vasconcelos 
no Conservatório Regional de Musica de Castelo Branco, tendo sido esta a sua grande mentora musical e 
com a qual termina o curso superior. 

Participou em Master Classes durante vários anos com Márcio Carneiro (Portugal, França e Suíça). 
Frequentou cursos de música antiga com Michel Fives, Hidemi Suzuky e Reiner Zepperlin. 

Enquanto estudante, integrou a Orquestra das Escolas de Musica Particulares, sendo 1º violoncelo em 1989, 
1990 e 1992 onde estudou com Paulo Gaio Lima e Irene lima no 24º Festival de Música da Costa do Estoril 
participou no concerto de homenagem a Heitor Villa Lobos. Em 1993, aquando da participação no curso de 
música antiga em barbaste (França) faz uma gravação para a cadeia de televisão TF1. 

Como membro do “Consort Inegale” fez vários concertos em Portugal e Espanha. 

Foi membro fundador da “Orquestra de Câmara de Castelo branco”, grupos “Hemiólia” (sob a direção de 
António de Oliveira e Silva) e “Grupetto”. 

Frequentou o Curso de direção de Orquestra da Escola Superior de Música do Porto com o Maestro António Saiote. 

Atualmente é membro da “Orquestra barroca de Lisboa” , “Quarteto de Santa Cruz” e o grupo de música 
contemporânea “Sintese”. 

Como Maestro dirige a Orquestra Sinfónica Próclassica (da qual é fundador), a Orquestra de jovens da 
Direção Regional de Educação do Centro “MIMA”, a orquestra de guitarras  “Guitarrafonia”  e a classe de 
Orquestra da Escola Profissional de Artes da Covilhã, onde leciona violoncelo. 

Assume desde 2004 a direção pedagógica do Conservatório Regional de Musica da Covilhã. 
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24 de abril

[21h30] Viriato Teatro Municipal

música De cÂmara

Sanja Repše   Eslovénia violoncelo

André Cardoso  piano 

O Concerto de Homenagem que anualmente a 
Farmácia Marques promove juntando familiares 
e amigos da Dr.ª Maria do Céu Menezes, 
clientes e apreciadores da boa música passou, 
orgulhosamente, a integrar este prestigiado festival 
da Primavera. Para este ano, numa data e espaço 
diferentes do habitual, reservamos o seguinte 
programa:

Fernando lopes-Graça: 
Três canções Populares Portuguesas *

 c. Debussy: beau soir Sonata  
I. Prologue 
II. Sérénade
III. Final
  

l. m. Škerjanc: cinco melodias líricas 

J. brahms: sonata op.38 
I. Allegro non troppo
II. Allegretto quasi Menuetto
III. Allegro

*apoio do Museu da Música Portuguesa - Casa Verdades 
de Faria, Câmara Municipal de Cascais, na disponibilização 
das partituras das peças de Lopes-Graça que não estão 
editadas. 

Mecenas
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currículo andré roque Cardoso nasceu em Sernancelhe a 11 de Julho 1982. Iniciou os seus estudos 
musicais em 1987 e, dois anos depois, entrou no Conservatório de Música de Viseu “Dr. Azeredo Perdigão”, 
onde estudou  piano com a professora Rosgard Lingardsson. 

Em 2000, foi admitido na classe do Professor Vitali Dotsenko na Universidade de Aveiro.

Após ter concluído a Licenciatura, ingressou, em 2005, na École Normale de Musique de Paris. Aí trabalhou 
com Guigla Katsarava (discípulo de Lazar Berman, Gérard Frémy e Lev Naumov) tendo obtido o "Diplôme 
d'Exécution", "Diplôme Supérieur d'Exécution", "Diplôme Supérieur de Concertiste" e, recentemente, a " 
Classe de Perfectionnement".

Para além do trabalho regular com estes professores, assistiu e participou em masteclasses, das quais se 
destacam as orientadas por: Diane Anderson, Alfred Brendel, Abdel Rahman El Bacha, Sequeira Costa, Jörg 
Demus, Liv Glaser, Roy Howat, Andrezej Pikul, e Valery Staradubrovsky.

Entre 2002 e 2005 lecionou a disciplina de Piano no Conservatório de Seia (onde desempenhou também a 
função de pianista acompanhador da classe de clarinete) e no Conservatório de Música de Coimbra.

Foi premiado em diferentes concursos nacionais e internacionais apresentando-se, igualmente, em inúmeros 
Tem também contribuído à organização de concertos de jovens artistas, nomeadamente com a criação do 
evento « As Lições dos Jovens Mestres ».

currículo sanJa rePše começou a estudar violoncelo aos 12 anos de idade. Apenas alguns meses depois 
recebeu o seu primeiro prémio numa competição nacional. Em 2000, Sanja Repše ganhou a competição 
Jovens Músicos na Eslovénia na categoria de violoncelo solo, e em 2002 em música de câmara, com o 
Slovenian Piano Trio. Sanja recebeu vários prémios em competições internacionais em Itália, Alemanha, 
Croácia e Áustria.

 Em Setembro de 1999 entrou no conservatório P. I. Tchaikovsky em Moscovo na classe de I. Gavrish. Depois 
de ter recebido o diploma em Moscovo tornou à Eslovénia para fazer a pós graduação na Academia de Música 
de Liubliana com o professor C. Skerjanc e recebeu o diploma com a qualificação de "Cellist Specialist". Em 
Outubro de 2006 rumou a Paris onde estudou com o professor J. Barthe na Ecole Normale de Musique de 
Paris, onde obteve o "Diplôme de Concertist" em Abril de 2008.

Sanja Repše deu concertos por toda a Europa, enquanto solista em orquestras, em recitais a solo, e em 
formações de música de câmara.
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Em 2004 começou a sua carreira de ensino na 
Music studio Tartini em Liubliana. Os seus alunos 
são já vencedores de vários concursos nacionais e 
internacionais. Em 2008 deu a sua primeira master 
class. Atualmente ensina na Music studio Tartini, no 
Conservatório de música e ballet de Liubliana, e na 
Escola de Música de Velenje. Entre 2010 e 2011 tocou 
com os seus alunos em várias cidades de Portugal 
e França. É co-autora de "Primeiros Passos" - livro 
escolar para iniciantes do violoncelo.     
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26 de abril

[21h30] Salão Nobre da Câmara Municipal    

música De cÂmara . TriO PHYsalis

Joana Correia flauta

PROGRAMA

Frainçois Devienne
Duo em Dó menor op. 5/3 - para flauta e viola
I. Allegro con expressione
II. Rondo 
Trio ii 
para flauta, viola e violoncelo
I. Allegro Assai
II. Presto

     
Albert Roussel:
Trio op. 40 
para flauta, viola e violoncelo
I. Allegro grazioso
II. Andante
III. Allegro non troppo

currículo “trio PHysaLis”, é uma formação pouco usual, (flauta, viola de arco e violoncelo), que 
apresentará um repertório bastante desconhecido mas extremamente interessante do ponto de vista 
instrumental e estilístico.

currículo teresa Correia ( viola d árco) Em 1995 foi admitida na Artave na classe do professor David 
Lloyd e posteriormente na classe do professor Jorge Alves. Participou em masterclasses com Igor Souliga, 
Barbara Friedhof, Ana Bela Chaves, Trevor Mactait e Aida-Carmen Soanea. 

Teresa Correia viola de arco

Luís Carvalhoso violoncelo  
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Em 2001 foi admitida na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto na classe do professor 
Ryszard Woycicki, terminando a licenciatura em 2006 com classificação máxima.           

É também detentora de vários prémios; dois segundos prémios (2000 e 2001) e primeiro prémio (2002) 
no concurso Prémio Jovens Músicos da R.D.P em violeta nível médio, segundo prémio no mesmo concurso 
em violeta nível superior (2005), primeiro prémio em Música de Câmara nível superior também no mesmo 
concurso (2005), com o Quarteto Freitas-Branco, o Prémio Helena Sá e Costa (2005), recebeu uma medalha 
de mérito de melhor aluna da Licenciatura em 2006 e o prémio Rotary Club do Porto, e o Prémio Engenheiro 
António de Almeida (2006). Em 2004 foi selecionada para integrar a Orquestra de Jovens da União Europeia 
onde trabalhou com Paavo Jarvi, Yan Pascal Tortelier e Vladimir Askenazy, realizando concertos nas principais 
salas de várias cidades Europeias. Já tocou a solo com a orquestra Gulbenkian e com a orquestra Sinfonieta 
e gravou para a R.D.P. para o programa “Jovens na Musica”. Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian 
desde 2000 até 2005. É membro do quarteto Freitas-Branco. Leciona na Escola Superior de Música e das 
Artes do Espectáculo – Esmae, na Universidade do Minho e na Escola Profissional e Artística do Vale do 
Ave – Artave.

currículo Luís CarVaLHoso (violoncelo) ingressou na Escola Profissional de Música de Viana do 
Castelo em 1994, onde estudou violoncelo nas classes dos professores Pétia Samardjieva e Iminas Kucinscas. 

No ano 2000 entrou na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo, na classe de violoncelo do 
professor Jed Barahal. 

Em 2004, foi bolseiro do Programa Erasmus, através do qual estudou no Royal Welsh College of Music and 
Drama, em Cardiff, com o professor Peter Esswood.

Realizou masterclass de violoncelo com os professores: Paulo Gaio Lima, Miguel Rocha, Anner Bylsma, Lluis 
Claret, Oliver Parr, entre outros. 

Nos últimos anos, como membro de várias orquestras, realizou concertos em diversas localidades de 
Portugal, bem como em países como Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Brasil. 

Leciona no Instituto Piaget de Mirandela, na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, na Academia 
de Música de Viana do Castelo e no Conservatório de Música da Maia.

No ano 2005, venceu o primeiro prémio do concurso “Prémio Jovens Músicos” na categoria de Música de 
Câmara de Nível Superior com o “Quarteto de Cordas Freitas-Branco”.
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Desde Junho de 2006 é licenciado em violoncelo pela Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo 
do Instituto Politécnico de Porto, com a classificação de dezoito valores, tendo-lhe sido atribuído o prémio 
Engenheiro António de Almeida.

currículo Joana Correia (flauta transversal) Iniciou os seus estudos musicais em 1998 na Escola 
Profissional e Artística do Vale do Ave – ARTAVE – na classe da professora Joaquina Mota terminando-os 
em 2004. Nesse mesmo ano ingressa no Instituto Piaget-Viseu na classe da professora Ana Maria Ribeiro.

Frequentou vários estágios de Orquestra trabalhando com os maestros: Alexandre Samardjiev, António 
Saiote, André Granjo, Bochemann, Emílio de César, Ernst Schelle, Francisco Ribeiro, José Atalya, Luis 
Cardoso, Manuel Silva, Paulo Martins, Paulo Silva, Ricardo Tacuchian e Roberto Perez. Em 2004 é admitida na 
orquestra APROARTE dirigida pelo maestro Ernst Schell e em 2003 é admitida no 10º Estágio da Orquestra 
de Sopros dos Templários onde trabalhou com José Manuel Brito. 

Colaborou com o Remix Orquestra em 2006 trabalhando com o maestro Martin André e integrou o Ensemble 
do Porto em 2007 e 2008 nos concertos de Páscoa trabalhando com o maestro Marc Tardue. Frequentou 
cursos de aperfeiçoamento instrumental com os flautistas: Ana Maria Ribeiro, Eugenia Moliner, Eduardo 
Lucena, Felix Rengli, Pedro Couto Soares, Nuno Ivo Cruz, Michel Hasel, Olavo Barros e Vasco Gouveia. Foi 
vencedora do concurso interno do Instituto Piaget - Viseu com o intuito de tocar a solo com orquestra, 
finalista do I Concurso de Flauta Transversal do Conservatório de Musica de Aveiro e vencedora do 2º prémio 
do Concurso de Flauta transversal da Academia de Paços de Brandão na categoria A (2008). 

Terminou o Mestrado em Pedagogia do Instrumento em Viseu e leciona a disciplina de flauta transversal nos 
Conservatórios de Música de Seia e Viseu.
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27 de abril

[21h30] Soveco – Viseu 

música De cÂmara e eleTróNica

Joaquim Castro violino

Alla Sosnovskaia piano 

Comp. portugueses  música eletrónica 

Leonor Keil  dança

PROGRAMA

1ª Parte 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Sonata para violino e piano nº 15 K 454
Largo
Allegro
Andante
Allegretto

Claude Debussy 
Clair de Lune. (Extrait de la “Suite Bergamasque”)

José Carlos Sousa 
Transfiguração para violino e piano

2ª Parte 
MúSICA ELETRÓNICA
DANçA, 
PROJEçãO SONORA

Jaime Reis Phonopolis (2003/2004)

Jaime Reis e José Carlos Sousa proj. sonora

Mecenas
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Concerto realizado com os Apoios: DGArtes (Direção-geral das Artes) / MC (Ministério da Cultura), Instituto de Etnomusicolo-

gia - Centro de Estudos de Música e Dança (INET-md), Collegium Musicum - Conservatório de Música de Seia.

notas de programa PHonoPoLis surgiu da necessidade pessoal de tentar explorar fenómenos fonéticos 
específicos, aliada à necessidade interpretativa do quase ilimitado campo da semiologia.

Assumindo a poesia sonora enquanto uma entidade abstrata, passível de ser composta sob uma estrutura 
simples e essencialmente formada por aquilo que designo de "complementaridades fonéticas", desenvolvi 
várias possibilidades para isolar e perceber as implicações de aspectos específicos das suas características 
naturais e sócio-culturais. A estrutura consiste em 3 camadas: a primeira, baseada numa série numérica 
simples (relacionada com a transposições e harmonia); a segunda, baseada em fenómenos fonéticos 
específicos e a terceira, onde aplico uma interpretação semiológica dos sons criados, induzindo específicas 
reações/induções (entidades humanas) através do uso de sons com identidades abstratas específicas 
naturais ou sociais. O resultado é um poema sonoro formado por sons de natureza onomatopeica que, 
sem ter significação semântica particular, possuem um sentido abstrato, que surge por especificidade do 
tratamento dos materiais e que se relaciona com a forma como falamos, com maior ou menor ênfase e força, 
tal como pode acontecer num poema, pretendendo criar algo o mais comunicante quanto possível. 

Musicalmente, os elementos rítmicos e seu tratamento constituem o âmago de toda a peça, que 
está estruturada em 3 partes. 1 - exploração polifónica de linhas desenvolvidas a partir das referidas 
"complementaridades fonéticas"; 2 - canon; 3 - explorações tímbricas. 

Esta peça foi estreada no festival "Synthèse", em Bourges (França) e interpretada várias vezes em países 
como Portugal, Bélgica, Brasil, Espanha e Turquia.

Jaime Reis 

José Carlos Sousa Mundi Ortus (2009) 

Pedro Rebelo“An Instrument of Dissection” (2006) 

João Pedro Oliveira ‘Aphâr (2007)
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notas de programa  Mundi ortus A Criação do Mundo. A ideia da origem e criação do Mundo e tudo 
quanto nele existe, é algo absolutamente extasiante e extraordinário. 

Quando um homem se detém a pensar na infinitude da natureza, suas plantas, animais,  homem, na 
infinitude dos céus e da terra, sente-se, com certeza, infinitamente pequeno.

Não me parece muito razoável e racional o Homem pensar que o existente tenha evoluído do nada 
sem a ação de algo ou alguém que possa ter rascunhado, projetado, desenvolvido e executado A 
Criação do Mundo.

“Mundi Ortus”, está baseado na ideia do Mundo criado por Deus e utiliza o 1º capítulo de Génesis, 1º 
livro da Bíblia, como fonte de inspiração para a concepção e criação desta obra. 

Génesis Capítulo 1 - 1 No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2 E a terra era sem forma e vazia; e havia 
trevas sobre a face do abismo; e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3 E disse Deus: Haja luz. 
E houve luz. 4 ... e fez Deus a separação entre luz e as trevas. 6 E disse Deus: Haja uma expansão no meio 
das águas... 7 ... e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam 
sobre a expansão... 10 E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares... 16 
E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar 
a noite; e fez as estrelas. 

27 E criou Deus o homem à sua imagem...  

José Carlos Sousa (ver página ...)

"An Instrument of Dissection", is an attempt at breaking up conventional articulation in order to give room to 
the accident, the cut, the residue, the parasitical, the awkward... the instrument...

Pedro Rebelo

notas de programa ‘aPHâr é uma palavra hebraica que significa “pó”.

Esta obra é inspirada no sonho de Jacob, descrito no Antigo Testamento (Génesis, Capítulo 28):

Jacob teve um sonho: Viu uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu; e os anjos desciam e subiam 
por ela. Perto dele estava Deus e lhe disse: Eu sou o Senhor de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em 
que agora estás deitado, eu ta darei, a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra.
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Subir a Escada de Jacob é um processo muito difícil. Cada passo que damos é mais árduo que o anterior e 
leva mais tempo e esforço para ser conseguido. Estes passos são pesados, e o pó que se liberta dos nossos 
pés espalha-se pelo ar e finalmente desaparece. Se atingirmos o topo da escada, tudo o resto se desvanece, 
uma porta fecha-se para o mundo, e nesse momento alcançamos o infinito.

‘Aphâr foi composta no estúdio do compositor e no CIME (Centro de Investigação em Música Eletroacústica) 
da Universidade de Aveiro. Esta obra ganhou o primeiro prémio no concurso Yamaha-Visiones Sonoras 
(México) em 2007.

João Pedro Oliveira

currículo aLLa sosnoVskaia nasceu em Moscovo. De 1973 a 1978 efectuou estudos superiores de 
Piano no Conservatório Estatal Glinka, em Nizhni-Novgorod, com os Professores Boris Klein, Berta Maraned 
e Galina Kozlova, tendo-se qualificado como Professora, acompanhadora e Líder de Orquestra de Câmara. 
Desenvolveu uma intensa atividade quer como acompanhadora, nomeadamente no Teatro Bolshoi em 
Moscovo, quer como professora e coordenadora do departamento de pianos em várias escolas de música 
moscovitas.

O seu mérito pedagógico mereceu-lhe uma medalha da Cidade de Moscovo por ocasião do 850º aniversário 
daquela cidade.

É professora de piano e acompanhadora no Conservatório Regional de Música de Viseu “Dr. José de Azeredo 
Perdigão”.

Para além da sua atividade docente, tem realizado diversos Concertos acompanhando diversos 
instrumentistas.

currículo JoaquiM Pedro Costa Faria e Castro natural do Porto, realizou os seus estudos 
musicais no Conservatório daquela cidade.

Em 1986 concluiu com distinção o Curso Superior de Violino na classe do professor Alberto Gaio Lima. Nesse 
mesmo ano conquistou o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida por ter concluído o curso com a 
mais elevada classificação nacional do ano lectivo 1985/1986.

Foi membro da orquestra de Câmara Pró- Arte do Porto e Orquestra Portuguesa da Juventude. Colaborou 
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com a extinta orquestra da R. D. P. Porto. Com esta mesma orquestra foi solista, tendo tocado os concertos 
para violino e orquestra em Mi Maior de J. S. Bach e Sol Maior de W. A. Mozart.

Tem trabalhado em trio com a pianista Eugénia Carvalho Homem e com a flautista e soprano ligeiro Isabel 
Castro.

Tem trabalhado em duo com o pianista Doménico Ricci e com a pianista Alla Sosnovskaia

É professor de Educação Musical do quadro de nomeação definitiva do Agrupamento de Escolas 2º e 3º ciclo 
de Grão Vasco – Viseu sendo responsável (a partir do ano lectivo 2005/2006), da classe de violino (projeto 
de sua autoria), que se encontra em atividade nesta Escola. 

A partir do ano lectivo de 2009/2010, passou a dedicar-se por inteiro ao ensino especializado da música nas 
disciplinas de Violino e Classe de Conjunto.

No ano lectivo de 2009/2010, realizou uma segunda profissionalização em serviço na Área de Violino e 
Classe de Conjunto promovida pela Universidade Aberta.

currículo JaiMe reis Nascido em Dezembro de 1983, iniciou os seus estudos musicais em Seia aos 
cinco anos com o etnomusicólogo  António Tilly. Começou a compor aos 12 anos tendo estudado nos 
Conservatórios de Seia e de Viseu, onde estudou com José Carlos Sousa. Entre os 17 e os 22 anos conclui a 
licenciatura em ensino de música, na Universidade de Aveiro, onde estudou composição e música eletrónica 
com Isabel Soveral e João Pedro Oliveira. Terminou o curso de doutoramento em Ciências Sociais, na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é aluno do doutoramento em 
Ciências Musicais orientado pelos professores Salwa Castelo-Branco e Emmanuel Nunes, cujos seminários 
de composição frequenta regularmente desde 2003 a par de outros cursos, nomeadamente, com Karlheinz 
Stockhausen.

Foi premiado em concursos de composição, selecionado para edições do Workshop Gulbenkian para Jovens 
Compositores Portugueses, ICMC 2005 (Barcelona), recebeu da Universidade de Aveiro duas bolsas por 
mérito (2005 e em 2006) e a bolsa da Fundação Engenheiro António de Almeida, por ter sido o melhor aluno 
a concluir a sua licenciatura em 2006.

Para além do seu trabalho enquanto compositor, tem desenvolvido atividades como: direção artística do 
festival Dni Muzyki Portugalskiej w Krakowie e do Festival Dias de Música Eletroacústica; conferências 
(Universidade de Aveiro, Academia de Música de Cracóvia, Escola Superior de Turismo e Telecomunicações 
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de Seia, Universidade de Woosuk – Coreia do Sul, Keio University - Tóquio, SciencesPo - Le Havre, UNICAMP 
- Campinas, UFBA - Salvador na Bahia, UFJF - Brasil, Cursos Stockhausen 2009 – Kürten, 42. Darmstadt 
Internationale Ferienkurse für Neue Musik, International Summer School of Systematic Musicology, e.o.); 
sonorização de documentários e apresentações multimédia; residências artísticas (Miso Music Portugal, 
Visby International Centre for Composers); investigação no Instituto de Etnomusicologia – centro de estudos 
de música e dança (INET-md); docência em escolas como o Inst. Piaget - Almada, FCSH-UNL, EMNSC e 
docência e direção pedagógica no Conservatório de Música de Seia.

A sua música tem sido apresentada em Portugal, e.o., no Festival Música Viva e Festival de Música de Aveiro, 
na Polónia, Turquia (Ankara), França (Synthèse 2005, Bourges; Uni. de Paris VIII, 2007), Brasil (Unicamp, UFJF, 
UFBA - onde este como compositor convidado para seminários de composição, conferências e concertos, 
2010), Áustria (Hörfest 05, Graz), onde esteve como compositor convidado para a estreia da sua peça 
Lysozyme Synthesis, Bélgica (Gent, 2006), onde estreou uma peça encomendada pela Logos Foundation. 
Recentemente, recebeu encomendas da UFT/INATEL e do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.

currículo Pedro reBeLo é um compositor, artista sonoro e performer ativo na área da música de 
câmara, improvisação e instalação com novas tecnologias. Doutorou-se pela Universidade de Edimburgo 
em 2002 onde investigou música e arquitetura. A sua música foi apresentada em salas como Melbourne 
Recital Hall,  National Concert Hall Dublin, Queen Elizabeth Hall,  Ars Electronica, Casa da Música, e em 
festivais que incluem Weimarer Frühjahrstage fur zeitgenössische Musik, Wien Modern Festival, Cynetart 
e Música Viva. Como performer de música improvisada colaborou com músicos como  Chris Brown, Mark 
Applebaum, Carlos Zingaro, Evan Parker e Pauline Oliveros.  As suas publicações académicas refletem a sua 
atitude perante o design e a composição articulando a prática criativa com um entendimento abrangente da 
teoria da cultura e novas tecnologias. Pedro foi professor convidado na Stanford University (2007) e "music 
chair" de conferências internacionais tal como a ICMC 2008, SMC 2009 e ISMIR 2012. Na Queen's University 
Belfast teve posições de diretor de educação, chefe de departamento na School of Music and Sonic Arts e é 
atualmente professor catedrático e diretor de investigação do Sonic Arts Research Centre. Em 2012 foi-lhe 
atribuído o prémio "Building Tomorrow's Belfast" do Northern Bank. 

currículo João Pedro oLiVeira (n. 1959) é um dos mais importantes compositores portugueses da 
sua geração. Estudou órgão, composição e arquitetura em Lisboa. Doutorou-se em Música (Composição) na 
Universidade de New York em Stony Brook.
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As suas obras incluem uma ópera de câmara, um Requiem, várias obras orquestrais, três quartetos de 
cordas, música de câmara, música para instrumento solo e música eletroacústica. Nos últimos anos tem-se 
interessado especialmente na interação entre a música instrumental e a música eletroacústica, utilizando 
estes dois meios em quase todas as suas obras mais recentes.

Principais Prémios:
International Music Prize for Excellence in Composition (USA/Grécia). 2010. 
1º Prémio do Concurso Internacional Franco Evangelisti/Nuova Consonanza (Itália) em 2010
1º Prémio do Concurso Internacional Francisco Guerrero (Espanha) em 2010
ICMC award for best European piece (USA) em 2010
Civitella Ranieri Fellowship Award em 2009 (USA/Itália)
Prémio Magisterium no Concurso de Música Eletroacústica de Bourges em 2008
Giga Hertz Award. 2008.
1º Prémio do Concurso de Música Eletroacústica de Bourges em 2007
1º Prémio do Roma Soundtrack Competition (Itália) em 2007
1º Prémio do Concurso Yamaha-Visiones Sonoras (México) em 2007
1º Prémio no Concurso Musica Nova (Praga) em 2007
1º Prémio no Concurso Metamorphoses (Bruxelas) em 2006
1º Prémio no Concurso Musica Nova (Praga) em 2005
2º Prémio no Concurso Internacional de Música Eletroacústica de S. Paulo em 2005
Menção Honrosa no Concurso de Música Eletroacústica de Bourges em 2005
Obra selecionada na Tribuna Internacional de Música Eletroacústica (Itália) em 2005
1º Prémio no Concurso Earplay (S. Francisco) em 2003
1º Prémio do Concurso de Música Eletroacústica de Bourges em 2002
1º Prémio no Concurso Lopes-Graça em 1998
1º Prémio do Concurso Internacional Alea III em 1997
1º Prémio no Concurso Joly Braga Santos em 1992 e 1994

A sua música é tocada em todo o mundo, e a maioria das suas obras tem sido encomendada por instituições de 
prestígio internacional. É Professor Catedrático na Universidade de Aveiro e Professor Titular na Universidade 
Federal de Minas Gerais. Tem igualmente publicado diversos artigos em revistas nacionais e internacionais, 
e escreveu um livro sobre teoria analítica da música do século XX.
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currículo Leonor keiL Nasceu em Ponta Delgada em 1973. Iniciou os seus estudos em Dança na 
Escola de Dança de Maputo (Moçambique) concluindo a sua formação na Escola de Dança do Conservatório 
Nacional de Lisboa. 

Como intérprete de Dança/ teatro trabalhou com Joana Providência, Madalena Vitorino, Marta Lapa, João 
Fiadeiro, Paulo Ribeiro, Francisco Camacho, Amélia Bentes, José Wallenstein, Cláudio Hochman, John Mowat, 
Rafaela Santos, Giacomo Scalisi , Companhia TPO (Itália) 

Foi assistente de ensaios do coreógrafo João Fiadeiro na obra "Branco sujo" e de Paulo Ribeiro na obra: "New 
Age" para o NDT 3, Holanda.

No cinema destaca a sua participação em  “É só um minuto “ de Pedro Caldas e “Contra Ritmo” de João 
Figueiras , “Pás perdu ” de Saguenail e “ O Barão” de Edgar Pêra.

No âmbito do seu trabalho com a Companhia Paulo Ribeiro, da qual é intérprete regular desde 1995, foi-
lhe atribuída uma Menção Honrosa pela sua interpretação na obra "Rumor de Deuses" nos "V Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint Denis, 1996" e em 1999 foi-lhe atribuído o prémio "Revelação 
- José Ribeiro da Fonte" pelo Instituto Português das Artes do Espectáculo.

Em 2002, foi uma das intérpretes escolhidas para participar no programa “Vif du Sujet” do Festival d’Avignon, 
para o qual convidou o coreógrafo Javier de Frutos (solo “Solitary Virgin”).

É desde 2003, a responsável pelo desenvolvimento de projetos de âmbito pedagógico no Lugar Presente 
em Viseu.
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28 de abril

[15h00] Fnac - Viseu

cONcerTO DOs laureaDOs DO v 

cONcursO De iNsTrumeNTisTas 

do Conservatório de Música de Viseu 

Dr. José de Azeredo Perdigão 

categorias a, b e c

[21h30] Aula Magna do Instituto Politécnico 

abel mOura  “Memórias” acordeão 

Mecenas



pág.55

PROGRAMA

1ª parte
J.S.Bach   Tocata em Ré m 

Brahms Dança Húngara nº 5 

Franz von Suppé  Cavalaria ligeira (Abertura) 

W. Zubitsky, M. Moretti  Carme iucundum  
Duo com José Miguel (piano)

Georges Hamel  Pérolas de Cristal

 W. Zubitsky, M. Moretti   Flumen 
Duo com José Miguel (piano)

 A. Moura  Apocalipse

2ª parte
Henry Mancini
Pantera cor de rosa                                                         
Sexteto de Acordeões (Abel Moura, Bruno Cabral, 
Liliana Aparício, Nancy Brito, Nuno Silva e Vitor 
Monteiro)

A. Piazzolla
Primavera e Verano Porteños                                                  
Quarteto de Acordeões de Viseu; dança Leonor 
Albuquerque 

Clementi Arr. A. Moura
Glosando                                                               
Duo com Rosarinho Moura Goes (piano) 

Maio 
Duo com Isabel Silvestre 

Vitorino Matono
Entre parreiras 
Duo com Nancy Brito 

Arr. A. Moura
Bastiana; Tuka; Goa; Adios 
Cantando o Oriente Luso com Cátia Nalini, Eugénia 
Couto, Isabel Queiroga, Joana Simões, Madalena 
Ribeiro, Énio Sousa, Ivo Palha, João Queiroga, José 
Freire, Pedro Ribeiro e Raul Ferreira

Rimsky Korsakov Arr. Nuno Silva 
Voo de moscardo Duo com Nuno Silva

Richard Galliano Arr. Bruno Cabral 
Tango pour Claude 
Quarteto de acordeões de Viseu e Liliana Aparício

V. Matono arr. A. Moura
Pequena Mazurka 

Johann Strauss
Marcha Radetzky 
Orquestra de acordeões formada por alunos e ex-
alunos do Conservatório de Viseu, da Universidade de 
Aveiro, e de Master Classes na Escola de Música de 
Perosinho e no Conservatório de Música de Barcelos.
currículo aBeL aLexandre Marques de 
Moura nasceu em Lisboa a 26 de Julho de 1953, 
onde viveu até aos dezassete anos. Estudou um ano 
em S. Tirso e regressou a Lisboa, onde permaneceu 
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até aos trinta. Desde então vive em Alcafache tendo de permeio trabalhado quatro anos em Macau. 

Iniciou a técnica de acordeão e os estudos musicais aos cinco anos com o professor Vitorino Matono. Aos 
sete anos foi admitido no Conservatório Nacional de Música de Lisboa pelo maestro Ivo Cruz. Aí estudou 
Solfejo, Violino, Piano, Oboé, Acústica, História da Música e Composição com Elisa Lamas, Lídia de Carvalho, 
Lúcio Mendes, Santos Pinto, A. Manaças, Ilda Perry Vidal, e Cronner de Vasconcelos. Completou o Curso 
Complementar de Acordeão nesta instituição. 

Concluiu vários Cursos de Pedagogia, de Didática e Master Classes com Jos Wuytack, Bruno Bastin, Violeta 
de Gainza, Pierre von Hawe, José Posada, John Bryan, Milko Sparenbleck, Vera Keel, Speetjens, Rosher, Ellen 
Kienhoust, Fernando Eldoro, Friedrich Lips, V. Semyonov, Peter Soave, Maximiliano Pitocco, Vladimir Zubitsky 
e Wong Kin Wai.

Atuou diariamente, em grupo e como solista, em Lisboa, entre 1970 e 1982. A convite de entidades públicas 
e privadas, deslocou-se pela Europa ocidental (Espanha, França, Bélgica, Itália, Holanda, Suíça, Alemanha 
e Áustria), Israel, Bahrain, Macau, Hong Kong, China, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Tailândia, Filipinas, 
Singapura e Índia. 

Integrou vários projetos musicais de diferentes estilos, no país, na Europa, na Ásia e na América com 
orquestras e ensembles, em trabalho de estúdio, de rádio, de televisão e espetáculos ao vivo com Pedro 
Barroso, Isabel Silvestre, Carlos do Carmo, António Chainho e Avelino Rodrigues; pontualmente com João 
Afonso, José Mário Branco, Francisco Fanhais, Manuel Freire, Pavarotti, Vladimir Zubitsky, Wong Kin Wai, 
entre outros.

Constitui com Nuno Silva, Nancy Brito e Bruno Cabral o Quarteto de Acordeões de Viseu.

Desde 1985 leciona no Agrupamento de Escolas de Mangualde e no Conservatório de Música Dr. José de 
Azeredo Perdigão em Viseu e desde 2005 na Universidade de Aveiro.
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29 de abril

[18h30] Viriato Teatro Municipal   

cONcerTO DOs laureaDOs DO v 

cONcursO De iNsTrumeNTisTas 

do Conservatório de Música de Viseu 

Dr. José de Azeredo Perdigão 

categorias D e e
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Junta de Freguesia de Santa Maria 

Instituto Politécnico de Viseu 

Viriato Teatro Municipal 

Sé Catedral de Viseu

Seminário Maior de Viseu

Escola Secundária Emídio Navarro

Associação Música Esperança Portugal


