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Celebrar a Primavera com Música
O Presidente da Câmara Municipal de Viseu Dr. Fernando Ruas
A música, nas suas mais diversas valências,
apresenta-se de novo à Cidade de Viseu nos
seus mais emblemáticos e nobres espaços.
Mantemos a aposta de continuar a celebrar e
vivenciar a música nesta Primavera de 2013.

de lazer e formação, nos mais diversos espaços
municipais: Biblioteca Municipal Dom Miguel
da Silva, Museu Almeida Moreira, Museu do
Quartzo, Museu de Várzea de Calde, CMIA e
Coleção Arqueológica José Coelho.

Nesta sexta edição do Festival de Música da
Primavera de Viseu não foram olvidados os
esforços de continuar a internacionalização do
mesmo, já verdadeira marca cultural na Cidade,
bem como marcar a diferença, continuando a
apostar em performances improváveis, nesta
profícua parceria com o Conservatório Regional
de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão.

Reforço, mais uma vez, a forte convicção de
que a Cultura é a maior riqueza de um Povo.
Assim, é com grande satisfação que convido
todos os Viseenses a participar, usufruindo de
mais um momento de indelével valor cultural
e social, que a Autarquia preparou e agora se
torna visível e público.

Numa evocação da música e seus instrumentistas, autores e artistas em geral, celebramos
Mestres, como Wagner ou Verdi e efemérides,
como o primeiro aniversário do Caminho Português Interior de Santiago. Destaco com particular
carinho os Concertos dos Laureados, verdadeiro
reconhecimento público aos nossos jovens,
muitos futuros músicos de projeção nacional e
internacional.

Os espetáculos têm entrada gratuita. Alguns espetáculos estão condicionados à lotação das salas.
Os ingressos podem ser levantados na Câmara Municipal de Viseu, no Conservatório Regional de
Música de Viseu e nos locais dos espetáculos.
Para os espetáculos realizados no Teatro Viriato, os ingressos deverão ser solicitados na bilheteira.
O programa poderá ser alterado por motivos imprevistos.
As inscrições para os Master Classes e Workshops, realizam-se no Conservatório Regional de Música
de Viseu.
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Da vasta programação, e que julgamos abarcar
as mais diversas temáticas e áreas musicais,
do clássico ao moderno, do contemporâneo
ao erudito, sempre aquele momento especial,
em que o Salão Nobre dos Paços do Município
se transforma em espaço de cultura e de boas
vindas.
Continuamos a reforçar a vertente pedagógica
do Festival, convidando os alunos das Escolas do
1º. CEB do Concelho a desfrutarem momentos
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Flores de Música em Viseu
O Diretor Artístico José Carlos Sousa
De 12 a 28 de abril decorrerá em Viseu o 6º
Festival de Música da Primavera organizado
em parceria pelo Conservatório de Música
Dr. José de Azeredo Perdigão e pela Câmara
Municipal de Viseu.

a estudantes de música, e o 6º Concurso de
Instrumentistas do Conservatório em que
participarão cerca de 500 alunos inscritos
no corrente ano letivo no Conservatório de
Música de Viseu.

Este evento pretende colocar Viseu no mapa
dos festivais de música portugueses, trazendo
à nossa cidade nomes ímpares da música erudita nacional e internacional.

As Flores de Música em Viseu irão ter lugar mais
uma vez, em espaços tão diversos da nossa
cidade como a Sé Catedral, Igreja do Seminário,
Igreja da Misericórdia, Solar dos Condes de
Prime - Conservatório, Aula Magna do IPV, Salão
Nobre da Câmara Municipal, Teatro Viriato e
outros Auditórios da cidade de Viseu.

A programação do Festival para este ano efetua
um percurso musical pela história da Música
desde o período Barroco até à música dos nossos dias.
A diversidade continua a ser a imagem de marca
do Festival de Música da Primavera de Viseu.
Teremos novamente concertos de Acordeão,
Piano, Guitarra, Órgão, Canto, Sopros, Cordas,
muita Música de Câmara, Música Eletroacústica e várias Orquestras.
Aspeto igualmente importantíssimo, é a oportunidade e incentivo que damos a que vários músicos
da nossa cidade possam apresentar-seno Festival.
Para além dos músicos portugueses, iremos
continuar a apostar na internacionalização do
festival que, paulatinamente, vai ganhando o seu
espaço no panorama musical da região centro.
Nas três semanas de música do festival,
iremos realizar concertos destinado a todos os
públicos, concertos pedagógicos destinados a
centenas de crianças do 1º ciclo do Concelho
de Viseu, vários master classes destinados
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12 Conservatório de Música

18h30: Inauguração da exposição de pintura de
Maria Barros Abreu
Viriato Teatro Municipal
21h30: Orquestra Divino Sospiro Direção
Massimo Mazzeo

13 Pousada de Viseu

23 Conservatório de Música

21h30: Trio José Magalhães {Saxofone}
Carlos Silva {Clarinete} Aukje Sarneel {Piano}
Duo Adão Pires {Contrabaixo}
Bernardo Pinhal {Piano}

24 Sé Catedral

21h30: Quarteto de Guitarras André Cardoso,
António Coelho, Marco Pereira, Paula
Sobral / Tal Hurwitz Israel {Guitarra}

21h30: Orquestra do Norte
Direção Ferreira Lobo
Concerto Comemorativo do 1º. Aniversário do
Caminho Português Interior de Santiago

14 Aula Magna IPV

25 FNAC

16 Viriato Teatro Municipal

21h30: Orquestra de Sopros da Universidade de Aveiro Direção André Granjo

15h00: Concerto dos Laureados
Categorias A, B
Hotel Grão Vasco
21h30: Cristina Aguiar, Ecaterina Neagu,
Isabel Castro, Margarida Santos {Canto}
Alla Sosnovskaia {Piano}

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, pelo seu contributo
no sentido de tornar este projeto cultural uma
referência para Viseu e região.

17 Igreja do Seminário

26 Soveco

Os músicos e os espaços onde poderemos fruir
de boa música são fantásticos, não faltem,
certamente as Flores de Música em Viseu vão
deixar o seu perfume pela nossa cidade.

19 Igreja da Misericórdia

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

17h00: Concerto da Primavera
Professores do Conservatório

21h30: Ensemble Heptachordum

18 Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu
21h30: Duo Vítor Matos {Clarinete}
Luís Pipa {Piano}

21h30: Orquestra de Câmara Piaget Viseu
Direção Sergey Arutyunnian

20 Igreja da Misericórdia
21h30: Nuno Alexandrino {Órgão} Coro de
Câmara do Conservatório
Direção Cristina Aguiar
21 Viriato Teatro Municipal

17h00: Aristo Sham China {Piano}

21h30: Música Contemporânea
João P. Delgado {Viola d´Arco} João Pedro
Oliveira, Jaime Reis, José Carlos Sousa
{Eletrónica} Graça Barros {Performance}

27 Aula Magna IPV

21h30: João Frade {Acordeão} TriunViriato
{Acordeão} Joana Correia {Flauta} Luísa Antunes
{Violoncelo} José Miguel Amaral {Piano}

28 Viriato Teatro Municipal

15h00: Concerto dos Laureados
Categorias C, D, E
Pousada de Viseu
21h30: Ópera «O Crepúsculo do Crítico»
de Henrique Silveira
Orquestra do Norte Direção Ferreira Lobo
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12
18h30: Conservatório de Música

21h30: Viriato Teatro Municipal

Inauguração da exposição de pintura de Maria Barros Abreu

Orquestra Divino Sospiro Direção Massimo Mazzeo
Concerto realizado em parceria pelo Viriato Teatro Municipal e Festival de Música da Primavera

Maria Barros de Abreu Natural de Viseu.
Inicia o seu percurso académico com o Curso
Artes do Fogo da Escola de Artes Decorativas
Soares dos Reis do Porto seguindo-se o Curso de
Pintura do I.A.O. da Fundação Ricardo Espírito
Santo Silva e o Curso de Conservação e Restauro
da Escola Superior de Artes Decorativas da
Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Lecionou
as disciplinas de Educação Visual e Desenho
e Educação Tecnológica em várias Escolas
Secundárias e C+S do Distrito de Viseu. Lecionou
as disciplinas de Design e Técnicas de Pintura em
Cursos de Recuperação e Restauro do Património,
na área do Artesanato promovidos pelo Instituto
de Emprego e Formação Profissional de Viseu
entre os anos de 1990 e 1996. É professora e
formadora em atelier próprio.
Exposições:
1994/95/96/97/98/99 – Coletiva, Mostra de
Pintura, Escultura e Vitral, organizada pela Região
de Turismo Dão Lafões, no antigo Mercado
Municipal de Viseu e Palácio do Gelo em Viseu.
1997 – Exposição de Pintura na Câmara Municipal
do Sátão a convite do Pelouro da Cultura da Câmara
Municipal do Sátão, 1997 – Coletiva de Pintura no
Rossio promovida pela Câmara Municipal de Viseu,
2002 – Coletiva de Pintura na Loja do Cidadão em
Viseu, 2002 – Coletiva de Pintura na Galeria Bar
em Viseu, 2003 – Individual de Pintura na Galeria
4 Montras em Viseu, 2003 – Individual de Pintura
na Loja do Cidadão em Viseu, 2004 – Coletiva
de Pintura no “Nacional” em Coimbra, 2005 –
Coletiva de Pintura, promovida pela Associação
Portuguesa de Mulheres Empresárias, na Galeria
Bar em Viseu, 2005 Individual de pintura na Galeria
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Aquários da Guarda, 2005 – Individual de Pintura
no “Nacional” em Coimbra, 2005 – Coletiva de
Pintura, subordinada ao tema “Fernando Pessoa”
no “Nacional” em Coimbra, 2005 – Coletiva
de Pintura, subordinada ao tema ”Fernando
Pessoa” na Câmara Municipal de Porto de Moz,
2006 – Coletiva de Pintura, no “Porquinho” em
Coimbra, 2007 – Coletiva de Pintura na Galeria
ArteG em Viseu, 2007 – Individual de Pintura,
no “Nacional” em Coimbra, 2007 – Coletiva de
Pintura, subordinada ao tema “Miguel Torga”
no “Nacional” em Coimbra, 2007– Coletiva de
Pintura, subordinada ao tema “Miguel Torga”,
na Câmara Municipal de Porto de Moz, 2008 –
Coletiva de Pintura, subordinada ao tema “Miguel
Torga”, na Ordem do Advogados em Coimbra,
2008 – Individual de Pintura na Galeria Arte G em
Viseu, 2009 – Coletiva de Pintura no “Nacional”
em Coimbra, 2009 – Coletiva de Pintura na Galeria
Arte G em Viseu, 2010 – Individual de Pintura
“Cantinho dos Reis” em Coimbra, 2010 – Coletiva
de Pintura, Hotel Montebelo, a convite da Junta
de Freguesia de Coração de Jesus, 2010 – Coletiva
de Pintura na Galeria Arte G em Viseu, 2010 –
Coletiva de Pintura, homenagem a “Zeca Afonso”,
2011 –Coletiva de Pintura, Hotel Montebelo, a
convite da Junta de Freguesia de Coração de Jesus,
2011 – Coletiva de Pintura na Galeria Arte G em
Viseu, 2012 – Coletiva de Pintura no “Nacional”
em Coimbra, 2012 – Coletiva de Pintura na Galeria
Arte G em Viseu.
Prémios: 1º, 2º, 3º prémios e menções honrosas,
nos anos de 1989, 90 e 91, pelo projeto e execução
de stands para a BTL – Bolsa de turismo de Lisboa.
2000 Prémio Pintura-Revista “Anim’Art/GICAV”.

Programa
Música das Nações
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Ouverture in La menor TWV 55: a2
Largo - Allegro
Le Plaisirs
L’Air à l’Italien
Menuet I
Menuet II
Rejouissance
Passepied I
Passepied II
Polonoise
{flauta de bisel}Fernando Paz
Leonardo Leo (1694 - 1744)
Concerto para 4 violinosem Re maior
Maestoso
Fuga
(larghetto)
Allegro
{Solistas} Lorenzo Colitto, Elisa Bestetti, Paolo
Perrone, Rossella Borsoni
Anotonio Vivaldi (1678 – 1741)
Concerto para dois violinos, dois violoncelos,
cordas e bc RV 575
Allegro
Largo
Allegro
{Solistas} Lorenzo Colitto, Paolo Perrone, Diana
Vinagre, Ana Raquel Pinheiro

G. Ph. Telemann
Suite “Don Quixote” TWV 55:G10
Ouverture
The Awakening of Don Quixotte
His Attack on the Windmills
His Amorous Sighs for Princesse Dulcine
Sancho Panza Mocked
The Gallop of Rosinante
The Gallop of Sancho Panza’s Mule
Don Quixotte at Rest

DIVINO SOSPIRO
Direção Musical – Massimo Mazzeo
Flauta de bisél – Fernando Paz
Lorenzo Colitto, Elisa Bestetti,Rossella
Borsoni,Linda Priebbenow
Paolo Perrone, Reyes Gallardo, Matilde Pais
Àlvaro Pinto, Miriam Macaia
Diana Vinagre, Ana Raquel Pinheiro
Marta Vicente
Pietro Prosser
Marcin Swiatkievitcz

Divino Sospiro é uma companhia musical fundada acima da qualidade e da fidelidade da
interpretação, mas que enfrenta o repertório antigo
sem nunca abdicar ao próprio instinto criativo, com
o objetivo de acordar um novo gosto estético, uma
nova paixão pelo “ouvir”, uma nova reflexão sobre
6ºFESTIVALDEMÚSICADAPRIMAVERADEVISEU
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o objetivo da música e dos músicos. Com apenas
seis anos de atividade, Divino Sospiro já percorreu
um caminho que, para uma orquestra de câmara,
parecia impossível de percorrer anteriormente em
Portugal. Desde a sua criação já participou em
alguns dos mais prestigiados festivais e em algumas
das salas mais importantes de Portugal, incluindo
CCB, Fundação Calouste Gulbenkian, CNB, Teatro
Nacional de São Carlos e ainda Festa da Música,
Dias da Música, Festival de Música de Leiria,
Guimarães 2012 assim como nos mais prestigiados
Festivais e Auditórios estrangeiros, entre os quais
destacam-se o Festival d’Ile de France, Folle
Journée de Nantes, Folle Journée au Japon, Festival
de Varna, Fevereiro Lírico em San Lorenzo de
L’Escorial, Mozartiana Festival em Gdansk, Auditório
Nacional de Espanha em Madrid e o conceituado
Festival d’Ambronay, onde o agrupamento, primeira
orquestra portuguesa, teve a honra de participar
em duas ocasiões. Entretanto, foram muitos os
registos e gravações deste agrupamento, entre
os quais destacamos: Radio France, Antena 2 e
RTP; a gravação de um CD para a editora japonesa
Nichion, com repertório dedicado a W. A. Mozart
e que mereceu o galardão de bestseller naquele
país, e o concerto divulgado pelo canal Mezzo. “Os
Divino”, como simpaticamente são chamados os
músicos do agrupamento, ocupam hoje um lugar
incontornável na vida musical de Lisboa e do País,
sendo reconhecidos pela sua entrega, curiosidade e
pela forma viva e intensa com que abordam o desafio
da interpretação musical historicamente informada.
Estes fatores, com a passagem dos anos foram-se
tornando a imagem de marca do grupo. Atualmente,
o repertório da orquestra não se restringe apenas
ao período barroco, tendo-se alargado também aos
períodos clássico e até romântico, com algumas
incursões pela música contemporânea. Divino
Sospiro conta com a participação frequente dos
prestigiados artistas Enrico Onofri, Chiara Banchini,
Christina Pluhar, Rinaldo Alessandrini, Maria
Cristina Kiehr, Alexandrina Pendatchanska, Gemma
Bertagnolli, Alfredo Bernardini, Katia e Marielle
Labèque, Christophe Coin, Emma Kirkby, Deborah
York só para citar alguns deles... Sob a direção
artística de Massimo Mazzeo, e em colaboração
com artista de renome, Divino Sospiro orgulha-
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se de ver o seu repertório e o número dos seus
concertos aumentarem ao longo de todos estes
anos, numa diversidade de formações que vão desde
o agrupamento de câmara até a uma orquestra de
ópera, apresentando-se não só em Portugal como
também em digressões por todo o mundo. Divino
Sospiro é atualmente Orquestra em Residência no
Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sendo este
fato de fundamental e recíproca importância para
o desenvolvimento, em Portugal, de uma realidade
artística de elevada qualidade a nível internacional.
Habitualmente, conta com a direção de Enrico
Onofri, que aceitou o convite para maestro oficial
do agrupamento. Desde a sua fundação, Divino
Sospiro tem apostado na internacionalização, o
que coloca este agrupamento na vanguarda da
divulgação do património cultural português e
dos seus intérpretes, através das suas digressões
e pelos festivais mais importantes. Dos seus
compromissos futuros merece destaque a estreia
no Bargemusic Festival de Nova Iorque, primeira
orquestra barroca portuguesa a estrear-se naquela
cidade. Em Janeiro de 2011, em estreia mundial
moderna, apresentou no Centro Cultural de
Belém a ópera Antigono de Antonio Mazzoni e em
Fevereiro de 2012 apresentou em estreia mundial,
a edição critica da Oratória de Pedro António
Avondano “Morte d’Abel”. Em 31 de Dezembro
de 2011 o ensemble assinala a sua primeira
apresentação na Temporada da Fundação Calouste
Gulbenkian participando ao evento que recupera
a tradição setecentista do Te Deum na vespera de
São Silvestre; o concerto foi gravado em direto pela
RTP. A partir de 2012 Divino Sospiro começara um
projeto de colaboração com a “Fundação Calouste
Gulbenkian”com vista à apresentação de algumas
das obras mais significativas do Barroco universal
assim como de obras do património musical
Português que serão apresentadas em estreia
mundial. Durante o Ano de 2012 Divino Sospiro
apresentou o seu novo trabalho discográfico
“1700, Século dos portugueses” dedicado a obras
de música portuguesa de Setecentos, em estreia
mundial, para a etiqueta transalpina "Dynamic". Este
trabalho recebeu críticas entusiasmadas por parte
do público e crítica quer nacional quer internacional
como a da revista "Diverdi" que o classificou com

palavras lisonjeiras tais como "... un disco sobérbio..."

Massimo Mazzeo Diplomado pelo Conservatório
de Veneza, aperfeiçoou-se, sucessivamente, em
viola-d’arco com Bruno Giuranna e Wolfram
Christ, e em música de câmara e quarteto de
cordas com os membros dos célebres Quarteto
Italiano e Quarteto Amadeus. De seguida, fez parte
de algumas das mais representativas orquestras
do panorama musical italiano dirigidas por ilustres
maestros, entre os quais se destacam Leonard
Bernstein, Zubin Metha, Carlo Maria Giulini, Yuri
Temirkanov, Giuseppe Sinopoli, Georges Prêtre,
Lorin Maazel, Valery Gergiev. Massimo Mazzeo
já atuou em prestigiadas orquestras de câmara,
tais como I Virtuosi di Roma, I Virtuosi di Santa
Cecilia, Accademia Strumentale Italiana, Musica
Vitae Chamber Orchestra (Suécia), Caput Ensemble
de Reykjavik. Na primeira fase da sua carreira, no
domínio da música contemporânea, colaborou
com vários artistas, entre os quais se destacam
Luciano Berio, Salvatore Sciarrino, Mauricio
Kagel, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Alessandro
Solbiati, e ainda, merecendo felicitações públicas, o
compositor Giacomo Manzoni. No campo da música
de câmara, colaborou com alguns músicos ilustres,
tais como Salvatore Accardo, Bruno Canino, entre
outros. Na área da música antiga, depois de ter
colaborado com grupos como o Ensemble Aurora,
Academia Strumentale Italiana e, ainda, com
artistas como Rinaldo Alessandrini, forma, no
ano de 2004, a orquestra barroca Divino Sospiro,
que se afirma, num curto espaço de tempo, como
uma das orquestras de referência em Portugal.
Com este grupo, já se apresentou em alguns dos
mais prestigiados festivais a nível internacional.
Futuros compromissos incluem a participação
numa digressão a Nova Iorque, uma produção da
Companhia Nacional de Bailado e outra no âmbito
de Guimarães Capital Europeia da Cultura, em
programas dedicados à música barroca. Massimo
Mazzeo dirigiu orquestras em vários festivais,
nacionais e estrangeiros, entre os quais se destacam
o Festivals Geistlicher Musik de Bozen, o Auditório
Nacional de Espanha, em Madrid, e o Centro

Cultural de Belém, recebendo manifestações de
entusiasmo do público e da crítica. Foi diretor
artístico do Festival Roncegno Música em Itália,
onde se estrearam grandes personalidades do
mundo artístico de hoje, como Boris Berezovsky,
entre outros. Também foi consultor artístico, ao
longo de vários anos, do Departamento Cultural
da Província Autónoma de Trento (Itália) para a
qual realizou, entre outros, o projeto TrentinoPortogallo, considerado como projeto piloto a
nível europeu, em 1998. A apresentação, em
concerto com o Mahler Ensemble, da Sinfonia n.º
4 e de Canção da Terra de Gustav Mahler, foi um
momento de viragem fundamental a nível artístico
e pessoal. Dedicou o seu percurso interpretativo
à procura de um estilo singular e de um equilíbrio
entre uma visão historicamente informada e
uma atitude que olha para a essência da música,
transcendendo posições preconceitas. Em 2012
colaborou com a Companhia Nacional de Bailado
realizando e interpretando, com Divino Sospiro,
a escolha musical para o espetáculo “Perda
Preciosa”. Massimo Mazzeo tem gravado para as
editoras BMG, Erato, Harmonia Mundi France,
Deutsche Harmonia Mundi, Nuova Era, Movieplay,
Nichion e Dynamic. É diretor artístico e fundador
da orquestra barroca Divino Sospiro, orquestra em
residência no CCB.
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2009. Lecionou em variadas escolas entre as quais
a Riff-Aveiro, Academia de Música de Lamego,
Conservatório da Guarda e no Conservatório de
Águeda. Desde 2004, que é docente de Guitarra
Clássica no Conservatório Regional de Música Dr.
Azeredo Perdigão em Viseu.

13
21h30: Pousada de Viseu
André Cardoso, António Coelho, Marco Pereira, Paula Sobral {Quarteto de Guitarras}
Tal Hurwitz Israel {Guitarra}
Mecenas

Programa
1ª parte
Quarteto de Guitarras
F. Kleynjans – Berceuse, Partir
A. Vivaldi (arranjo Marco Pereira)
Concerto em Ré Maior
Allegro
Largo
Allegro
Scott Joplin – Rag-time dance
Manuel de Falla (arranjo Marco Pereira)
El Amor brujo - Ritual do fogo
2ª parte
Tal Hurwitz - Guitarra
Mertz/Schubert – Lob der Thrännen.
M.Giuliani – Grand overture.
H.Villa Lobos – Etudes nº. 5,12,2,7.
A.Barrios – Sueno en la floresta.
J.S. Bach – Prelude bwv 996, Prelude bwv
1006

André Cardoso nasceu em Coimbra em 1980.
Frequentou o Conservatório Regional de Música
de Viseu onde estudou Guitarra Clássica com os
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Professores Paula Sobral e Christhopher Lyall.
Mais tarde ingressou na Universidade de Aveiro,
na Licenciatura em Ensino de Música, Guitarra
Clássica. Teve como professores Josef Zsapka
e Paulo Vaz de Carvalho; estudou ainda com
António Chagas Rosa, Fausto Neves e Helena
Marinho. Participou em cursos orientados por
Timothy Walker, Olga Prats, Betho Davezac,
Roberto Aussel, Carlo Marchione e Judicael
Perroy. Tem-se apresentado regularmente por
todo o país e estrangeiro, com diferentes
músicos e projetos, a solo e em agrupamentos
de música de câmara, cruzando-se com outros
instrumentos além da Guitarra como flauta
transversal, violino, contrabaixo, acordeão,
saxofone, canto, piano, guitarra portuguesa…
Gravou para a Antena 2 no ‘Síntese’ – Festival
de música contemporânea da Guarda. Foi
solista, com a Orquestra Filarmonia das Beiras,
interpretando um Concerto de Joaquin Rodrigo
no 1º Festival de Música de Viseu. Tocou no 10º
Concurso e Festival Internacional de Guitarra
Clássica de Sernancelhe com o Octeto de
Guitarras ‘Acorde Ensemble’. Participou em
variadas obras teatrais como compositor,
intérprete e também como ator. Tocou com
a Orquestra Clássica do Centro. Ganhou com
o grupo ‘A Presença das Formigas’ o Prémio
Zeca Afonso no Festival Cantar Abril em Almada

António Coelho nasceu em 1989 na cidade
de Viseu. Aos 11 anos inicia o seu percurso
na Música ingressando no Conservatório
Regional de Viseu, Dr. José Azeredo Perdigão;
encaminhou os seus estudos para o Violino,
instrumento no qual completaria o curso
complementar sob a coordenação da Professora
Ana Serrano; no decorrer deste trajeto, estudou
também Guitarra Clássica na classe dos
Professores André Cardoso e Paula Sobral, na
mesma Instituição. Mais tarde prossegue a sua
formação no Instituto Jean Piaget licenciando-se em Educação Musical; paralelamente ultima
os seus estudos complementares em Guitarra
Clássica com o Professor André Madeira no
Conservatório de Música da cidade de Coimbra.
Atualmente frequenta a licenciatura em Música,
Guitarra Clássica, no Instituto Jean Piaget sob
a orientação do Professor Augusto Pacheco.
Esteve presente em masterclasses orientadas
pelos Professores Pedro Rodrigues, Fábio Zanon
e Goran Krivokapic. No seu percurso estiveram
também presentes outros instrumentos que
não só a Guitarra Clássica com os quais se
cruzou e tocou em duo e em pequenos grupos de
câmara. Atualmente leciona Guitarra Clássica
no Conservatório de Música de Viseu. Lecionou
na Academia de Música de Sernancelhe e na
Associação Cultural de Vouzela.

Marco Pereira nasceu em 1988, Lisboa onde
iniciou os seus estudos musicais com o
Professor Pedro Rogério. Mais tarde, já na
cidade de Viseu, retoma e aprofunda os seus
estudos no Conservatório de Música Dr. José
Azeredo Perdigão com a Professora Paula

Sobral. Prosseguiu a sua formação no Instituto
Jean Piaget onde concluiu a Licenciatura em
Música, Guitarra Clássica, tendo estudado com
o Professor Augusto Pacheco. Seguidamente
completou o primeiro ciclo de estudos no
Mestrado Pedagogia do Instrumento e atingiu
recentemente o grau de Mestre concluindo o
Mestrado em Ensino da Música sob a orientação
dos Professores Augusto Pacheco, António
Mota e Alexandre Andrade. Frequentou cursos de
aperfeiçoamento orientados pelos Professores
Rafael Andia, Fábio Zanon, Roland Dyens,
Paulo Vaz de Carvalho, Elena Papandreou,
Margarita Escarpa, Thibault Cau-vin e Goran
Krivokapic. Participou no IV, V e VI Festival
de Música da Primavera; Marcou também
presença no V, VI, VII e VIII Encontro Nacional
de Guitarra. Colaborou no projeto Insites2008
(evento premiado pela Revista Anim’arte) e
também no Insites2009. Foi músico convidado
no 1º Aniversário do Lions Club Viseu; também
convidado na comemoração do 30º Aniversário
do Instituto Jean Piaget. Marcou presença
no III Festival de Música Instituto Piaget.
Tocou na XIII Sessão Nacional do Parlamento
Europeu dos Jovens e no evento internacional
Corrida da Harmonia Mundial. É membro da
Orquestra “Guitarrafonia” a qual tem realizado
inúmeros concertos, por todo o país mas
também no estrangeiro. Tocou em direto para
a TVI no programa Oitavo Dia. Atualmente é
docente no Conservatório de Música de Viseu
“Dr. José Azeredo Perdigão” e paralelamente
nas escolas Ana Castro Osório e Gomes Eanes
de Azurara (desde 2009). Entre 2007 a 2012
lecionou no Atelier Musical do Centro Pastoral
do Viso-Viseu.

Paula Sobral natural de Sernancelhe, Viseu,
iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Música de Viseu, onde estu dou Guitarra
com Luís Lapa e Christopher Lyall. Em 1994
iniciou o curso Licenciatura em Ensino da Música
na Universidade de Aveiro, na área de Guitarra
Clássica, sob a orientação de Paulo Vaz de
6ºFESTIVALDEMÚSICADAPRIMAVERADEVISEU
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Carvalho. Posteriormente continuou o estudo
do instrumento com o guitarrista Jozef Zsapka.
Conjugou o estudo da guitarra com a atividade
docente no Conservatório de Viseu. Participou
em várias masterclass. Lecionou igualmente na
Escola de Música do Colégio de S. José (Guarda)
e no Conservatório de Seia. Atualmente leciona
no Conservatório de Música de Viseu “Dr.
José de Azeredo Perdigão”. Em 2007 concluiu
o seu Mestrado em Música de Câmara na
Universidade de Aveiro sob a orientação dos
Professores Paulo Vaz de Carvalho, Helena
Marinho, Fausto Neves e do guitarrista Odair
Assad. Desde 1999, conjuntamente com José
Carlos Sousa, é diretora artística do Concurso
e Festival Internacional de Guitarra Clássica
de Sernancelhe, evento pioneiro no país, já na
sua 15ª edição. A sua atividade artística marcase pela atuação em música de câmara com o
duo de guitarras Concentus Duo, onde toca
com Manuel Tavares desde o ano 2000. O duo
apresentou-se em várias cidades do país, no
Festival Ciclo de Guitarra Clássica de Oliveira
do Bairro, Festival de Guitarra da Fundação
António de Almeida, Festival Internacional
de Sernancelhe, CCB, Festival Internacional
Guitarmania (Almada e Lisboa) e Festival
Internacional de Guitarra de Santo Tirso. Fora
de Portugal marcou presença no Festival
Internacional de Guitarra em Hondarribia, País
Basco, “Guitarre-Essone” em Paris e Festival
Internacional de Guitarra de Palencia, Espanha.

Tal Hurwitz começou a estudar guitarra
quando tinha 9 anos de idade. Dos 13 aos 17
anos estudou no departamento de jazz da
Escola de Artes Telma-Yalin de Tel-Aviv. Aos 16
anos começou a estudar guitarra clássica com
o Professor Jossef Urshaimi. Também estudou
composição com o Mestre Adam Stratayevsky
e com Ludmila Berman na Rubin Academia
de Música de Tel-Aviv. Estudou 3 anos com o
Prof. Costas Cotsiolis no Conservatório de
Pireus em Atenas na Grécia, onde completou
a sua licenciatura. Desde 2006 que frequenta
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a Universidade Mozarteum de Salzburgo, onde
estuda nas classes dos professores Matthias
Seidl e Prof. Marco Tamayo. Participou em master
classes com personalidades importantes como:
Leo Brouwer, Pavel Steidl, Ricardo Gallen e
Joaquin Clerch, tendo aulas privadas com os
dois últimos. Em 2003 o compositor israelita
Ariel Mann dedicou-lhe a composição, “Theme and
Variations”.
Entre os anos de 2001/2004, Tal Hurwitz
lecionou guitarra clássica no Conservatório da
cidade de Western em Herzllia.
Participou em vários concursos internacionais
de guitarra obtendo os seguintes prémios:
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Caceres”, Espanha 2012
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Nürtingen ”, Alemanha 2012
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Sernancelhe”, Portugal 2012
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Culiacan”, México 2008
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Naxos” Grécia, 2007.
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Tailândia” 2006.
1º Prémio “Concurso Internacional de Guitarra
de Sinaia”, Roménia, 2006.
Tal Hurwitz toca regularmente em Israel, na
Europa e em 2006 fez a sua apresentação na
América no Festival de Guitarra “HispanoAmericano”. Em 2008 tocou na Rússia com
a Orquestra Sinfónica Russa num concerto
de tributo ao grande maestro Svetlanov. Em
Junho de 2008 foi galardoado com o 1º Prémio
no Concurso de Composição para Guitarra de
Boston, com a sua Sonata para Guitarra Solo,
dedicada a Marco Tamayo. No Concurso de
Composição para Guitarra Pittaluga, ganhou o
3º Prémio com a sua Sonata para Duas Guitarras
“Omaggio a Oilivier Messiaen”{Berben Pub. }

14
17h00: Aula Magna IPV
Concerto da Primavera Professores do Conservatório
Programa
Astor Piazzolla (arr. José Eduardo Magalhães)
Escualo
José Eduardo Magalhães {Saxofone Alto}
Nancy Brito {Acordeão}
L. Bernstein – “West Side Story” – América
Alla Sosnovskaia e Ana Mota Pinto {Piano a 4 mãos}
Pedro Iturralde - Suite Hellénique
José Tiago Correia {Saxofone}
José Miguel Amaral {Piano}
J. S. Bach - “Et Misericordia” do Magnificat
Ecaterina Neagu e Isabel Castro {Canto}
Eugénia Carvalho Homem {Piano}
Carla Fernandes e Joaquim Castro {Violino}
Astor Piazzolla – Verano Porteño
Adão Pires {Contrabaixo}
André Cardoso {Guitarra}
Carlos Ferreira {Viola d’Arco}
Joaquim Castro {Violino}
José Miguel Amaral {Piano}
Nuno Silva {Acordeão}

A. Borodin - Quinteto em Dó menor-1and.
Ana Serrano {Violino}
Isabel Tavares {Clarinete}
Joana Correia {Flauta}
Jorge Martins {Piano}
Luísa Antunes {Violoncelo}
Manuel de Falla (arr. Marco Pereira)
El Amor Brujo: Dança do Fogo
Quarteto de Guitarras:
André Cardoso, António Coelho, Marco
Pereira, Paula Sobral
Seymour Simons e Gerald Marks (arr. de
Dick Lieb) – All Of Me 		
Bart Howard (arr. Dick Lieb) – Fly Me To
The Moon
Sexteto de Jazz:
{Saxofone Alto} José Eduardo Magalhães
{Trompete} José Almeida
{Trombone} Claudio Ferreira
{Piano} José Miguel
{Bateria} Hélder Roque
{Contrabaixo} Adão Pires

H. Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras
nº 5 – Aria
Cristina Aguiar {Canto}
Paula Sobral {Guitarra}
C. Debussy – Petit Suite, Cortèje
Eunice Viana e Svitlana Kosheleva {Piano a 4
mãos}
6ºFESTIVALDEMÚSICADAPRIMAVERADEVISEU
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16
21h30: Viriato Teatro Municipal
Orquestra de Sopros da Universidade de Aveiro Direção André Granjo
Mecenas

Programa
Álvaro Cassuto (1959/2010)
transc. Jorge Campos
Sinfonia Breve Nº 1
Luís Cardoso
Lenda de Martim, Op. 39 (2012)
Solistas: Fernando Ramos {Saxofone Alto}
“Elle Quartet”{Quarteto de Saxofones}
Percy Grainger
Lincolnshire Posy (1937)
I. Lisbon
II. Horkstow Grange
III. Rufford Park Poachers
IV. The Brisk Young Sailor
V. Lord Melbourne
VI. The Lost Lady Found
Intervalo
Steven Bryant
Ecstatic Waters (2008)
Jules Strens
Danse Funambulesque, Op. 12 (1929)
INTERVENIENTES
Orquestra de Sopros do Departamento de
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Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro
Quarteto de Saxofones “Elle Quartet”
Fernando Ramos, Saxofone Alto
André Granjo, direção

Andre Granjo | Maestro Iniciou aos sete
anos de idade o estudo do clarinete na escola
da Banda Filarmónica da Mamarrosa. Concluiu
depois a sua formação nos Conservatórios
de Música de Aveiro e de Coimbra. É desde
1994 maestro da Orquestra de Câmara da
Tuna Académica da Universidade de Coimbra
(TAUC), altura em que iniciou o curso de
Antropologia na U.C. e, em 1995, fundou a
Big Band “Rags” da Universidade de Coimbra.
Em 2005 terminou o Curso de Mestrado em
Direção de Orquestra, na variante de Orquestra
de Sopros, na Zuid-Nederlandse Hoogeschool
fur Muziek em Maastricht (Holanda), onde foi
aluno do Maestro Jan Cober. Apresentou-se já
como maestro convidado em Espanha, França,
Holanda, Inglaterra, Colômbia, Costa Rica,
Macau e E.U.A. tendo dirigido grupos como a
Orchestre des Jeunnes du Charantes (França), o
Ensemble de Sopros do Royal Northern College
of Music, a Banda Sinfónica da P.S.P, o Grupo
de Música Contemporânea de Lisboa, a North
Texas Wind Symphony e a Banda Sinfónica

da Guarda Nacional Republicana. Trabalha
regularmente como orientador de estágios
para jovens músicos tanto em Portugal como
no estrangeiro. Presentemente prepara o seu
doutoramento na Universidade de Coimbra sob
orientação dos Professores José Maria Cardoso
e Christopher Bochmann e desenvolve trabalho
prático de direção no Royal Northern College
of Music, com a colaboração de Mark Heron e
Clark Rundell, e com Eugene Migliaro Corporon
na North Texas University, onde detém desde
Março de 2009 um lugar de “Visiting Scholar”
no departamento de Wind Music Studies. É
membro do Instituto de Etnomusicologia
– Centro de Estudos de Música e Dança e
docente nos Institutos Piaget de Almada e
Viseu. Enquanto maestro da Banda da União
Filarmónica do Troviscal, que dirige desde
2001, venceu já dois concursos internacionais:
melhor banda de Concerto no International
Music Festival Purmerade 2002 (Holanda) e
o 1º Prémio no II Certamen Internacional de
Bandes de Música Vila de La Sénia – 2008
(Espanha). Dirigiu estreias mundiais de diversos
compositores Portugueses como Joly Braga
Santos, Frederico de Freitas, João Madureira,
Álvaro Cassuto, Manuel Faria, António Vitorino
d’Almeida, Luís Cardoso, Jaime Reis, entre
outros. Em Novembro de 2010 foi convidado para
coordenar a criação do Mestrado em Direção
de Banda na Universidade Nacional da Costa
Rica. Em Julho de 2011 apresentou-se com a
Banda de União Filarmónica do Troviscal no
Congresso Internacional da World Association
for Symphonic Bands and Ensembles que se
realizou na cidade Taiwanesa de Chiayi tendo
gravado nessa ocasião um CD de obras de
autores portugueses para a editora americana
Mark Custom. É membro da World Association
for Symphonic Bands and Ensembles, da
College Band Directors National Association e
membro do conselho directivo do IGEB (Institute
for Research and Promotion of Wind Music). É
ainda diretor artístico da Orquestra de Sopros
de Coimbra e foi recentemente convidado para
assumir a co-direção da Orquestra de Sopros da
Universidade de Aveiro.

Orquestra de Sopros do Departamento
de Comunicação e Arte da Universidade
de Aveiro 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
repertório sinfónico e coral-sinfónico, neste caso
em conjunto com o Coro do Departamento de
Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
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17
21h30: Igreja do Seminário
Ensemble Heptachordum
Mecenas

Programa
1ª parte
A Cantata Francesa no Barroco Pleno
”Où suis-je”
François Couperin (1668 - 1733)
Prélude non mesuré
J.B. Boismortier (1689 – 1755)
Sonata op.50 nº6, Prélude
André Campra (1660 – 1744)
Cantates françaises avec symphonie, Livre 3ème,
“Le Jaloux”
Jacques Morel (1690 – 1740)
Chacconne en Trio, SolM
2ª parte
François Couperin
Deuxième Concert Royaux
. Prélude
. Allemande fuguée
. Air tendre
. Air contrefugué
. Echos
J.B.Boismortier
Les Quatre Saisons op.5, “L’Automne”
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The Ensemble Heptachordum é um ensemble
dedicado à interpretação historicamente informada do repertório musical dos séculos XVII e XVIII.
Foi fundado, em 2012, pela cravista Maria Bayley
e pela gambista Filipa Meneses, e o seu nome tem
como inspiração o tratado de 1646 “Heptachordum
Danicum”, um dos primeiros a propor um sistema
de solmização de sete notas, tal como aquele
que usamos hoje em dia. Heptachordum nasce
do desejo de uma nova abordagem ao repertório
de música de câmara dos séculos XVII e XVIII.
Com um respeito permanente pelo compositor
e o seu tempo, é dada especial atenção ao
desenvolvimento dramático de cada peça, bem
como a uma apresentação estilisticamente refinada
da mesma. A utilização de géstica inspirada nas
práticas do século XVIII acentua o carácter orgânico
inerente a cada obra; esta, por sua vez enriquecida
pela retórica natural do corpo humano, readquire a
sua vitalidade original. Esta postura perante a obra
musical, aliada a um clima amigável em palco, abre
as portas de um tesouro de obras-primas, muitas
vezes desconhecidas, ao público conhecedor e não
só.Na sequência de vários sucessos, o ensemble
Heptachordum ganhou recentemente o primeiro
prémio no conceituado Prémio Jovens Músicos
da RTP. Alguns dos seus projetos futuros incluem
um programa dedicado à Air de Cour na França
do século XVII, e ainda outro, à volta da Cantata
Francesa.

Filipa Meneses {viola} da gamba Nasceu em
Tondela em 1984. É licenciada em piano pela
Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo
do Porto (ESMAE), na classe de Madalena Soveral.
Frequenta atualmente a licenciatura em Viola da
Gamba no Conservatório Real de Haia, Países
Baixos, trabalhando sob a orientação de Philippe
Pierlot e Mieneke Van der Velden. Participou em
diversos cursos de música antiga, nomeadamente
os Cursos de Música Antiga de Tibães, XVII e XVIII
Curso Internacional de Música Antiga de Tomar,
XXIX e XXX Stage de Musique Baroque de Barbaste
(França) e XLII e XLIII Corso Internazionale di Musica
Antica di Urbino (Itália), onde teve a oportunidade
de trabalhar com os professores Xurxo Varela,
Baldomero Barciela, Sergi Casademunt, Rainer
Zipperling, Atsushi Sakai, Amélie Chemin, Paolo
Pandolfo, Emmanuel Balssa e Willand Kuijken.
Colabora com o agrupamento “Músicos do Tejo”,
direção de Marcos Magalhães e “Flores de Música”
dirigido por João Paulo Janeiro. É co-fundadora do
ensemble “L’Antico Affetto”.

João Paixão {barítono} Nascido em 1984,
o barítono português João Paixão começa os
seus estudos musicais com 6 anos de idade em
Lisboa, sua cidade natal. Em 1994 é admitido no
curso de piano do Instituto Gregoriano de Lisboa.
Aí, aos dezassete anos, descobre o seu fascínio
pelo canto nas aulas de Ana Leonor Pereira e,
em 2003, ingressa no curso de canto da Escola
Superior de Música de Lisboa, na classe de Luís
Madureira, concluindo o mesmo quatro anos
mais tarde. Desde 2007, João Paixão continua o
seu desenvolvimento artístico no Departamento
de Música Antiga do Conservatório Real de
Haia sob a orientação de Rita Dams e Andrew
Schroeder, trabalhando regularmente com artistas
tão destacados como Jill Feldman, Michael Chance,
Peter Kooij, Christina Pluhar, Eric Menzel e
Sébastien Marq and Barthold Kuijken. Em 2010
foi um dos co fundadores do ensemble “A Dialogue
on a Kiss”, dedicado ao repertório para alaúde e
voz, fazendo, desde então, várias tournées na
Holanda e Israel. Intérprete versátil, João Paixão

mantém, a par da sua dedicação à Música Antiga,
uma intensa atividade na produção do repertório
contemporâneo, estreando desde 2006 várias
obras de compositores portugueses, holandeses
e alemães, e colaborando, entre 2009 e 2011,
com a companhia de dança e teatro holandesa
T.R.A.S.H., com quem gravou dois CDs. Desde
2012, participou em vários projetos com o Groot
Omroepkoor e com a Dutch New Opera Academy.
Alguns dos seus projetos para o futuro incluem Don
Giovanni (Leporelo), que intrepretará na Holanda
no contexto da Opera2day, e uma tournée em
Portugal com o ensemble Heptachordum.

Maria Bayley {cravo} Começa a estudar cravo aos 10 anos no Instituto Gregoriano de Lisboa
com Cristiano Holtz. Participou em várias masterclasses com músicos tais como Ketil Haugsand,
Miklós Spányi, Corina Marti ou Elizabeth Wright.
Atualmente estuda com Jacques Ogg no Conservatório Real de Haia, Holanda. Trabalhou com
vários grupos tais como Ascoli Ensemble, Ensemble Enchantant, Collegium Musicum Amsterdam,
La Dansereye e La Academia de los Nocturnos.
É cantora e organista na Capella Academica Den
Haag. Fundou Ars Lusitana, grupo dedicado à performance de música portuguesa. O seu interesse
em teclados medievais e renascantistas levou-a
a fundar Ut Supra, especializado em repertório de
século XV. Ganhou vários prémios, tais como 1º
lugar no primeiro Prémio Carlos Seixas, Primeiro
Concurso Nactional de Cravo e Prémio Jovens Intérpretes de Música Antiga.

Nuno Atalaia {flauta de bísel}, traverso é músico
e escritor, tendo-se licenciado no Conservatório
Real de Haia e na Universidade de Leiden onde
agora termina um plano de mestrado conjunto,
especializando-se em sopros na área de música
antiga e teoria social e artística pós-moderna
desconstrutivista. Participou em concertos com
vários ensembles a nível europeu e sul-americano
como instrumentalista, cantor e diretor artístico.
6ºFESTIVALDEMÚSICADAPRIMAVERADEVISEU
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18
21h30: Salão Nobre da CM Viseu
Duo Vítor Matos {Clarinete} Luís Pipa {Piano}
Programa
1ª parte
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata No. 2 in E-flat major, Op. 120
Allegro amabile
Allegro appassionato-Sostenuto-Tempo I
Andante con moto – allegro
2ª parte
Robert Schumann (1810 – 1856)
Fantasiestucke opus. 73
Zart und mit Ausdruch
Lebhaft, Leicht
Rasch und mit Feuer
W. A. Mozart ( 1756-1791)
Fantasia em ré menor k. 397
Claude Debussy (1862- 1918)
Première Rhapsodie
Béla Kovács (1937)
Sholem- alekhem, rov Feidman!

Luís Pipa {piano} é hoje um dos pianistas Portugueses mais completos da sua geração. À originalidade das suas interpretações associa-se uma
grande solidez conceptual, fruto de uma sólida
formação académica. Nascido na Figueira da Foz,
estudou nos Conservatórios de Música de Braga
e Porto, onde se diplomou com distinção. Entre
1983 e 1986 aperfeiçoou-se na classe de concerto
de Noel Flores na Hochscule Für Musik und Darstellende Kunst de Viena, tendo posteriormente
obtido o grau de Master of Music in Performan-
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ce Studies na Universidade de Reading, Inglaterra e o grau de Doutor (PhD) em Performance na
prestigiada Universidade de Leeds, na sequência
de uma investigação sobre o grande discípulo de
Liszt José Vianna da Motta. Os seus mestres no
piano foram Maria Teresa Xavier, Helena Sá e Costa, Noel Flores e Laura O’ Gorman, mas também
contactou com figuras como Sequeira Costa, Jörg
Demus e Marian Ribicky. Desde muito cedo a sua
vocação para o ensino levou-o a exercer funções
docentes no Conservatório de Música de Braga,
na Academia de Música de Viana do Castelo e na
Universidade do Minho, onde é Professor responsável pelas cadeiras de piano e música de câmara. Integrou por diversas vezes juris de concursos
pianísticos, sendo frequentemente convidado a
orientar Master Classes e integrar júris de concursos nacionais e internacionais em Portugal e no
estrangeiro. Luís Pipa apresenta-se regularmente
em recitais a solo, integrando grupos de câmara,
ou como solista de diferentes Orquestras. Da sua
colaboração com outros músicos destacam-se
os nomes dos violinistas Gerardo Ribeiro, Sergey
Arutyunian Eliot Lawson e Gustavo Delgado, os
violoncelistas Paulo Gaio Lima, Jaroslav Mikus e
Alexander Znachonak, o flautista Olavo Tengner
Barros, os clarinetistas Allessandro Carbonare e
Vítor Matos, os cantores Rui Taveira, Sara Braga
Simões e Oliveira Lopes, e os maestros Gunther
Arglebe, Christopher Bochmann, Miguel Graça-Moura, António Soares, António Baptista, Miguel Clavel, Vasco Faria, Vitor Matos e Alberto
Roque. A ele se devem primeiras audições absolutas de algumas obras, nomeadamente dos
compositores Luiz Costa, João Heitor Rigaud e

Christopher Bochmann, tendo também composto
peças para piano, música de câmara e canções.
Em 2012, destaca-se a participação como solista
da Orquestra Europeia de Sub 21 dirigida por Vítor
Matos, no âmbito da “Guimarães 2012, Capital
Europeia da Cultura”, e o convite para ser o solista convidado do Festival Internacional de Música
de Aveiro, interpretando uma das suas próprias
composições e o concerto para piano e orquestra
de Edvard Grieg. Tem-se interessado por outras
formas de expressão artística, participando em
projetos com os pintores Alvaro Rocha e DeMiranda e os atores/encenadores António Durães
e António Fonseca. Luís Pipa possui uma vasta
produção discográfica, que contempla repertório
desde o barroco ao século XX incluindo, entre outras, obras de compositores como Bach, Scartatti,
Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Debussy, Khachaturian, assim como
numerosas obras de compositores portugueses e
algumas das suas próprias composições, como é o
caso do seu CD ‘Portugal’, de 2009. É diretor do
Departamento de Música e do Mestrado em Ensino de Música da Universidade do Minho.

Vítor Matos {clarinete} nascido em 1977 é clarinetista, professor, maestro e diretor artístico. Estudou nos Conservatórios de Música de Braga e do
Porto, nas classes dos professores José Matos e
Moreira Jorge, com quem concluiu o curso de clarinete. Em 2001 obteve o diploma de Licenciatura
na ESMAE, onde estudou com os Professores António Saiote, Carlos Alves e Luís Silva. Frequentou
cursos de aperfeiçoamento com António Saiote,
Michel Arrignon, Paul Mayer, Guy Deplus e Philippe Cupper. Desde 2000, estuda regularmente em
Itália, com o clarinetista Alessandro Carbonare.
Tem realizado diversos recitais em Roma, a convite do Instituto Santo António dos Portugueses,
interpretando várias obras em primeira audição,
destacando-se o Concerto para Clarinete e Orquestra que o compositor Joaquim dos Santos lhe
dedicou. Como instrumentista colaborou com a
Orquestra do Norte, Sinfonieta do Porto, Orquestra de Câmara Musicare, Filarmonia das Beiras e

Gulbenkian. Apresentou-se a solo e em música de
Câmara nos seguintes festivais internacionais de
música: Encontros de Primavera-Guimarães, Póvoa de Varzim, Gaia, Cascais, Mateus, Toulouse
e Música Viva. Foi assistente do maestro Ferreira
Lobo e Gunther Arglebe nas ÓperasCarmen, de
Bizet e Elixir d’ Amore, de G. Donizetti. No campo da Opera, dirigiu o “O Pequeno Limpa Chaminés”, “ Arca de Noé” de B. Britten e a “Carmen” de
Bizet e L`Enfant et sortilege de Maurice Ravel,
todas elas produções nacionais. Teve o privilégio
de dirigir solistas de prestígio tais como Patrizia
Porgio, Peter Arnold, Ilya Grubert, Dora Rodrigues
Luís Pipa, Vasco Faria e AngêloMartingo, Domingos Castro, Emanuel Salvador, entre outros. Foi
galardoado no âmbito de direção de orquestra,
por diversas vezes, destacando-se os prémios
obtidos em Barcelona e em Roma (Prémios “Bachetta d’oro” para melhor maestro, “Bachetta de
argento” como melhor interpretação). Em 2007,
dirigiu a Orquestra da Escola Sinfónica de Madrid
no âmbito dos Cursos de Especialização em Música Contemporânea e Direção de Orquestra, na
Universidade de Alcala de Henares (Madrid) com
os maestros Arturo Tamayo e Jesus Lopez Coboz.
A experiência de ensino, inclui master classes em
Guimarães (CursosInternacionais), Escolas Profissionais de Música de Viana do Castelo e JOBRA,
Madeira, Horschule de Kaisrslautern. Destacam-se na sua classe vários alunos premiados em
Concursos Nacionais e Internacionais.Em dezembro de 2010, foi Júri de Concurso Internacional de
Clarinete e Música de Câmara “Marco Fiorindo”
em Turim. A convite da Presidência da República, dirigiu a Orquestra do Norte no concerto do
dia 10 de Junho em 2006 (Dia de Portugal). Foi
recentemente nomeado pela Guimarães Capital
da Cultura 2012-Maestro e diretor artístico da
Orquestra de Jovens. Atualmente Vítor Matos
é Professor Convidado Equiparado a Auxiliar
do Departamento de Música do ILCH da Universidade do Minho e Diretor Pedagógico na
Academia de Música Valentim Moreira de Sá
em Guimarães. Vítor Matos toca em Clarinetes
SELMER Recital. Neste momento é Doutorando
em Música pela Universidade de Évora.
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21h30: Igreja da Misericórdia

21h30: Igreja da Misericórdia

Orquestra de Câmara Piaget Viseu Direção Musical e Violino Sergey Arutyunnian
Programa

Nuno Alexandrino {Órgão} Coro de Câmara do Conservatório
Direção Cristina Aguiar, José Miguel Amaral {Piano}

sob a forma do concerto barroco dos célebres
compositores A. Vivaldi, J. S. Bach

Mecenas

A. VIVALDI
Concerto em Ré M, Nº 9 (RV 230)
G. F. HANDEL
Concerto para órgão e orquestra em Sol Menor
op. 4, nº 1
G. P. TELEMANN
Concerto em Lá Menor (Twv 52 a 2)
A. VIVALDI
Concerto para violino em Mi M op. 3, nº 12 (RV
409)

Orquestra De Câmara Piaget (OCPV) tem
a sua génese associada ao surgimento das
licenciaturas e mestrados em música no campus
de Viseu do Instituto Piaget, sendo formada
por alunos, ex-alunos e docentes. É portanto
um projeto de raíz académica, com o intuito
simultâneo de potenciar os cursos de música
desta instituição assim como divulgar a cultura
musical na região de inserção do campus de
Viseu - como se tem provado nos últimos anos
com inúmeros concertos na cidade e redondezas.
A sua base instrumental é a das cordas, no contexto
dum repertório de música mais focado no barroco
e pré-classicismo, podendo a OCPV ser reforçada
com outros instrumentos como metais, madeiras,
etc. consoante as circunstâncias. No presente
concerto propomos a música orquestral barroca,
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Sergey Arutyunyan Violinista, descendente
da escola de São Petersburgo, cidade de profundas tradições violinisticas que vêm desde os
tempos do lendário L. Auer. Nasceu no seio de
uma família de músicos e começou muito cedo
os seus estudos musicais com o seu pai, Anatoli
Schwarzburg, famoso professor e pedagogo de
violino. Mais tarde prosseguiu os seus estudos
com Aaron Knaifel e diplomou-se em 1990 no
Conservatório Superior Estatal Rimsky – Korsakov
em São Petersburgo, onde foi aluno dos brilhantes
violinistas Boris Gutnikov e Marc Komissarov. Em
1989 foi laureado no concurso Estatal de violino
da Rússia. A partir de 1987 trabalha com um dos
mais famosos agrupamentos de música clássica
da Rússia – os Solistas de São Petersburgo –
sob orientação do violinista Mikhail Gantvarg,
com o qual realizou inúmeras tounées em
mais de 20 países da América e da Europa e
muitas gravações em CD para várias etiquetas.
Actualmente, é professor de violino na EPMVC ,
é professor de violino e de música de câmara no
Instituto Piaget em Viseu Portugal.

Programa
1ª parte
Nuno Alexandrino {Orgão}
Juan Cabanilles (1644 – 1712)
Batalha Imperial
Manuel Rodrigues Coelho (1555 – 1633)
5 Kyries do Primeiro Tom por C SOL Fá UT
André de Sola (1634-1696)
Tiento de Medio Registo de mano derecha de 1º Tono
Francisco Xavier Baptista (Sec. XVIII)
Sonata I
Allegro comodo com variazioni
Alegro
Pablo Bruna (1634-1696 )
Tiento de mano derecha y al médio a dos
Triples de 1º Tono
Frei Jacinto do Sacramento (1712)
Tocatta em Ré menor
Frei Diego da Conceição (Sec.XVII)
Meio Registo de 2ºTom Accidental

Anónimo (Sec.XVII)
Sonata para órgão ( manuscrito do convento de
Arouca)
Rodrigues Esteves (1700-1755)
“Stabat Mater Dolorosa“ - Órgão e Coro de
Câmara
2ª parte
Coro de Câmara Direção Cristina Aguiar
José Miguel Amaral {Piano}
G. P. Palestrina
O bone Jesu
Pierre Carraz
Misericórdias
Guilherme Schmid
Antifona in Navitate Domini - “Laetentur coeli”
Albert De Klerk
Pater noster
Luigi Cherubini
Veni Jesu
J. S. Bach
Cantata BWV 147 - “Jesus bleibet meine Freude”
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W. A. Mozart
Requiem - “Lacrymosa”
Franz Schubert
Missa Alemã
. “Zum Eingang”
. “Zum Gloria”
. “Zum Evangelium und Credo”
. “Zum Offertorium“
.“Zum Sanctus“
Giuseppe Verdi
Il Trovatore - “Coro di Zingari“

Coro de Câmara do Conservatório A prática
de música de conjunto remonta já a tempos
bastante antigos, nomeadamente no que se
refere à música vocal. No século XIV, o período
da Ars Nova assistiria ao despontar da polifonia,
nomeadamente no que se refere à utilização
dos princípios da harmonia e à procura de
uma maior autonomia vocal. Com o passar dos
anos, os compositores começaram a revelar um
entendimento mais apurado da escrita para coro,
concebendo obras soberbas quer de interpretação
a cappella, quer com a colaboração com
formações instrumentais. O Coro de Câmara do
Conservatório Regional de Música Dr. José de
Azeredo Perdigão – Viseu, formado em 2011, é
atualmente constituído por dezoito cantores,
todos alunos ou antigos alunos do Conservatório.
Interpreta obras de compositores portugueses e
estrangeiros, procurando diversidade de estilos
musicais. É sua maestrina a professora Maria
Cristina Aguiar.

Nuno Alexandrino Natural da Freguesia de
Avanca (Estarreja), Nuno Alexandrino iniciou
os seus estudos musicais no Conservatório de
Música de Aveiro onde estudou Orgão, Piano,
Cravo e Canto, com os Professores Domingos
Peixoto e António Mário (Órgão), Manuela Guerra
(Piano), Cândida Matos (Cravo) e Ana Fleming
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(Canto),entre outros.É licenciado em Órgão pela
Escola Superior de Música de Lisboa onde estudou
Órgão com o Professor Antoine Sibertin Blanc e
Música de Câmara com o Professor Stephen Bull,
entre outros. Frequentou a Escola das Artes
de Ultrecht (Holanda), como aluno bolseiro
do Programa Erasmus, onde estudou Órgão,
com o Compositor e organista Willem Tanke.
Frequentou diversos Masterclasses de Órgão,
com organistas como Franz Stoiber, Graham
Barber, Willem Tanke, Fermmann Stinder, António
Mário, Eugénio Amorim, José Uriol, Xavier Artigas,
entre outros. Como concertista, tem tocado quer
a solo, quer com Coros, Orquestras e músicos
solistas, por todo o país e o estrangeiro. Participou
em vários concursos de órgão. Estudou direção
coral com os Maestros Edgar Saramago e Artur
Pinho. Frequenta, atualmente, o mestrado em
Performance Musical em Órgão, na Universidade
de Aveiro, na classe da Professora Edite Rocha.

Maria Cristina Aguiar Natural de Viseu, iniciou
o estudo de Canto no Conservatório Regional de
Música “Dr. José de Azeredo Perdigão” - Viseu,
na classe da Professora Isabel Castro, concluindo
o Curso sob a orientação da Professora Cláudia
Nelson. Ingressou no Curso de Ensino de Música
da Universidade de Aveiro, na Área Específica de
Canto, onde trabalhou com os Professores José
de Oliveira Lopes e António Salgado, tendo sido
galardoada com o Prémio Engenheiro António de
Almeida, por se ter licenciado com a mais alta
classificação. Frequentou, ainda, o Curso Superior
de Canto da Escola Superior de Música e das Artes
do Espectáculo e participou em diversos cursos
de interpretação e técnica vocal. Mestre em
Música pela Universidade de Aveiro, é doutoranda
em Estudos da Criança – Educação Musical, na
Universidade do Minho. Atualmente é professora
de “Canto” e “Coro” no Conservatório Regional
de Música de Viseu e integra a Área Científica
de Arte e Expressões Criativas, do Departamento
de Comunicação e Arte da Escola Superior de
Educação de Viseu.

Mecenas

21
17h00: Viriato Teatro Municipal
Aristo Sham China {Piano}

Programa
1ª parte
F. Schubert
Improviso op. 142 nº 2, em Láb Maior
M. Ravel
Tombeau de Couperin
.Prélude. (E minor)
. Fugue. Allegro moderato (E minor)
. Forlane. Allegretto (E minor)
. Rigaudon. Assez (C major)
. Menuet. Allegro moderato (E minor)
. Toccata. (E minor)
Intervalo
2ª parte
F. Liszt
Sonata em Si menor

Aristo Sham presentemente com 17 anos,
nasceu em Hong-Kong, frequenta a Harrow
School, no Reino Unido. O seu primeiro contato
com o piano deu-se aos três anos, tendo entrado
em 2002, como Junior Piano Student, na
Hong-Kong Academy for Performing Arts, onde
estudou com Miss Shirley Ip e com a Professora
Eleanor Wong até 2010. Atualmente estuda sob
a tutela do Professor Colin Stone. Aristo ganhou
já numerosos prémios nacionais e internacionais:
o Primeiro Prémio e o Prémio Especial Barenreiter
Urtext do 10º Concurso Internacional de Piano

para Jovens Pianistas de Ettlingen, na Alemanha,
em 2006; o Grand Champion no Concurso
Jovem Músico do Ano 2006 em Hong-Kong; o
Primeiro Prémio no Gina Bachauer International
Junior Piano Competition em 2008; o Primeiro
Prémio do Minnesota International e-Piano
Junior Competition em Julho de 2011, tendo-lhe
sido também atribuídos dois Prémios Especiais
no mesmo Concurso – o Prémio Schubert e o
Prémio Variações. Aristo tem-se apresentado
frequentemente em Concertos e Recitais. Deu
Recitais em Hong-Kong, na China Continental,
Singapura, França, Reino Unido e EUA. Em
2008 apresentou-se em Recital na série «Asia
on the Edge» em Singapura. Em 2009 e 2010
apresentou-se em Recitais integrados na série
«Prodigies and Masters of Tomorrow» do Festival
Internacional de Piano de Miami, EUA. Aristo
colaborou com a Hong-Kong Philharmonic
Orchestra, com a City Chamber Orchestra de
Hong-Kong, a Orchestra at Temple Square de
Salt Lake City e a Minnesota Orchestra. Aristo foi
objeto do documentário «The Greatest Prodigies
in the World» emitido pelo Canal 4 da BBC. Foilhe atribuído um Certificado de Comentador,
pela sua notável carreira no domínio artístico
internacional e atividades culturais, pelo Governo
de Hong-Kong. Foi-lhe igualmente atríbuído o
«2007 Young Artist Award» e o «2008 Hong
Kong Outstanding Teens Award». Em 2011 foi-lhe
atribuído, com distinção, o Fellowship Diploma
in Piano Performing da Royal Schools of Music
(FRSM). É Jovem Artista Steinway desde Julho de
2012.
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prémio no concurso Prémio Jovens Músicos.
Tendo já sido docente no conservatório regional
da Covilhã e Conservatório Regional de Castelo
branco, é Professor na Escola Profissional da Serra
da Estrela e Conservatório de Música de Seia.
Presentemente encontra-se no primeiro ano de
mestrado em ensino música na Escola Superior de
Artes Aplicadas de Castelo Branco.

23
21h30: Conservatório de Música
Trio José Magalhães {Saxofone} Carlos Silva {Clarinete} Aukje Sarneel {Piano}
Duo Adão Pires {Contrabaixo} Bernardo Pinhal {Piano}

Programa
1ª parte
Trio José Magalhães {Saxofone} Carlos
Silva {Clarinete} Aukje Sarneel {Piano}
André Waignein
Rhapsody para Saxofone e Orquestra (1.º and.)
{Saxofone e Piano}
André Messager
Solo de Concours {Clarinete e Piano}
Gregory Wanamaker
Duo Sonata {Clarinete e Saxofone}
. Departure
. Elegy
. Scherzo
. Arrival (Blues)
Anthony Hedges
Three Humours {Clarinete, Saxofone e Piano}
. Joie de vivre
. Contemplation
. Celebration
Gianfranco Gioia
Simple Trio {Clarinete, Saxofone e Piano}
1.º Andamento
2.º Andamento
3.º Andamento
2ª parte
Duo Adão Pires {Contrabaixa}
Bernardo Pinhal {Piano}
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Hans Fryba
Preludio da Suite Au Altem Style
Carl Von Dittersdorf
Concerto para Contrabaixo Nº 1, I and Allegro
Serge Koussevitzky
Concerto para Contrabaixo, I andamento Allegro
Moderato

Carlos Alberto Lopes e Silva {Clarinete}
Iniciou os estudos de Música aos 11 anos de idade
na Banda Musical e Recreativa de Penalva do
Castelo. Foi aluno do Conservatório Regional de
Música de Viseu “Dr. Azeredo Perdigão”. É Pósgraduado em Música, variante clarinete pela
Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo
Branco na classe do professor Carlos Alves.
Participou em Masterclasses orientadas pelos
professores: Phillippe Cuper, José Estelles, António Saiote, Luís Silva, Carlos Alves, Bruno Graça,
António Rosa, Paulo Gaspar (improvisação), Luís
Gomes (clarinete-baixo), Jesus Villa Rojo (Música
contemporânea). Tendo já atuado com a Orquestra
Sinfónica da ESART e com a Orquestra Clássica
do Centro, teve a oportunidade de trabalhar
com os maestros: Omri Hadari, Cesário Costa,
Osvaldo Ferreira, Jan van der Roost, Rui Macena,
Virgílio Caseiro, Rudolfo Trasimeni, Jan Cober,
Martin André, Marc Tardue e Pedro Carneiro. Em
2007 foi concertino da Orquestra de Sopros de
Jovens da União Europeia. É membro fundador do
quarteto Indigo. Com este grupo obteve o terceiro

Aukje Pascal Sarneel {Piano} Nascida na
Holanda, iniciou os estudos de Música aos 6
anos de idade com aulas privadas de piano. Aos
8 anos entrou no Conservatorio de Musica e
Artes de Knokke-Heist (Bélgica) onde concluiu
os estudos de piano, música de câmara e
contraponto. Continuou no Ensino Superior em
Música obtendo o Mestrado no Conservatório
Real de Gent na classe do professor Johan
Duijck. Participou em Masterclasses e Estágios
orientadas pelos professores Jeremy Menuhin,
Levente Kende, António Iglesias, Manuel Carra,
Hans Lamal (improvisação ), John Whitelaw
(música de camara), P. José Lopez Calo
(musicologia).Participou em diversos ensembles
de música de câmara pela Europa. Lecionou piano
e iniciação musical na Holanda e na Bélgica.
Atualmente é docente de piano e acompanhadora
no Conservatório de Música e Artes do Dão.
Paralelamente tem vindo a desenvolver vários
projetos de música de câmara.

José Eduardo Correia Magalhães {Saxo-fone}
Iniciou os seus estudos musicais aos 6 anos. Aos
10 anos ingressou na Banda Musical e Recreativa
de Penalva do Castelo, onde começou a tocar
saxofone. Em 1998 entra para o Conservatório
Regional de Música Doutor José Azeredo Perdigão
de Viseu, na classe do professor António Madeira
Alves e mais tarde na do professor Carlos Canhoto.
Entrou para o ensino superior no ano letivo de
2003/2004 na Universidade de Évora, estudando
Saxofone com o professor José Massarrão.
Participou em cursos de aperfeiçoamento com os

professores Claude Delangle, Mário Marzi, JeanYves Fourmeau, Stephane Laporte, Henk van
Twillert, Bart Kok, José Menezes, Carlos Martins.
Participou em 2007, em gravações e concertos
transmitidos em direto pela Antena 2.Em 2009
foi semi-finalista na 22ª Edição do Prémio Jovens
Músicos da R.D.P..No ano 2010 participou na 5.ª
Edição do Concurso International Adolphe Sax
em Dinant (Bélgica). Lecionou a disciplina de
Saxofone e Classe de Conjunto nas seguintes
escolas: Conservatório Regional de Castelo
Branco; Academia de Música e Dança do Fundão;
Escola de Música Canto Firme de Tomar; Escola
de Música da Filarmónica de Santa Comba Dão;
Escola de Música do Entroncamento; Escola de
Música Pedro Álvares Cabral em Belmonte. Desde
o ano letivo 2008/09 leciona no Conservatório
Regional de Música Doutor José Azeredo Perdigão
de Viseu, no Conservatório de Música e Artes do
Dão em Santa Comba Dão.

Adão Geraldes Pires Nasceu a 24 de Agosto de
1986, no concelho de Vimioso. Iniciou os seus estudos
musicais em 1996 aos 10 anos de idade na mesma
localidade. Em 2000 foi admitido na EsproarteEscola Profissional de Arte de Mirandela, na classe
de Contrabaixo do Professor Alexadre Strojouk, com
o qual terminou o curso básico de instrumentista
de cordas. No ano lectivo 2005/2006 conclui o
curso complementar de instrumentista de cordas na
especialidade de Contrabaixo de cordas com nota
final de 17 (dezassete valores) e média de final de
curso de 15.1 (quinze valores). Em música de câmara
trabalhou em varias formações nomeadamente
orquestra de cordas, quinteto de cordas, quarteto
de contrabaixos, quarteto de cordas, quarteto (oboé,
flauta, clarinete e contrabaixo) e banda sinfónica
com os professores Danuta Grossmanova, Svetlana
Tarassova, Pedro Neves, Alexandre Strojouk,Roberto
Valdéz, Adriano Aguiar, entre outros. Enquanto
membro das Orquestras: Sinfónica da Esproarte,
como membro efetivo desde 2002 (na posição
de chefe de naipe desde 2003), da APROARTE
– Associação Nacional do Ensino Profissional de
Música e Artes, Orquestra da FTDBF (como
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chefe de naipe), Orquestra Sinfónica da EPABI
- escola profissional de artes da beira interior,
Camerata de cordas da Esproarte, orquestra de
cordas do instituto Superior Piaget de Mirandela,
Orquestra académica Metropolitana, Orquestra
Metropolitana de Lisboa, Orquestra Fundação
Gulbenkian, Orquestra de Câmara Cascais e Oeiras,
Nova Orquestra de Lisboa, Lisbon Film Orchestra
(chefe de naipe e assistente) e Orquestra de
Câmara de Sintra. Trabalhou também na gravação
do cd da Orquestra Esproarte em 2005, trabalhou
também com a referida orquestra na estreia
mundial da sinfonia coral para coro e orquestra
denominada de sinfonia da mudança da autoria de
Rui Teixeira, gravação de três cd´s com a Banda
Sinfónica do Exercito, um dos quais com o solista
Nuno Silva. Teve oportunidade de trabalhar com
os Maestros: Roberto Perez, Alexandre Strojouk,
Nuno Dario, Maciel Matos, Alexandre Faguito,
Paco Suarez, Max Rabinovitch, Carlos Riazuelo,
Pedro Neves, José Ricardo, Ernest Schelle, Jean
Marc Burfin, Michael Zilm, Nir Kabaretti, Cesário
Costa, Reinaldo Guerreiro, Christoph Campestrini,
Augustin Dumay, Maximino Zumalave, entre
outros. Tocou com vários solistas de entre
os quais se destacam o conceituado pianista
Nélson Fréire, Roberto Valdez, Frank Preuss, Max
Rabinovitch, Paulo Gaio Lima, Gerardo Ribeiro,
Catia Moreso meio-soprano, Augustin Dumay,
Eleonora Karpukhova, Francine Romain soprano,
Tatiana Samouil, Nathalie Stutzmann contralto,
Thomas Moser tenor, entre outros. Participou
em vários cursos de aperfeiçoamento e master
classes com os professores: Vladimir Kouznetsov,
Manuel Rego, Panta Nunes, Adriano Aguiar e
Yuri Axenov, Slawomir Marzec, Giuseppe Ettorre.
Terminou a sua Licenciatura na ANSO (Academia
nacional e superior de orquestra), na classe de
contrabaixo do professor Vladimir Kouznetsov,
com a classificação final de 16 valores. Neste
momento encontra-se a fazer uma pós graduação
na Escuela Superior de musica Reina Sofia em
Madrid, com os grandes maestros do Contrabaixo
Duncan Mcttier, e Antonio Garcia Aranque.
Trabalhou na Banda Sinfónica do Exercito e
regularmente é reforço de algumas orquestras
acima referidas, para além de exercer também
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funções de docente de Contrabaixo na EPABI,
Escola profissional de artes da Beira Interior e
no Conservatório de Música de Viseu Dr. José de
Azeredo Perdigão.

Bernardo Pinhal começou a tocar piano aos
cinco anos. Estudou com os professores Ângela
Soares e Vítor Pinho e obteve posteriormente a sua
licenciatura na ESMAE (Escola Superior de Música,
Artes e Espectáculo) como aluno de Miguel Borges
Coelho. Tocou em recital em vários pontos do
país, tais como Matosinhos, Portimão, Lousada,
Espinho, Vila Praia de Âncora e S. João da Madeira
e tocou também em Vigo, na Fundação Mayeusis.
Como membro do Trio Impressões (grupo vencedor
do I Concurso Internacional de Música de Câmara
de Alcobaça da categoria A) tocou em importantes
salas e eventos tais como o Festival Cistermúsica,
em Alcobaça, o Centro Cultural de Belém, aquando
dos Dias da Música, e na Sala 2 da Casa da
Música. Foi convidado a tocar em vários projetos
artísticos realizados em Matosinhos, em eventos
realizados na Biblioteca e na Câmara Municipal.
Foi várias vezes premiado em Portugal: obteve o
1º prémio e o prémio para melhor interpretação no
IV Concurso Ibérico do Alto Minho, em 2007, o 1º
prémio no Concurso Marília Rocha em 2009, o 2º
prémio no Concurso de Santa Cecília e o 1º prémio
no Concurso Internacional do Fundão. Obteve
também o 2º prémio no Concurso Internacional de
Piano de Sán Sebastián e o prémio especial EMCY
(Europian Union of Music Competitions for Youth),
na categoria Superior sub-26 anos. Frequentou
Masterclasses com Álvaro Teixeira Lopes, António
Rosado, Galina Eguiazarova, Josep Colom, Claudio
Martinez Mehner, Mikhail Voskresensky e Naum
Grubert. Em 2011 foi-lhe atribuído uma bolsa de
estudos da Fundación Carolina para estudar na
Escola Superior de Música Reina Sofía, em Madrid,
pertencendo de momento à classe de Dmitri
Bashkirov. Estudou também canto durante vários
anos, com Deolinda Resende e foi membro do
Coral de Letras da Universidade do Porto, com o
qual gravou um cd dedicado à música de Lopes
Graça.

24
21h30: Sé Catedral
Orquestra do Norte Direção Ferreira Lobo , Cristiana Oliveira {Soprano}
Concerto Comemorativo do 1º. Aniversário do Caminho Português Interior de Santiago

Programa
Richard Wagner
Tannhäuser, Prelúdio
Richard Wagner
Tannhäuser, “Dich, teure Halle, grüss ich
wieder"
Richard Wagner
Edílio de Siegfried
Giuseppe Verdi
Nabucco, Abertura
Giuseppe Verdi
Otello, “Canzone Del Salice” e “Ave Maria”
Giuseppe Verdi
La Forza del Destino, Abertura

Cristiana Oliveira Natural de Braga, começou os seus estudos musicais em piano e
violino. É licenciada em Educação Musical
pelo Instituto Piaget e em Canto pela Escola
Superior de Música e Artes do Espectáculo
do Porto, nas classes dos Professores Oliveira
Lopes e Margarida Reis. Frequentou vários
cursos de aperfeiçoamento e master classes
com Ana Paula Matos, Patricia MacMahon,
Enza Ferrari, Paulo Ferreira, Marc Tardue, Mme

Dechorgnat no Conservatório Inter-nacional de
Paris, Gabriella Morigi em Bolonha e Palmira
Troufa com quem estuda regularmente. Em
2010 foi aceite no curso intensivo do Estúdio
de Ópera de Nova Iorque onde interpretou o
papel de Yaroslavna na ópera Prince Igor, de
Borodin. Em 2011 obteve uma Menção Honrosa
no Concurso Nacional de Canto Luísa Todi.
Apresentou-se em vários recitais de lieder em
Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos da
América, destacando-se neste campo com a
interpretação d’ As Quatro Últimas Canções de
Richard Strauss. Foi solista em galas de ópera
com a Orquestra do Algarve e com a Orquestra
de Cascais e Oeiras. Em oratória foi solista
no Requiem de Fauré, na Oratória de Natal
de Saint-Saens, no Requiem de Bomtempo.
Interpretou Dido em Dido e Aeneas de Purcell;
Gretel em Hansel e Gretel de Humperdink no
Teatro de Tomar, no Teatro de Ourém e no
Teatro Circo de Braga; Ivette em La Rondine
de Puccini no Teatro Nacional de São Carlos;
Nita na zarzuela Los Gavilanes no Teatro
Nacional de São Carlos. Em 2012 fez a sua
estreia no papel de Violetta Valery em La
Traviata de Verdi no Atelier de l’ Opera,
Centro de Alto Aperfeiçoamento Operá-tico
de Barcelona, sendo depois convidada para
interpretar a mesma personagem no Festival de
Música de Sant Pere Sallavinera, sob a direção
de Anna Belén Gomez com aclamadas críticas.
Em 2012 ganhou o 1º Prémio no XIV Concurso
Internacional de Interpretação do Estoril.
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José Ferreira Lobo iniciou a sua atividade
profissional em 1979 como Maestro Diretor da
Camerata do Porto, orquestra de câmara que fundou
com Madalena Sá e Costa. Com a colaboração
de solistas prestigiados internacionalmente,
apresentou-se em inúmeros concertos, no país
e no estrangeiro. Em 1992, funda a Associação
Norte Cultural, sendo o seu projeto o vencedor
do primeiro Concurso para criação de Orquestras
Regionais, instituído pelo estado português.
Neste contexto, cria a Orquestra do Norte, de
que é o seu Maestro Titular e Diretor Artístico.
Colaborou com artistas consagrados internacionalmente como Krisztof Penderecki, José
Carreras, Júlia Hamari, Regis Pasquier, Katia
Ricciarelli, Patrícia Kopatchinskaya, Michel
Lethiec, Eteri Lamoris, António Rosado, Dame
Moura Linpany, Svetla Vassileva, José de Oliveira
Lopes, Vincenso Bello e Fiorenza Cossotto.
Da sua carreira internacional destaca-se a
direção de ópera e concerto na África do Sul,
no Brasil, na Alemanha, China, Coreia do Sul,
no Chipre, em Espanha, nos Estados Unidos
da América, no Egipto, em França, na Holanda,
Inglaterra, República Checa, Eslováquia,
Lituânia, Itália, Letónia, no México, na Polónia,
Roménia, Rússia, Suíça, Turquia, Colômbia e
na Venezuela, colaborando com orquestras de
renome como Manchester Camerata, Orquestra
Sinfónica Nacional da Lituânia, Orquestra de
Cannes, Orquestra Sinfónica da Galiza, Orquestra
Sinfónica de Izmir, Orquestra Filarmónica Checa,
Orquestra Sinfónica de Istambul, Orquestra CRR
de Istambul, Orquestra da Rádio Televisão de
Pequim, Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional
Cláudio Santoro, Orquestra da Rádio Nacional
de Holanda, Orquestra Sinfónica do Estado do
México, Orquestra Sinfónica da Universidade
de Nuevo Leon, Filarmónica Artur Rubinstein Lodz, Orquestra Hermitage de St. Petersburg,
Orquestra Sinfónica de Zurique – Tonalle,
Sinfonieta Eslovaca, Sinfonia Varsóvia, Orquestra
Filarmónica de Montevideo, Orquestra Nacional
de Atenas e com os Seoul Classical Players.
José Ferreira Lobo apresentou-se em algumas
das mais importantes salas de espetáculo
do mundo, nomeadamente na Filarmonia de
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Munique, Tonhale de Zurique, Ópera Nacional do
Cairo, no Centro Cultural de Hong Kong, Centro
Cultural de Pequim, Teatro Solis de Montevideo,
Teatro Cláudio Santoro de Brasília, Teatro Teresa
Carreño de Caracas, na Filarmonia de Vilnius, na
sala Smétana de Praga e no Hermitage de São
Petersburgo. Interpretou ainda música sacra nas
igrejas da Madelaine, em Paris, Catedral de Catânia
(Festival Bellini) e Orsanmichele, em Florença. É
regularmente convidado a integrar mesas de júri
de prestigiados Concursos Internacionais. Dirigiu
estreias mundiais de compositores fran-ceses,
portugueses, suíços e turcos. Possui um amplo
repertório que abrange o clássico e o romântico,
passando por trabalhos contemporâneos e trinta
títulos de ópera. Gravou para a Rádio Televisão
e Rádio Difusão Portuguesas e Rádio Suisse –
Romande. Com a Orquestra do Norte gravou nove
CD’s.

Orquestra do Norte A Orquestra do
Nor-te concretiza, desde 1992, o projeto de
descentralização da cultura musical, apresentado
pela Associação Norte Cultural, vencedora do
primeiro concurso nacional para a criação de
orquestras regionais, instituído pelo Estado
Português nesse mesmo ano. Com a titularidade
de José Ferreira Lobo, a ON foi iniciadora de um
trabalho verdadeiramente pioneiro e inédito,
tendo-se afirmado no panorama da música erudita,
sendo hoje uma instituição reconhecida nacional e
internacionalmente. Os objetivos básicos pelos
quais sempre se pautou a atividade da Orquestra
do Norte passam pela criação de novos públicos,
pelo apoio à música e aos músicos portugueses
e pela constante renovação do repertório. Vinte
e um anos depois, estes critérios continuam a
ser fundamentais para a instituição. Agente
de transformações na gestão cultural do
nosso País e criadora de um novo paradigma
musical, desenvolve uma intensa atividade
com temporadas regulares de norte a sul do
país. Realizou mais de 3.000 espectáculos em
mais de uma centena de diferentes lugares. A
ON apresentou-se ainda em Espanha, França

e Alemanha. Consciente da importância que
representam o aumento e a diversificação da
oferta artística qualificada no desenvolvimento
cultural da população, no alargamento de
públicos e na formação do gosto, a Orquestra do
Norte apresentou as obras mais representativas
dos grandes compositores da história da música.
Servindo o grande repertório orquestral, desde o
barroco até ao presente, dá especial atenção à
difusão da música portuguesa. João de SousaCarvalho, Luís de Freitas Branco, Francisco
Lacerda, Corrêa de Oliveira e Joly Braga Santos
foram alguns dos compositores portugueses
abordados. Os espectáculos da ON incluem concertos sinfónicos, didático-pedagógicos, ópera,
música de bailado e de câmara. Para além da
música erudita, tem abarcado outros géneros
musicais, como é o caso do Jazz e música ligeira.
A programação da Orquestra do Norte abriuse a um repertório mais amplo e variado no
qual, juntamente com as partituras básicas do
repertório sinfónico ocidental, abundam primeiras
audições, tanto de música de recente criação,
como partituras recuperadas do passado históricomusical. Com isto, a ON prossegue e intensifica
a sua vontade de atender à música dos nossos
dias, apresentando obras de compositores como
Krzysztof Penderecki, Kristoff Maratka, Karl
Fiorini, Alexandre Delgado, Filipe Pires, Nuno
Côrte-real, Miguel Faria, José Firmino de Morais
Soares, Joaquim dos Santos, Marc-André Rappaz,
Emile Ceunink e François-Xavier Delacoste.
Sedeada na cidade de Amarante, a Orquestra
do Norte integra profissionais de reconhecido
mérito e tem, habitualmente, a colaboração de
prestigiados maestros, solistas e coros nacionais
e estrangeiros. Dos conceituados diretores de
orquestra que subiram ao pódio da ON referimos
Juozas Domarkas, Krzysztof Penderecki,
Federico Garcia Vigil, Álvaro Cassuto e Rengim
Gokmen. A ON contou ainda, durante cerca de
17 anos, com a distinta colaboração do maestro
Gunther Arglebe enquanto maestro adjunto.
Alguns dos mais destacados solistas vocais
e instrumentais portugueses e estrangeiros
actuaram nos concertos da ON: entre muitos
nomes destacamos António Rosado, Eva Maria

Zuk, Avri Levitan, Patricia Kopatchinskaja, Kirill
Troussov, Michel Lethiec, Robert Kabara, Placido
Domingo, José Carreras, Ileana Cotrubas, Julia
Hamari, Fiorenza Cossoto e Svetla Vassileva.Para
além da participação regular do seu próprio coro –
ensamble de elevado nível musical - a Orquestra
do Norte colaborou ainda, entre outros, com o
Coro Nacional de São Carlos, Orfeão de Pamplona
e com o Coro de Nuremberga. A assistência
da ON ronda os cinquenta mil espetadores/
ano, o que revela a sua capacidade de resposta
aos diferentes tipos de público e o especial
cuidado com a formação dos jovens, através
dos concertos pedagógicos que são orientados
e executados numa perspetiva didática. A
orquestra dedica ainda parte do seu tempo a
gravações, tendo coproduzido até ao momento
13 edições discográficas. A Orquestra do Norte
conta com o apoio da Secretaria de Estado da
Cultura e tem colaborado com setenta e uma
autarquias, fundações, empresas patrocinadoras
e instituições culturais.
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G. F. Händel
Ah, mio cor, schernito sei
F. Scubert
Du bist die Ruh

15h00: FNAC
Concerto dos Laureados Categorias; A, B
Em virtude das Provas Finais do Concurso se realizarem de 15 a 19 de Abril, os músicos e o respetivo programa serão
anunciados no dia do concerto.

Mecenas

G. Fauré
Le papillon et la fleur
W. Henriques
Uirapuru
Ivo Cruz
Esta palavra saudade
C. M.VON Weber
Kommt ein schlanker Bursch gegangen – Der
Freischütz

21h30: Hotel Grão Vasco
Cristina Aguiar, Ecaterina Neagu, Isabel Castro,
Margarida Santos {Canto} AllaSosnovskaia {Piano}

2ª parte

Mecenas

Isabel Castro
Carl Orff
In trutina – Carmina Burana

Programa
1ª parte

A. L. Webber
Pie Jesu – Requiem

Margarida Santos Cristina Aguiar

G. Puccini
Quando m’en vo in La Bohème

C.W. Glück
O mio dolce ardor in Paride ed Elena

G. Bizet
Habanera/L’amour est un oiseau rebelle in Carmen

W.A. Mozart
In uomini, in soldati in Così Fan Tutte

W.A. Mozart
Canzonetta su’ll aria in As Bodas de Fìgaro

W.A. Mozart
Alleluja, in Exsultate, Jubilate

J. Offenbach
Barcarolle/belle nuit, ô nuit d’amour in Os Contos
de Hoffmann

G. Fauré
Aprés un Rêve
C. Porter
Ev’rytime we say goodbye
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Cristina Aguiar
Henry Purcell
When I am laid – Dido e Eneias

G. B. Pergolesi
Stizzoso mio stizzoso – La Serva Padrona
G. F. Handel
How beautiful are the feet – Messias
L. Délibef
Dueto das Flores
G. Fauré
Au bord de l’eau
M. de Falla
Nana – nº5 de sete canções populares
L. Freitas Branco
Aquela moça...
Jayme Ovalle
Azulão

Ecaterina Neagu
Giuseppe Verdi
Elena`s Bolero -“Merce dilette amiche" - I Vespri
Siciliani
Gaetano Donizetti
Norina's cavatina – “Quel guardo il cavaliere” Don Pasquale
W. A. Mozart
Duettino: Canzonetta sull’aria
Condessa – As bodas de fígaro)

(Suzana

e

Tiberiu Brediceanu
Vai, badita, dragi ne-avem
Tiberiu Brediceanu
Doina Stãncutei – “Cate flori pe deal in sus” - La
Seceris
Giuseppe Verdi
Gilda – “Caro Nome” – Rigoletto
Giuseppe Verdi
“ Libiamo, ne' lieti calici”…– Traviata

Notas de Programa
C.W. Glück, O mio dolce ardor in Paride ed Elena
Paris declara o seu amor a Helena quando a vê pela
primeira vez :
Ó desejado objeto do meu doce ardor/pelo menos
respiro o ar que tu respiras
Para onde quer que eu olhe, só te vejo a ti
E durante a minha espera
Procuro-te, chamo-te, anseio e suspiro
W.A. Mozart, In uomini, in soldati in Così Fan
Tutte
Despina, a empregada, chocada ao saber que as
suas Senhoras desesperam após a partida dos seus
prometidos, avisa-as que esperar fidelidade de
um homem, especialmente de um soldado é uma
grande ilusão e que as mulheres deveriam era pagar o
tratamento volúvel dos homens na mesma moeda
W.A. Mozart, Alleluja, in Exsultate, Jubilate
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Allegro final do motete religioso Exsultate, Jubilate,
composto em 1773, em Milão, para o castrati
Venanzio Rauzzini, um dos cantores favoritos de
Mozart na sua época.
Gabriel Fauré, Aprés un Rêve
Num sono encantado pela tua imagem,
Eu sonhei com felicidade, ardente miragem,
Os teus olhos eram mais doces, a tua voz pura e
sonora,
Tu raiavas como um céu iluminado pela aurora;
Tu me chamavas e eu deixava a terra
Para fugir contigo em direção à luz,
Os céus entreabriam, para nós, as suas nuvens,
Esplendores desconhecidos, luares divinos
entrevistos.
Ai! Ai de mim, triste despertar dos sonhos,
Eu chamo por ti, ó noite, restitui-me as tuas ilusões;
Regressa, regressa, radiosa,
Regressa, ó noite misteriosa!
Cole Porter, Ev’rytime we say goodbye
Cada vez que nos despedimos eu morro um pouco.
Pergunto aos deuses porque o permitem
Quando estás perto
A Primavera rodeia-me
E uma cotovia canta o amor que sinto
Giacomo Puccini,
Quando m’en vo in La Bohème
Quando vou sozinha pela rua
As pessoas param e olham para mim
E apreciam a minha beleza da cabeça aos pés
Toda a gente me deseja
E isso faz-me feliz
Georges Bizet, Habanera/L’amour est un oiseau
rebelle in Carmen
O amor é um pássaro rebelde, que ninguém pode
domar
E se o chamo só vem quando ele quiser
O amor é filho da boémia e não conhece nenhuma lei
Se não me amas, eu amo-te
Se eu te amo, tem cuidado!
W.A. Mozart, Canzonetta su’ll aria in As Bodas de
Fìgaro
Duettino entre a Condessa Almaviva e Susana que
escreve o que a primeira dita:
Uma canção na gentil brisa
Esta noite suspirá
Debaixo dos pinheiros do pequeno bosque
Logo o restante ele compreenderá
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Jacques Offenbach, Barcarolle/belle nuit, ô nuit
d’amour in Os Contos de Hoffmann
Em Veneza, Niklauss apaixona-se pela cortesã
Giulietta e julga que o seu amor é correspondido:
Bela noite, oh noite de amor,
Sorri às nossas alegrias
Noite mais doce do que o dia

impõe regras ao seu amo para ascender a esta nova
condição
Impertinente, meu impertinente, Comporta-se com
arrogância. Mas, não! Não pode ser beneficiado.
Necessita da minha autorização Estar quieto, e não
falar. Chiu! Serpina quer assim. Creio que me entende
Desde que me conhece Já passou muito tempo

Ó bela noite de amor
O tempo voa e leva com ele as nossas carícias
O tempo voa, sem regresso, para longe deste oásis de
alegria

3 - G. F. HANDEL: How beautiful are the feet –
Messias
“Quão formosos são os pés dos que anunciam o
evangelho da paz, e trazem alegres novas de coisa
boas”
- Dueto das Flores – (Cristina Aguiar e Ecatarina
Neagu)

HENRY PURCELL - When I am laid – Dido e Eneias
Aqui, enquanto permaneço em vida nesta terra, os
meus erros não trarão qualquer desassossego ao teu
peito. Lembra-te de mim, mas esquece o meu destino.
G. F. HÄNDEL - Ah, mio cor, schernito sei
Ah meu coração, como és escarnecido! Estrelas,
deuses, divindade do amor! Traidor! Amo-te tanto!
Como podes deixar-me sozinha neste pranto?! Ó
Deus, como pôde deixar-me? Porquê?
FRANZ SCHUBERT - Du bist die Ruh
Tu és a tranquilidade, a paz suave, o anseio e o
que o tranquiliza. Vem para mim e deixa tudo
silenciosamente atrás de ti Expulsa outra dor deste
peito! Fique cheio este coração da tua alegria e do teu
brilho.
FAURÉ - Le papillon et la fleur
A pobre flor diz à borboleta: não fujas! Vê como são
diferentes os nossos destinos: eu fico e tu partes.
Ganha raízes como eu ou dá-me asas para poder voar
contigo.
IVO CRUZ - Esta palavra saudade
CARL MARIA VON WEBER- Kommt ein schlanker
Bursch gegangen – Der Freischütz
Se chega um rapaz bonito e bem-apessoado, bem
se lhe pode deitar o olhar. Baixa-se o olhar, como
uma menina envergonhada, mas levantam-se às
escondidas sem ele dar por isso. E se os olhares se
cruzarem… apenas se cora um pouquinho. Vão-se
trocando olhares até que se arrisca dizer algo: Ele
suspira: Linda! Ela murmura: Querido! E assim se
tornam noivo e noiva!
1 - CARL ORFF: In trutina – Carmina Burana
Na balança, os sentimentos oscilam, Um contra o
outro, Amor lascivo e pudor. Mas escolho o que vejo,
E coloco meu pescoço sob o jugo, Ao fardo suave
todavia me submeto
2 - G. B. PERGOLESI: Stizzoso mio stizzoso – La Serva
Padrona
Serpina, uma alegre criada que pretende ser patroa,

4 - G. FAURÉ: Au bord de l’eau
Sentarmo-nos juntos à beira da corrente que passa,
Vê-la passar. Juntos, se uma nuvem desliza no
espaço, Vê-la deslizar. No horizonte, se fumegar um
telhado de colmo, vê-lo fumegar. Nas cercanias, se
uma flor exalar um suave perfume, envolvermo-nos
nele. Ouvir a água murmurar ao pé do salgueiro. Não
sentir o tempo passar enquanto este sonho dura.
Mas não trazendo paixão profunda, Nada há para se
adorar. Sem se afligir com as questões do mundo,
ignorá-las. E só os dois perante tudo o que incomoda,
Sem nos apoquentarmos. Sentir o amor perante tudo
o que passa E nunca esquecer!
5 - M. DE FALLA: Nana – nº5 de sete canções
populares
Dorme, menino, dorme Dorme, minha alma Dorme
estrelinha Da manhã. Canção, cançãozinha de
embalar Canção, cançãozinha de embalar Dorme
estrelinha Da manhã.
6 - L. FREITAS BRANCO: Aquela moça...
Aquela moça que mora em frente, É uma moça
indiferente Não sei que mistério tem Nunca chega à
janela Ninguém olha para ela Nem ela p’ra ninguém.
Mas dizem que a horas mortas Fechadas todas as
portas Da vizinhança ela sai E ao cemitério, chorosa,
Vai desfolhar uma rosa Por sobre a campa do Pai
7 - JAYME OVALLE: Azulão
Vai, Azulão, Azulão, companheiro vai! Vai ver meu
ingrato. Diz que sem ele o sertão não é mais sertão.
Ai! Voa, Azulão vai contar companheiro, vai
- ANDREW LLOYD WEBBER: Pie Jesu
Jesus piedoso, que tirais o pecado do mundo, dai-lhes
o descanso. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
mundo, dai-lhes o descanso eterno
- WOLFGANG AMADEUS MOZART: Duettino:

Canzonetta sull’aria
(Suzana e condessa – As bodas de fígaro)
A condessa de Almaviva, suspeitando que o seu
marido faz a corte a Suzana, dita a esta uma carta,
marcando encontro com o conde. Para o apanhar em
flagrante, quem aparecerá, será a condessa e não a
criada.
“No ar, que suave brisa soprará esta noite sob os
pinheiros do bosque. E logo, ele entenderá o resto.”
Verdi - Elena`s Bolero -“Merce dilette amiche” - I
Vespri Siciliani
Obrigada, queridos amigos, por estas flores
encantadoras; o belo presente é um reflexo de vossa
sinceridade! Oh, bem-vindo é o vínculo que me leva
ao amor. Se acaso me trazeis damas de honor, felizes
votos encherão meu coração. Obrigada pelo presente!
Querido sonho, oh, doce encanto! Meu coração
palpita neste novo amor! Já respiro um ar suave que
me inebria os sentidos. Oh, minha terra natal siciliana,
um dia tranquilo brilha. Quanta vingança terrível te
ferirá o coração! Cheia de esperança, esqueça a dor
de tudo o que sofreu. Que o dia de minha alegria seja
o dia de tua glória. Agradeço o dom destas flores.
Querido sonho, oh doce encanto! Meu coração pula
no amor desconhecido! Já respiro um ar suave que me
atordoa os sentidos.
Donizetti - Norina’s cavatina – “Quel guardo il
cavaliere” - Don Pasquale
Com aquele olhar, o cavalheiro 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 lagrima 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 contar-me, mas logo me
apresso a transformar em riso toda a minha cólera.
Tenho uma mente bizarra, mas um bom coração.
Tiberiu Brediceanu – Doina Stãncutei – “Cate flori pe
deal in sus” - La Seceris
Tiberiu Brediceanu – Vai, badita, dragi ne-avem
Canções de amor folclóricas romenas
Verdi - Gilda – “Caro Nome” – Rigoletto
Gualtier Maldè!... nome do meu amado, marcado
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neste coração apaixonado! Querido nome que fizeste
meu coração pela primeira vez palpitar, as delícias
do amor me farás sempre lembrar. Nas asas do
pensamento, meu desejo eternamente para ti voará e
por fim meu último suspiro, caro nome teu será.

Alla Sosnovskaia nasceu em Moscovo. De
1973 a 1978 efetuou 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 mereceulhe 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.

Ecaterina Mihaela Neagu, natural de Bucareste - Roménia. Iniciou o estudo de canto
na Escola Nacional de Musica “George Enescu”
Bucareste, ingressou no curso de Pedagogia
Musical da Universidade Nacional de Musica
“Ciprian Porumbescu”, onde trabalho com os
professores, Silvia Voinea, Ioan Baiaso, Nicolae
Herlea e se licenciou em pedagogia músical.
Frequentou o curso de aperfeiçoamento em canto
com soprano Silvia Voinea, Master Classe de Canto,
organizado pela “Brambach Foundation”. Mestre
em Pedagogia do Instrumento e Ensino da Musica,
na Área especifica de Canto do Instituto Superior
de Estudos Interculturais e Transdisciplinares
I.S.E.I.T. Jean Piaget – Viseu. Como artista lírica foi
membro no coro da Ópera Nacional de Bucareste,
Coro Nacional de Câmara “Madrigal” com qual fés
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vários filmes e telefilmes como “Música Sacra”
- BBC, “Bach à Meia Noite” - TVR, “Missa Sacra
Bizantina Ortodoxa” - Antena 1, “Madrigal XXX”
- TVR, gravou CD`s como “Mysterium - Sacred
Arias” -DECCA, “75 Anos de Marin Constantin”,
“Madrigal a cantar para as crianças”, “Missa Sacra
Bizantina Ortodoxa”, “Música Contemporânea
Romena I”, “Música Contemporânea Romena II”.
“Música Contemporânea Romena III”, “Música
Contemporânea Romena IV”, “Christmas with
Madrigal” - Electrecord, “Natalis Domini” - Intercont
Music. Atualmente é professora no Conservatório
Regional de Música “Dr.José de Azeredo Perdigão”
– Viseu e docente no Instituto Superior de Estudos
Interculturais e Transdisciplinares I.S.E.I.T. Jean
Piaget – Viseu.

Maria Isabel de Almeida de Eça Ferrão
Castro, é natural de Moçambique. Após ter
obtido licenciatura em farmácia na Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto fez, os seus
estudos musicais no Conservatório de Musica do
Porto, onde se diplomou com o curso superior de
canto na classe da professora Fernanda Correia.
Ainda neste mesmo Conservatório, frequentou o
curso de flauta de orquestra na classe do professor
Eduardo Lucena, tendo obtido o diploma do
curso complementar deste instrumento. Após a
conclusão do curso superior de canto, frequentou
na Universidade de Aveiro a licenciatura em
canto lírico na classe do professor José Oliveira
Lopes. Estudou com a professora Isabel Maya
diverso repertório de canto lírico. Foi professora
de Educação Musical na Escola do 2º e 3º ciclo de
Valadares, e na Escola de 2º e 3º ciclo de Soares
dos Reis. Foi professora de Piano, Canto, Flauta de
Orquestra e Classe de Conjunto no Conservatório
Regional de Música de Música Dr. José de Azeredo
Perdigão, de 1986 a 1992. Colaborou como solista
com o coro do Conservatório de Música de S.
José da Guarda, tendo executado obras como:
“Carmina Burana” de Carl Orff, “Requiem” de A. L.
Webber, “Misa Criolla” de Ariel Ramirez, “Reqiem”
de G. Fauré, “Glória” de F. Poulenc e “Oração” de
Victor Casanova, dirigido pelo maestro Doménico

Ricci. Atualmente, faz com regularidade música de
câmara com a pianista Eugénia Carvalho Homem
e com o violinista Joaquim Castro. Trabalha
também com a pianista Alla Sosnovskaia.Exerceu
funções de directora artística e maestrina do
Grupo Coral Infantil da Paróquia de S. João de
Lourosa com o qual se apresentou em diversos
eventos. Paralelamente à sua actividade musical,
exerce a profissão de farmacêutica como diretora
técnica em farmácia de oficina.

Maria Cristina Aguiar Natural de Viseu, iniciou
o estudo de Canto no Conservatório Regional de
Música “Dr. José de Azeredo Perdigão” - Viseu,
na classe da Professora Isabel Castro, concluindo
o Curso sob a orientação da Professora Cláudia
Nelson. Ingressou no Curso de Ensino de Música
da Universidade de Aveiro, na Área Específica de
Canto, onde trabalhou com os Professores José
de Oliveira Lopes e António Salgado, tendo sido
galardoada com o Prémio Engenheiro António
de Almeida, por se ter licenciado com a mais
alta classificação. Frequentou, ainda, o Curso
Superior de Canto da Escola Superior de Música
e das Artes do Espectáculo e participou em
diversos cursos de interpretação e técnica vocal.
Mestre em Música pela Universidade de
Aveiro, é doutoranda em Estudos da Criança –
Educação Musical, na Universidade do Minho.
Atualmente é professora de “Canto” e “Coro”
no Conservatório Regional de Música de Viseu
e integra a Área Científica de Arte e Expressões
Criativas, do Departamento de Comunicação e
Arte da Escola Superior de Educação de Viseu.

Integra assim a classe de Canto orientada pelo
Professor Emanuel Pina, sendo avaliada como
Soprano Dramático. Desde então e durante
13 anos frequentou o Conservatório de Viseu
na classe da Professora Cristina Aguiar, 10
dos quais em regime de curso livre, ao mesmo
tempo que concluía o curso de Línguas e
Literaturas Modernas variante de Inglês/Alemão
na Universidade Católica - Pólo de Viseu,
seguido de Mestrado em História Medieval e
do Renascimento na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e Curso de Especialização
em Direção Hoteleira também no Porto. Desde a
juventude que sempre se dedicou à música com
vários amigos, tendo em 1999 formado um duo
de Canto Lírico e Órgão com Carlos Jorge Lopes,
atuando regularmente em cerimónias religiosas.
Criou em 2008 e dinamiza desde então o
Musicorum - Coro dos Alunos do Colégio da
Imaculada Conceição, instituição onde leciona
a disciplina de Inglês e desempenha funções a
nível diretivo. Em 2009 ganhou o 1º Lugar de
Canto, categoria D, no âmbito do II Concurso de
Instrumentistas do Conservatório de Música de
Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão integrado no
II Festival de Música da Primavera de Viseu.

Margarida Ferreira dos Santos tem 34 anos
e é natural de Viseu. Iniciou os seus estudos
musicais no Conservatório Regional de Música
de Viseu Dr. Azeredo Perdigão no ano de 1996,
após a sua Professora de Alemão - com quem
partilhava não só a paixão pela língua germânica
mas também pela música e pelo canto - a
aconselhar a dedicar-se ao estudo daquela arte.
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Universidade de Keele. Esta obra ganhou o 1º Prémio
no Concurso Metamorphoses 2006 (Bélgica).

26
21h30: SOVECO
Música Contemporânea João P. Delgado {Viola d´Arco} Jaime Reis, João Pedro Oliveira, José
Carlos Sousa {Eletrónica} Maria Barros Abreu {Performance} Maria Barros Abreu {Performance}
Mecenas

Programa
1ª parte
João Pedro Delgado {Viola d´Arco}
César Viana
"In Time of Daffodils"{Viola Solo}
Jaime Reis
Título a designar*, Estreia Mundial {Viola e
Electrónica}
João Pedro Delgado
"A l´ombre des jeunes filles en fleurs" {Viola
Solo}
José Carlos Sousa
Violetas *, Estreia Mundial {Viola e Eletrónica}
Jaime Reis e José Carlos Sousa
{Projeção Sonora}
2ª parte
João Pedro Oliveira
{Música Eletrónica e Projeção Sonora}
Maria Barros Abreu
{Performance, pintura}
1. João Pedro Oliveira
Et Ignis Involvens (2005)
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2. João Pedro Oliveira
A Cidade Eterna (1988)
3. João Pedro Oliveira
‘Aphâr (2007)
* Encomenda do Festival
Concerto realizado com os Apoios: DGArtes (DireçãoGeral das Artes) / MC (Ministério da Cultura), Instituto
de Etnomusicologia - Centro de Estudos de Música e
Dança (INET-md), Collegium Musicum - Conservatório
de Música de Seia.

Notas de Programa
ET IGNIS INVOLVENS (2005)
Esta obra é inspirada na primeira visão do profeta
Ezequiel (Ezequiel 1:4), no Antigo Testamento.
“et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et
nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu
eius et de medio eius quasi species electri id est de
medio ignis”
“E olhei, e eis que vi um grande vento tempestuoso
vindo do norte, e uma grande nuvem e um fogo em
seu redor, que espalhava à sua volta uma luminosidade
intensa. No meio havia algo que brilhava como âmbar”
Et Ignis Involvens foi encomendada pela Fundação
Calouste Gulbenkian, e foi composta no estúdio do
compositor e no Estúdio de Música Electroacústica da

A CIDADE ETERNA (1988)A Cidade Eterna pertence
a um grupo de sete peças. Este ciclo, originalmente
pensado como sendo uma evocação em termos
musicais do Livro do Apocalipse, no Novo Testamento,
alargou o seu contexto para uma reflexão sobre o
próprio conteúdo da palavra “Apocalipse” que significa
“Revelação”.
Esta obra utiliza como texto, fragmentos em latim dos
capítulos 21 e 22 do Livro do Apocalise, que descrevem
a descida do céu da Nova Jerusalém.
Texto:
Et vidi caelum novum et terram novam. Primum enim
caelum, et prima terra abiit, et mare iam non est.
Et vidi sanctam civitatem Ierusalem novam
descendentem de caelo a Deo:
et lumen eius simile lapidi pretioso tanquam lapidi
iaspidis, sicut crystallum.
et longitudo, et altitudo, et latitudo eius aequalia sunt,
ipsa vero civitas aurum mundum simile vitro mundo.
Et templum non vidi in ea: Dominus enim Deus
omnipotens templum illius est, et Agnus.
Et civitas non eget sole, neque luna ut luceant in ea,
nam claritas Dei illuminavit eam.
In medio plateae eius lignum vitae, afferens fructus
duodecim, et folia ligni ad sanitatem gentium.
Sedes Dei et Agni in illa erunt, et regnabunt in saecula
saeculorum.
Tradução:
Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra já passaram e o mar já não existe.
Vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu:
e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa de
jaspe cristalino.
O seu comprimento, largura e altura são iguais,
e ela é feita de ouro puro, transparente como o vidro.
Na cidade não existe Santuário, porque o seu Santuário
é Deus e o Cordeiro.
A cidade não precisa do sol nem da lua para a
alumiarem porque a glória de Deus a iluminou.
No meio da sua praça está a Árvore da Vida, que produz
doze frutos, e as suas folhas são a cura das nações.
Na cidade eterna estará o trono de Deus e do Cordeiro,
e reinarão para todo o sempre.
‘APHÂR (2007)
‘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.”
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 alcançou-se o infinito.
‘Aphâr foi composta no estúdio do compositor
e no CIME (Centro de Investigação em Música
Electroacústica) da Universidade de Aveiro. Esta
obra ganhou o primeiro prémio no concurso YamahaVisiones Sonoras (México) em 2007.

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 electrónica 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 CasteloBranco 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
6ºFESTIVALDEMÚSICADAPRIMAVERADEVISEU

37

Electroacústica; conferências (Universidade de
Aveiro, Academia de Música de Cracóvia, Escola
Superior de Turismo e Telecomunicações 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 (INETmd); 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, Túrquia (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.

João Pedro Delgado {Viola de Arco} Realizou
os seus estudos musicais nos Conservatórios de
Viseu e Lisboa, na Escola Superior de Música de
Lisboa e na Escola Superior de Artes de Castelo
Branco. Foi membro da Orquestra Sinfónica
Juvenil entre 1997 e 2002, na qual foi chefe
de naipe de violas. Frequentou master- classes
com os profs. Alex Klein, Daniel Rowland,
Pavel Arifieva, Stephen Bull, Maria João Pires,
Michael Bochmann, Artur Pizarro e Gareguin
Aroutounian, seminários de Direção com Luis
Bragança Gil, José Robert, Robert Houlihan,

38 6ºFESTIVALDEMÚSICADAPRIMAVERADEVISEU

entre outros, e diversos cursos de composição
e análise. Foi dedicatário ou co-dedicatário de
obras para viola solo ou música de câmara por
parte de compositores como Sérgio Azevedo,
Pedro Amaral, Eduardo Patriarca, César
Viana ou Christopher Bochmann. Tem tido
oportunidade de tocar em concerto solista ou
de música de câmara com músicos diversos, tais
como Gustavo Delgado, José Corvelo, Morgan
Szimansky, João Aboim, Fausto Neves, César
Viana, Miguel Ivo Cruz, Filipe Quaresma, Pedro
Telles, Marina Pacheco, Luís Cunha ou João
Crisóstomo, entre outros. Foi diretor artístico da
associação Belgais e do seu Coro. Foi colaborador
musical e o mais jovem autor de programas
de sempre na Antena 2 da Radiodifusão
Portuguesa, com o seu programa “Cds e Lps”.
No que concerne ao trabalho musicológico,
realizou - por encomenda da Câmara Municipal
da Guarda - estudos, exposição e catálogo acerca
dos Mestres Capela da Sé da Guarda entre os
séculos XVI e XIX, para além do levantamento
e transcrição das respectivas obras. Realizou
ainda - por iniciativa do Museu de Arte Sacra
da Covilhã - o estudo e transcrição de obras de
compositores religiosos oitocentistas da região
da Covilhã. Colaborou com orquestras tais como
Orquestra Gulbenkian, Orquestra do Norte ou
Orquestra Metropolitana de Lisboa, entre outras,
dirigido por maestros tais como Michael Zilm,
Alex Klein, César Viana, Miguel Graça Moura,
Ferreira Lobo, Osvaldo Ferreira ou Christopher
Bochmann. Com o Quarteto de Cordas São
Roque, entre outros grupamentos musicais
ou a solo, apresentou-se já nas principais
salas de espetáculo portuguesas (CCB, São
Luiz, Europarque, Teatro Micaelense, Coliseus,
entre outras), bem como no México, China,
Irlanda, Andorra, Inglaterra, Espanha, França
ou Luxemburgo. Participou ainda em inúmeros
festivais internacionais (Capital Europeia da
Cultura Porto 2001, Capital Europeia da Cultura
Cork 2005, Festival da Juventude de Pequim,
Festival Internacional de Morelia, Festival do
Estoril, Festival dos Capuchos, Expo Zaragoza,
entre outros). Participou na gravação de vários
discos (Quarteto São Roque, Orquestra Sinfonia

B, Síntese - Grupo de Música Contemporânea,
Viola Solo, etc.) e vários concertos seus foram
transmitidos em radios e televisões do país e
estrangeiro (RTP2, Antena2, RTP1, RTP Açores,
Radio Cadena Ser, Radio Michoacan Mexico,
TVMichoacan Mexico, TV Nuevo Leon, etc,
etc). É membro do Síntese - Grupo de Música
Contemporânea. No âmbito do Festival Síntese
(Teatro Municipal da Guarda), foram estreadas
diversas obras suas pelo Síntese - Grupo de
Música Contemporânea. Recentemente, foi
ainda estreada uma peça da sua autoria no “Art
Song Festival” da Universidade de Indiana, EUA.

João Pedro Oliveira (n. 1959) estudou órgão,
composição e arquitetura em Lisboa. Doutorouse em Música (Composição) na Universidade de
New York em Stony Brook. 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
electroacústica. Recebeu inúmeros prémios
nacionais e internacionais, incluindo três prémios
no Concurso de Música Electroacústica de
Bourges, bem como o prestigiado Magisterium
no mesmo concurso, o Prémio Giga-Hertz, o 1º
Prémio no concurso de música electroacústica
Metamorphoses, o 1º Prémio na Yamaha-Visiones
Sonoras Competition, o 1º Prémio na Musica
Nova Competition, etc.. 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 Titular na Universidade
Federal de Minas Gerais e Professor Catedrático
na Universidade de Aveiro. Tem igualmente
publicado diversos artigos em revistas nacionais
e internacionais, e escreveu um livro sobre teoria
analítica da música do século XX.

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
electrónica com Evgueni Zoudilkin, João Pedro
Oliveira e Isabel Soveral. Frequentou ainda vários
seminários de composição e música electrónica
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 Electroacústica”. 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 15ª 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 Europeia da Cultura. A sua música
tem sido tocada em várias cidades portuguesas
e em vários festivais de música nacionais e
internacionais. Atualmente é professor de
composição no Conservatório de Música de Viseu
Dr. José de Azeredo Perdigão, exercendo também
o cargo de Diretor Pedagógico desta escola.

Maria Barros de Abreu Natural de Viseu.
Inicia o seu percurso académico com o Curso
Artes do Fogo da Escola de Artes Decorativas
Soares dos Reis do Porto seguindo-se o Curso de
Pintura do I.A.O. da Fundação Ricardo Espírito
Santo Silva e o Curso de Conservação e Restauro
da Escola Superior de Artes Decorativas da
Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Lecionou
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as disciplinas de Educação Visual e Desenho
e Educação Tecnológica em várias Escolas
Secundárias e C+S do Distrito de Viseu. Lecionou
as disciplinas de Design e Técnicas de Pintura em
Cursos de Recuperação e Restauro do Património,
na área do Artesanato promovidos pelo Instituto
de Emprego e Formação Profissional de Viseu
entre os anos de 1990 e 1996. É professora e
formadora em atelier próprio.
Exposições:
1994/95/96/97/98/99 – Coletiva, Mostra de
Pintura, Escultura e Vitral, organizada pela
Região de Turismo Dão Lafões, no antigo
Mercado Municipal de Viseu e Palácio do Gelo
em Viseu.
1997 – Exposição de Pintura na Câmara
Municipal do Sátão a convite do Pelouro da
Cultura da Câmara Municipal do Sátão, 1997 –
Coletiva de Pintura no Rossio promovida pela
Câmara Municipal de Viseu, 2002 – Coletiva
de Pintura na Loja do Cidadão em Viseu, 2002
– Coletiva de Pintura na Galeria Bar em Viseu,
2003 – Individual de Pintura na Galeria 4
Montras em Viseu, 2003 – Individual de Pintura
na Loja do Cidadão em Viseu, 2004 – Coletiva
de Pintura no “Nacional” em Coimbra, 2005 –
Coletiva de Pintura, promovida pela Associação
Portuguesa de Mulheres Empresárias, na Galeria
Bar em Viseu, 2005 Individual de pintura na
Galeria Aquários da Guarda, 2005 – Individual
de Pintura no “Nacional” em Coimbra, 2005
– Coletiva de Pintura, subordinada ao tema
“Fernando Pessoa” no “Nacional” em Coimbra,
2005 – Coletiva de Pintura, subordinada ao
tema ”Fernando Pessoa” na Câmara Municipal
de Porto de Moz, 2006 – Coletiva de Pintura,
no “Porquinho” em Coimbra, 2007 – Coletiva
de Pintura na Galeria ArteG em Viseu, 2007 –
Individual de Pintura, no “Nacional” em Coimbra,
2007 – Coletiva de Pintura, subordinada ao
tema “Miguel Torga” no “Nacional” em Coimbra,
2007– Coletiva de Pintura, subordinada ao tema
“Miguel Torga”, na Câmara Municipal de Porto de
Moz, 2008 – Coletiva de Pintura, subordinada
ao tema “Miguel Torga”, na Ordem do Advogados
em Coimbra, 2008 – Individual de Pintura na
Galeria Arte G em Viseu, 2009 – Coletiva de
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Pintura no “Nacional” em Coimbra, 2009 –
Coletiva de Pintura na Galeria Arte G em Viseu,
2010 – Individual de Pintura “Cantinho dos Reis”
em Coimbra, 2010 – Coletiva de Pintura, Hotel
Montebelo, a convite da Junta de Freguesia de
Coração de Jesus, 2010 – Coletiva de Pintura
na Galeria Arte G em Viseu, 2010 – Coletiva de
Pintura, homenagem a “Zeca Afonso”, 2011 –
Coletiva de Pintura, Hotel Montebelo, a convite
da Junta de Freguesia de Coração de Jesus,
2011 – Coletiva de Pintura na Galeria Arte G em
Viseu, 2012 – Coletiva de Pintura no “Nacional”
em Coimbra, 2012 – Coletiva de Pintura na
Galeria Arte G em Viseu.
Prémios:
1º, 2º, 3º prémios e menções honrosas, nos anos
de 1989, 90 e 91, pelo projeto e execução de
stands para a BTL – Bolsa de turismo de Lisboa.
2000 Prémio Pintura-Revista “Anim’Art/GICAV”.

27
21h30: Aula Magna IPV
João Frade {Acordeão} TriunViriato Joana Correia {Flauta}
Luísa Antunes {Violoncelo} José Miguel Amaral {Piano}
Mecenas

Programa
1ª Parte
João Frade {Acordeão}
João Paulo Esteves da Silva
E Se
Richard Galliano
Des Volliers
Hermeto Pascoal
Intocável
João Frade/ Munir Hossn
Piriquitos e Botonetes
João Frade
Variações sobre um vira
John Gart
Scherzo
Chick Corea
Armando´s Rumba

2ª Parte
TriunViriato
Louise Farrenc
Trio em Mi m Op. 45
I. Allegro decido
II. Andante
III. Scherzo
IV. Finale

TriunViriato nasce de um processo de tomada
de consciência e da vontade em inscrever no
panorama musical viseense uma formação
musical erudita que possa cunhar-se como
referência no seu campo. Cada um dos seus
membros procura trazer para o interior deste
laboratório musical um pouco do seu savoir faire,
adquirido pela vasta gama de experiências ao
longo de anos de trabalho e de ensino. É por isso
um trio que não esconde a sua afinidade com
uma instituição basilar no horizonte artístico
viseense – o Conservatório Regional de Música
de Viseu “Dr. Azeredo Perdigão” – casa mãe
dos seus instrumentistas. O curriculum dos
três músicos é inversamente proporcional ao
da formação que integram, sendo por isso com
muita humildade, mas igualmente orgulho, que
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assumimos o fato de este concerto, inserido no
âmbito do VI Festival de Música da Primavera
de Viseu, ser o primeiro capítulo de uma história
que se pretende repleta de paisagens musicais
inspiradoras.

João Frade nasceu em Abril de 1983 e reside
em Albufeira de onde é natural. Frequentou a
escola de música E.T.A.C. a cargo do professor e
seu grande amigo Hermenegildo Guerreiro, desde
os 8 anos de idade. Desde muito cedo mostrou
uma enorme apetência para a música e uma
grande facilidade de aprendizagem , o que o levou
desde muito novo a pisar vários palcos como
instrumentista solista , e a participar nos mais
variados concursos relacionados com o acordeão
e não só . Entre os inúmeros concursos que
venceu em Portugal , destacam-se :
- Troféu Ibérico em Alcobaça no ano de 1997.
- Primeiro prémio no concurso nacional de
corridinhos inéditos em Setúbal por três vezes
sendo uma deles como compositor no ano de
2000.
- VII Troféu Nacional de acordeão em Alcobaça no
ano de 2001.
No ano de 2002 viaja até frança para frequentar
a prestigiada escola C.N.I.M.A , considerada umas
das melhores escolas de acordeão do mundo , e
meses depois sagra-se Campeão do Mundo, ao
vencer o Troféu Mundial de Acordeão realizado
em Bélluno (Itália).Poucos dias depois vence o
concurso Internacional de Castelfidardo (Itália)
e em seguida destaca-se novamente ao obter,
o primeiro lugar na Copa do Mundo que teve
lugar em Copenhaga (Dinamarca), conseguindo
assim uma proeza nunca antes conseguida pois
nunca ninguém tinha vencido estes concursos
todos no mesmo ano . Obteve ainda o primeiro
prémio no concurso de acordeão realizado na
cidade francesa de TEIL em novembro de 2002
. Em 2003 foi galardoado com o primus-interpares organizado pela revista algarve-magazine
na categoria de personalidade revelação , e já em
2004 foi-lhe atríbuida a medalha de mérito (grau
ouro) , pela câmara municipal de Albufeira, o que
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significa o elevado reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido até aqui... Ao longo da sua carreira
tem trabalhado com artistas de vários universos
e participado numa série de projetos musicais de
visibilidade internacional, entre os nomes com os
quais tem trabalhado e já dividiu o palco podemos
destacar ; Airto Moreira e Flora Purim, Bernado
Moreira, Maria João e Mário Laginha, Jorge Pardo,
Carles Benavent, Paulinho Lêmos, Eduardo
Paim, Yami, Ritinha Lobo, Fernando Maurício,
Carmen Souza, Marc Berthoumieux, Ludovic
Beier, Marenostrum, Fanfarra Alfares, Adiafa,
Baile Popular, Edú Miranda, Tuniko Goulart,
Marian Petrescu entre outros… Atualmente
desenvolve o seu projeto em duo com o músico
multi-instrumentista Munir Hossn que dá
por nome de Piriquitos e Botonetes, integra o
projeto IRIDESCENT, o mais recente projeto de
Mário Laginha e Maria João, o grupo Extravanca
fruto de uma residência artisitica com a banda
francesa DITES 34 e o duo Odeon-Conexion
com o acordeonista francês Guy Giuliano. João
Frade prossegue ainda os seus estudos na escola
superior de música de Lisboa frequentando a
licenciatura em Jazz , e paralelamente a todas
estas atividades desenvolve um trabalho muito
ativo a nível de produção, arranjos, composição e
também marketing cultural e criação de eventos.

28
15h00: Viriato Teatro Municipal
Concerto dos Laureados Categorias; C, D e E
Em virtude das Provas Finais do Concurso se realizarem de 15 a 19 de Abril, os músicos e o respetivo programa serão
anunciados no dia do concerto.

21h30 Pousada de Viseu
Ópera «O Crepúsculo do Crítico» de Henrique Silveira
Orquestra do Norte Direção Ferreira Lobo
Mecenas

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:

Duarte Pereira Martins, correpetidor e pianista

O CREPÚSCULO DO CRÍTICO
Ópera satírica em um acto, cinco cenas e
epílogo

Sinopse
Um crítico polivalente e narcisista, obcecado com a
sua atividade, que vê como uma espécie de missão,
vive angustiado com tantas solicitações e com o
estado lastimável da crítica, da cultura e das artes
do seu País.
Convida um jornalista de quem se diz muito amigo,
para o acompanhar a uma Gala de Ópera, mas não lhe
dá a oportunidade de expressar a sua opinião sobre
a qualidade da música das obras dos compositores
tocadas pela orquestra, e cantadas pela soprano
de serviço nessa noite, nem da reação ruidosa do

Música
Miguel Faria, heterónimo de Henrique Silveira,
Pompeu Duriense, Libreto
Orquestra do Norte
José Ferreira Lobo, maestro

Personagens e Intérpretes
Crítico: Pedro Telles (Barítono)
Editora: Ana Maria Pinto (Soprano)
Gabriel Alves: Gabriel Alves (Jornalista
Convidado)
Laurinda, técnica de limpeza: Filomena Santos
(Actriz em papel mudo)
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público presente.
No seu escritório caótico, acumulam-se pilhas de
jornais, livros, discos e DVDs, que um dia lhe caem
em cima da cabeça provocando-lhe um ataque de
amnésia.
Sem saber quem é, nem o que faz, começa a descurar
as suas obrigações de crítico de “Tudologia” nacional
e internacional. A editora entra em fúria e pede ao
diretor para o despedir.
Num ápice, é despromovido passando de crítico
principal a estafeta do jornal. A sua nova atividade
devolve-lhe uma certa alegria de viver com ligeireza
e transforma-se num simplório que cantarola música
quase pimba enquanto acelera na sua moto pela
cidade.
Voltará algum dia a recordar-se do seu passado de
“pluricrítico-intelectual”, cultor da arte de “dizer mal
em espiral”?
O Crítico Esse Grande Criador Esquecido Texto desconstrutivo da desmotivação de
uma criação – Miguel Faria
Esta ópera surge como urgência da arte da negação!
O Crítico esse negador, esse céptico empedernido,
sempre desconfiado da arte poderá ser resumido a
um mero servidor do seu ego? Ou será esta questão
falaciosa e recordando, Oscar Wilde, poderá ser o
crítico o verdadeiro artista? Ego paradoxal, atrofiado
e hipertrofiado, tracónico na essência ou leal ao
sentir trincafiano?
Quando passeava nos campos cheirosos de
escorodónias nas minhas fragas natais, escornado
do Estio luso, escutando os bengalis nas oliveiras
meditava na essência dos rumores naturais, meus e
das agras circundas e encantado com o irir solstício
clamava nos prados temas de perplexidade. Já meu
velho mestre Arvo me dizia: campea com poucas
notas, não deslustres o vigor do pouco enfeitando-o
com demasiados lustres… Ah! Que saudades! Enfim,
aqui estamos, recheados de alheiras e de ideais, mais
elas do que eles, a caminho da estreia munificente
desta peça de retórica pós-pós-pós-moderna e hiposátira.
Não, não é razão de glorificações despiciendas, hoje
é andamento de celebrar a negação do pós-moderno
sem regressar ao moderno do pós-pós que é mais um
neo-moderno do que a sua desconstrução. O póspós-pós moderno é a desconstrução de ambos: do pós
moderno, já história, do hodierno refeito pelo póspós (verdadeiramente mais-mais-neo), refazendo um
novo sentido estético, sem esquecer raízes mitonaturais e assumindo-se ditirâmbico por princípio
quasi onomástico. Entendo a nova ópera concisa do
século XXI como uma mais que desconstrução, uma
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verdadeira desconstrução da desconstrução.
É assim que inventei uma nova ténica de composição.
Componho tudo em dó maior e depois transponho
utilizando permutações hexadecimais dodecafónicoserias não predominantes. Nego o caos eletroacústico e o ruído branco, verde, vermelho, amarelo ou
azul, chegamos à quase proposta da negação do ruído
negro e desconstruímos. Desconstruímos Vivaldi,
Alban Berg, Frederico de Freitas, relemos Wagner e
escumamos em Carrapatoso, pseudo referenciamos
Amaral e celebramos Em(m)anuel. Ritmamos com
Stravinsky e omitimos deliberadamente, Junge dixit,
Pärt e Stockhausen.
Finalmente citamos textualmente Chopin, esse Wagner
miniatura, esse harmónico hoje bi-centenário em
achadura temporal.Como Em(m)anuel lemos um livro,
casuístico facto, esse Husserl, qual fenomenolólogo
e, mais ainda, adiantámos a esse estudo Nietzsche (do
qual lemos dois infólios), que aborrecemos pela questão
posta por Eduardo Lourenço: Identidade? Qual o nosso
título lusitano? Uma resposta não fornecida pela música
mas desconstruída pelo ethos retórico de uma recursão
onírica.Ficam pois as trilhas para esta desconstrução
micro satírica do “Crepúsculo do Crítico”.
M.F.

Miguel Faria Compositor neo-pós-pósmoderno e hipo-sátiro, nasceu em 1972, em
Trás-os-Montes, perto da aldeia de Serapicos.
Foi pastor desde criança, tendo inicialmente
feito apenas a escolaridade obrigatória de modo
a ter tempo para ajudar a família na lavoura e
na criação de gado caprino. Nas longas horas
que passava entre penedos e fragas dedicavase à meditação e a produzir sons e composições
experimentais com materiais de origem vegetal,
mineral e animal. Aos 19 anos conheceu um
casal de alemães (Edda e Wilhelm Dudelsack),
que se tinha instalado numa velha quinta
abandonada próxima de Serapicos, fugindo
assim ao bulício, à vida frenética e à poluição
das grandes cidades e trocando brilhantes
carreiras académicas pela cultura de amoras
silvestres. Ambos tinham estudado música
na infância e eram melómanos fanáticos mas
tinham grandes desavenças conjugais uma vez
que Edda, cuja bisavó polaca tinha sido colega de
Wanda Landowska no conservatório, só gostava

de música antiga em instrumentos de época,
e Wilhelm, cujo avô italiano era operário nos
arredores de Veneza e conhecia todas as obras
de Luigi Nono de cor, só gostava de Wagner e
de música da escola de Darmstadt e dos seus
sucedâneos. O casal Dudelsack provocou uma
verdadeira revolução na pacata vida de M.F.
Ao longo de seis anos abriu-lhe os horizontes
musicais, ensinou-lhe as bases da teoria musical
e colocou à sua disposição a sua discoteca
(que tinha ainda muitos discos em vinil) e o
único computador com acesso à internet num
raio de 100 km. O jovem M.F. compreendeu
rapidamente que tinha demasiadas lacunas
pelo que fez rapidamente o 12ºano num curso
noturno, aprendeu línguas e técnicas de
composição em cursos por correspondência e
no formato pré-e-learning e passava as noites
em claro a ler e a analisar partituras. Estava à
beira de um esgotamento e de uma depressão
profunda (depois de ter sido vaiado num baile da
aldeia quando tentou apresentar uma canção
pimba escrita segundo as regras do serialismo
integral e de ter cortado relações com a família,
que não lhe perdoava ter deixado definhar o
rebanho) quando decidiu empreender uma
viagem à boleia por vários países da Europa.
Conseguiu sobreviver vendendo o segredo de
fabrico das alheiras de Mirandela a numerosas
lojas gourmet e chegou a conseguir ter aulas
particulares com Stockhausen e Arvo Pärt em
troca das ditas alheiras, de alguns presuntos
e vales de férias para turismo rural nos lugares
mais recônditos de Trás-os-Montes. O seu estilo
chique-rural ou rústico-cool, como foi apelidado
por algumas revistas cor-de-rosa estrangeiras
quando falavam dos rumores acerca da sua
alegada relação com uma professora catedrática
da Sorbonne que fazia strip tease num cabaré
parisiense com o nome artístico de Madame
de Pompadour, rapidamente fez sucesso nos
meios culturais, artísticos e intelectuais mais
cosmopolitas. Numa festa num castelo da
Baviera, M.F. conheceu o seu compatriota
Pompeu Duriense, originário de uma família
aristocrática do Douro praticamente arruinada,
cujo grande sonho sempre foi ser mecenas das

artes e das letras. Com a receita das colheitas nas
suas vinhas do Douro, conseguiu financiar uma
bolsa de doutoramento para o jovem compositor
em Oxónia, e mais tarde viria a escrever o libreto
da ópera O Crepúsculo do Critico.M.F. doutorouse com a co-supervisão de Higginbottom e
Cessac em música do barroco francês com uma
tese cuja tradução abreviada será: “Das derivas
existencialistas na análise dos temperamentos
de Charpentier às remanescências hermenêuticas de Carissimi numa ontogénese do
princípio dialéctico-iconoclasta”. Atualmente,
M. F. é um compositor itinerante que não passa
mais do que seis meses na mesma cidade, aldeia
ou lugar das montanhas, seja em Portugal, seja
em qualquer ponto do mundo. Regressa pelo
menos uma vez por ano à sua aldeia de Serapicos,
mas nunca revelou aos seus conterrâneos
transmontanos qual é a sua verdadeira actividade
profissional e artística. Quando lhe perguntam
diz que trabalha numa empresa de transportes
no Luxemburgo. A avalanche de influências
musicais contraditórias e esquizofrénicas que
M. F. foi sofrendo ao longo da vida convergiu
num estilo musical que pode ser definido
como neo-pós-pós moderno hipo-sátiro. Nos
últimos anos o compositor tem-se dedicado
sobretudo a escrever obras instrumentais
de câmara, que têm sido interpretadas no
círculo restrito da famosa Associação alemã
Schublade em concertos designados como
Schublartíadas. Praticamente toda a obra de M.F.
foi encomendada para a Schublade, o que revela
a força jucunda e seminal, quase jaculatória, da
obra vernacular do compositor. O Crepúsculo do
Crítico é a sua melhor, e única, ópera espelhando
referências tão diversas como Vivaldi, Chopin,
os minimalistas, Alban Berg, Stravinsky e
tendo como influente pseudo-referente Pedro
Amaral. É, no entanto, na assumpção da
negação de Eurico Carrapatoso, numa clara fuga
epistemológica às origens rústicas que M.F. se
afirma oniricamente. Frederico de Freitas não é
esquecido num sarcasmo onomástico de origem
filológica. Finalmente é de realçar a influência e
a grande importância de E(m)manuel o “Rei da
Música Portuguesa” na criação do compositor.
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M.F. tem sido um arauto do neo-pós-pósmodernismo-hipo-sátiro e é graças à sua
criação sub-rústica de cariz urbanizante com
laivos campestres que finalmente a música
contemporânea portuguesa poderá sair do beco
sem saída em que se encontra. Miguel Faria, no
fundo, é um heterónimo de Henrique Silveira.

Pompeu Duriense O libretista Pompeu Duriense, pseudónimo de um conhecido melómano
e intelectual nortenho, é sobrinho-trineto do
famoso crítico Sebastião Sanhudo que fazia
críticas em banda desenhada no periódico O
Sorvete nas últimas décadas do século XIX. A
sua família, de origem aristocrática, possuía uma
vasta biblioteca que incluía várias preciosidades
(meia dúzia de incunábulos, algumas dezenas
de manuscritos musicais dos séculos XVI a XIX
e uma centena de libretos de ópera barroca
italiana), mas o pai de Pompeu Duriense teve de
vender quase tudo a alfarrabistas para pagar as
dívidas do jogo. Pompeu Duriense nunca mais se
recompôs da perda, estafando os rendimentos
que, ainda assim, lhe iam proporcionando as
suas vinhas no Douro em viagens culturais pela
Europa. Foi numa dessas viagens, numa festa
num castelo da Baviera, que conheceu M.F. que
lhe contou parte da sua história. Este périplo
prosseguiu em Luca, onde noutro castelo e tendo
como companhia Gustav Khun, estabeleceram
um pacto artístico de grande fecundidade.
Pompeu Duriense, que sempre sonhara ser um
grande mecenas das artes e das letras, ficou
impressionado com a ascensão meteórica de
M.F. e resolveu canalizar os rendimentos das
colheitas vinícolas dos quatro anos seguintes
para financiar o doutoramento do jovem
compositor transmontano. Sem dinheiro extra
para as suas viagens anuais, foi escrevendo o
libreto de “O Crepúsculo do Crítico” durante
os serões que passava à lareira, prestando
assim homenagem aos seus antepassados que
se dedicaram a reunir a coleção de libretos
entretanto perdida e fornecendo o enredo para
a primeira Ópera do seu protegido.
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José Ferreira Lobo iniciou a sua atividade
profissional em 1979 como Maestro Diretor
da Camerata do Porto, orquestra de câmara
que fundou com Madalena Sá e Costa.
Com a colaboração de solistas prestigiados
internacionalmente, apresentou-se em inúmeros concertos, no país e no estrangeiro. Em
1992, funda a Associação Norte Cultural, sendo
o seu projeto o vencedor do primeiro Concurso
para criação de Orquestras Regionais, instituído
pelo estado português. Neste contexto, cria a
Orquestra do Norte, de que é o seu Maestro
Titular e Director Artístico. Colaborou com
artistas consagrados interna-cionalmente
como Krisztof Penderecki, José Carreras,
Júlia Hamari, Regis Pasquier, Katia Ricciarelli,
Patrícia Kopatchinskaya, Michel Lethiec,
Eteri Lamoris, António Rosado, Dame Moura
Linpany, Svetla Vassileva, José de Oliveira
Lopes, Vincenso Bello e Fiorenza Cossotto. Da
sua carreira internacional destaca-se a direção
de ópera e concerto na África do Sul, no Brasil,
na Alemanha, China, Coreia do Sul, no Chipre,
em Espanha, nos Estados Unidos da América,
no Egipto, em França, na Holanda, Inglaterra,
República Checa, Eslováquia, Lituânia, Itália,
Letónia, no México, na Polónia, Roménia,
Rússia, Suíça, Turquia, Colômbia e na Venezuela,
colaborando com orquestras de renome como
Manchester Camerata, Orquestra Sinfónica
Nacional da Lituânia, Orquestra de Cannes,
Orquestra Sinfónica da Galiza, Orquestra
Sinfónica de Izmir, Orquestra Filarmónica
Checa, Orquestra Sinfónica de Istambul,
Orquestra CRR de Istambul, Orquestra da Rádio
Televisão de Pequim, Orquestra Sinfónica do
Teatro Nacional Cláudio Santoro, Orquestra da
Rádio Nacional de Holanda, Orquestra Sinfónica
do Estado do México, Orquestra Sinfónica da
Universidade de Nuevo Leon, Filarmónica Artur
Rubinstein - Lodz, Orquestra Hermitage de St.
Petersburg, Orquestra Sinfónica de Zurique –
Tonalle, Sinfonieta Eslovaca, Sinfonia Varsóvia,
Orquestra Filarmónica de Montevideo, Orquestra Nacional de Atenas e com os Seoul Classical
Players. José Ferreira Lobo apresentou-se
em algumas das mais importantes salas de

espetáculo do mundo, nomeadamente na
Filarmonia de Munique, Tonhale de Zurique,
Ópera Nacional do Cairo, no Centro Cultural de
Hong Kong, Centro Cultural de Pequim, Teatro
Solis de Montevideo, Teatro Cláudio Santoro de
Brasília, Teatro Teresa Carreño de Caracas, na
Filarmonia de Vilnius, na sala Smétana de Praga
e no Hermitage de São Petersburgo. Interpretou
ainda música sacra nas igrejas da Madelaine,
em Paris, Catedral de Catânia (Festival Bellini)
e Orsanmichele, em Florença. É regularmente
convidado a integrar mesas de júri de
prestigiados Concursos Internacionais. Dirigiu
estreias mundiais de compositores franceses,
portugueses, suíços e turcos. Possui um amplo
repertório que abrange o clássico e o romântico,
passando por trabalhos contemporâneos e trinta
títulos de ópera. Gravou para a Rádio Televisão
e Rádio Difusão Portuguesas e Rádio Suisse –
Romande. Com a Orquestra do Norte gravou
nove CD’s.

Pedro Telles Natural do Porto, iniciou os seus
estudos de canto com a Professora Fernanda
Correia. Na classe da mesma Professora,
terminou os seus estudos superiores em Canto
Teatral, na Fundação Conservatório Regional
de Gaia.No domínio da Oratória, foi solista em
várias Oratórias destacando-se o Magnificat,
a Cantata Ich habe genug, Cantata 147, as
quatro Missas Brevis e a Paixão segundo S.
João de Bach. A Missa Solene de S.Cecília de
Gounod. A Via Crucis de Liszt. Missa Dolorosa
de Caldara. Missa em Ré Maior de Otto Nicolai.
Missa da Coroação e no Requiem de Mozart.
Passio de Arvo Part. A Fantasia de Natal de
Vaughan Williams. A Oratória de Natal de Saint
Säens. Missa Solene e Stabat Mater de Rossini.
Missa das crianças de John Rutter. Requiem
de Fauré. Requiem de Donizzetti. The armed
Man de Karl Jenkins. Realizou em 1ª audição a
personagem de Jesus na obra Paixão segundo
S. João de P. Ferreira dos Santos.No campo
da Ópera, interpretou os papéis de Papageno
na Flauta Mágica de Mozart, Giorgio Germont

em La Traviata de Verdi, Don Colagianni no
Il Maestro di Musica de Pergolesi, Doutor
Malatesta no Don Pasquale de Donizetti, Eneas
em Dido e Eneas de Purcell, Figaro nas Bodas de
Figaro de Mozart, Marcello em La Bohéme de
Puccini, Rigoletto no Rigoletto de Verdi, Sábio
em A Floresta de Eurico Carrapatoso e Dottor
Bartolo no Barbeiro de Sevilha de Rossini.
Realizou em estreia absoluta com Orquestra
do Norte sob direção de Ferreira Lobo a ópera
“O Crepúsculo do Crítico” de Manuel Faria.No
decorrer do seu percurso, cantou sob a direção
dos maestros Manuel Ivo Cruz, Mário Mateus,
Gunther Arglebe, Ferreira dos Santos, Ferreira
Lobo, Eugénio Amorim, Cesário Costa, Evgueni
Zouldikine, Gaetano Soliman, Belarmino Soares,
Marc Tardue, Julian Reynolds, Fernando Lapa,
António Baptista, António Lourenço, Jairo
Grossi, Armando Vidal, Sérgio Ferreira, Filipe
Veríssimo e Lawrence Golan. Tem realizado
concertos em Portugal, na Espanha, Suíça,
França, Brasil e Polónia.Frequentou cursos
ministrados por Paul von Schillawsky, Ileana
Cotrubas, Charles Hamilton, Amin Feres,
Charles Spencer, Rudolph Piernay, António
Salgado, Rio Novello, Neyde Thomas e Luciana
Serra.Estuda desde sempre com a Professora
Fernanda Correia e regularmente com Hilde
Zadek. É um dos maestros do Coro de S.Tarcísio
do Porto e docente na Escola de Música de
Costa Cabral e no Instituto Piaget de Viseu.

Ana Maria Pinto é natural do Porto. Iniciou os
estudos de canto no Conservatório de Música
do Porto com a professora Palmira Troufa.
Em 2001 foi admitida na ESMAE na classe do
professor Rui Taveira e em 2005 na Universität
der Künste (Berlim), onde estudou com Robert
Gambill e Dagmar Schellenberger. Do seu
repertório destacam-se os papéis de Susanna
(Le nozze di Figaro), Elle (La voix humaine),
Blanche de La Force (Dialogues des Carmélites),
Musetta (La Bohème), Micaela (Carmen),
Kumudha (A flowering tree de John Adams) e as
obras Nelson Messe de J. Haydn, Ein deutsches
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Requiem de J. Brahms, Lobgesang de F.
Mendelssohn, Requiem de Dvorak, Shéhérazade
de M. Ravel, 4ª Sinfonia de Mahler, O Abismo
e o Silêncio e Shyir de João Pedro Oliveira.
Trabalhou com os maestros Ferreira Lobo,
Cesário Costa, Pedro Neves, Fernando Eldoro,
Errico Fresis, Lutz Köhler, Marc Tardue,
Lawrence Foster, Joana Carneiro, Michel
Corboz, Bertrand de Billy e Simone Young.
Realizou diversos recitais líricos em Portugal,
Espanha e Alemanha com os pianistas
Cristóvão Luiz, David Santos, Nuno Vieira de
Almeida e Ángel Gonsález. Em agosto de 2009
gravou canções de Fernando Lopes Graça
e Viana da Mota com o pianista Nuno Vieira
de Almeida. Foi bolseira da Fundação WalterKaminsky e da Fundação Calouste Gulbenkian.

Henrique Silveira Professor no Instituto
Superior Técnico de Lisboa, ensina matemática
sendo especialista em sistemas dinâmicos e
teoria do caos. Orienta atualmente um projeto
que liga a matemática e a música, com o título
“Evolução histórica do conceito de dissonância
numa perspectiva matemática”. Tem feito
palestras sobre matemática e a música e é
um apaixonado por velhos textos de grandes
matemáticos como a Harmonia Universalis de
Marin Mersenne, onde se estabelecem relações
entre a matemática e a música. Tem como hobby
estudar, e escutar, as partituras dos mestres
que associaram o número à nota musical, como
Biber, Bach, Debussy ou Xenakis. É também
um estudioso dos temperamentos ao longo da
história. Desde 2002 que realiza programas sobre
música e atualidade musical, incluindo crítica,
primeiro na rádio LUNA, a convite de Guilherme
Sttater, antigo diretor desta rádio, e, desde o
encerramento da mesma, na Antena 2. É autor
do blogue de crítica musical “Crítico”, http://
criticomusical.blogspot.com/”, onde, como se
fosse um diário, discorre livremente sobre música
e muitos outros assuntos. Escreveu ainda nas
revistas Focus, onde fazia crítica musical e para
a qual cobriu festivais como o de Bayreuth e o
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de Innsbruck e para a revista “online” Obscena,
para a qual escreveu durante um breve período.
Escreve atualmente na revista Magazine de
Grande Informação onde cobriu os festivais
de Aix-en-Provence, Bayreuth e Salzburg.
Como melómano apaixonado por Wagner viaja
frequentemente para assistir a dramas musicais
deste compositor, é também um apaixonado
pela música antiga em instrumentos originais e
por música contemporânea. Na Antena 2 é coautor do programa Preto no Branco, com Ana
Rocha e João Almeida.

José Perdigão Vive em Viseu. Arquiteto
diplomado pelo Governo Francês, na Unidade
Pedagógica de Paris Belleville, em 1983. Tem
uma vasta obra de Arquitetura contemporânea
civil e pública, ligada à construção nova e à
recuperação de edifícios e espaços públicos.
Integra o Quadro da Câmara Municipal de Viseu.
Colaborou no Projeto do Instituto FrancoPortuguês de Lisboa. Coautor do Auditório
Mirita Casimiro, em Viseu. Autor do Cine-Teatro
de Vouzela, Cine-Forum de Penedono, Auditório
Municipal de Sernancelhe, Anfiteatro ao ar livre
do Monumento ao Poeta António Aleixo em
Loulé. Grande entusiasta da recuperação do
Teatro Viriato em Viseu e Amigo do mesmo com o
seu premiado vinho Quinta do Perdigão. Estudou
cenografias e encenações da Ópera de Paris
e Ópera Comique, Grand Theatre de Bordéus,
Teatro São Carlos, Fundação Gulbenkian,
Metropolitan de Nova Iorque, Coliseu do Porto,
Casa da Música, Mariinski de São Petersburgo
e Moscovo, Herod Atticus de Atenas, Epidauro,
Festival de Salzburgo, Ópera de Zurique e KKL
de Lucerne. A grande admiração pelo trabalho
de crítico musical e compositor do Professor
Henrique Silveira, leva-o a realizar o projeto de
coen-cenador e cenógrafo do Crepúsculo.

Paulo Lapa Nasceu no Porto no ano de 1985 e
iniciou os seus estudos musicais na Academia de

Música de Vilar do Paraíso. Aí estudou guitarra
sob a orientação do professor Augusto Pacheco
até ingressar no curso superior de música Performance em Guitarra – na Universidade de
Aveiro com o professor Paulo Vaz de Carvalho.
Como membro do Coro do Departamento de
Comunicação e Arte da UA canta repertório
de Bach a Stravinsky, passando por Mozart e
Mendelssohn, sendo dirigido pelos maestros
António Vassalo Lourenço, Luís Carvalho e
António Saiote.Paralelamente o seu gosto pela
ópera leva-o a aprofundar o conhecimento por
esta forma de arte e dá início a uma colaboração
com a Orquestra do Norte na qualidade de
diretor de cena. Nesta condição trabalhou
desde o ano de 2008 nas óperas Le Nozze di
Figaro, Il Barbiere di Siviglia, Nabucco, Carmen,
Samson et Dalila, Otello, La Bohème, Il segreto di
Susanna, com os encenadores Giulio Ciabatti,
Emídio Guidotti, Eleonora Paterniti e Giancarlo
Fabri. Também na UA ingressa, em 2009, no
curso superior de música - Performance em
Canto na classe da professora Isabel Alcobia.
Cantou os papéis de 2º Sacerdote, Dancaïro
e Monsieur Vogelsang das óperas A Flauta
Mágica, Carmen e Der Schauspieldirektor, respectivamente, com a Orquestra Filarmonia das
Beiras, sob a orientação do maestro António
Vassalo Lourenço. Em 2012 apresentou-se
em concerto com a soprano Isabel Alcobia e o
pianista Francisco Sassetti no ciclo de música
do Convento dos Capuchos. Aperfeiçoou a sua
técnica vocal com Patricia MacMahon, Susan
Waters e Hakan Hagegard.Lecciona a disciplina
de Guitarra na Academia de Música de Vilar
do Paraíso.

Duarte Pereira Martins Natural de Lisboa,
conclui em 2009 o Curso Básico de Piano no
Conservatório Nacional, com classificação
máxima. Premiado em diversos concursos
nacionais, fundou o mpmp, movimento patrimonial pela música portuguesa, associação da
qual é o atual produtor e diretor artístico.
Estuda atualmente com Jorge Moyano na

Escola Superior de Música de Lisboa, bem
como com Paulo Pacheco e Miguel Henriques.
Frequenta, paralelamente aos estudos musicais, o terceiro ano do mestrado integrado em
Engenharia Física Tecnológica no Instituto
Superior Técnico, em Lisboa.

Ermelinda Guerra Aluna do 7.º ano do Curso
complementar do antigo Liceu, frequentou
também o 4.º ano do Instituto Francês.
Diplomou-se em Estética e Maquilhagem pela
Escola Klytia de Paris (1980). Posteriormente
ingressou na Escola Superior de Música e Artes
do Espetáculo do Porto (ESMAE) no Curso
de Guarda-roupa e Figurinos.Com o Circulo
Portuense de Ópera (CPO) participou como
maquilhadora nas seguintes produções: Orfeu
de Gluck (1984); Madama Butterfly de Puccini
(1988); O Barbeiro de Sevilha de Rossini (1989);
Amahl e os Visitantes da Noite de Giancarlo
Menotti (1989 e 1995); História da Ressurreição
de H. Schutz (1990); Cosi fan Tutte de Mozart
(1991); Traviata de Verdi; Carmina Burana
de Carl Orff; Carmen de Bizet; Don Giovanni
de Mozart, a convite da Orquestra Nacional
do Porto (1994). Em 1995 integrou como
caracterizadora a produção de A Tempestade de
Shakespeare (1995), no Teatro Nacional de São
João e no Centro Cultural de Belém. No mesmo
ano participou em Cábula de Fernando Corrêa no
Auditório Carlos Alberto. No mesmo local e ainda
em 1995, sob a encenação de Denis Krief, foi
maquilhadora de Amahl e os Visitantes da Noite.
Colabora regularmente com a Orquestra do
Norte, assinando a caraterização das seguintes
óperas: Don Pasquale de Donizetti; Traviata
de Verdi e Tosca de Puccini com encenação
de Carlos Avilez (Noites de Ópera de Portimão
(NOP) - Festival Internacional 2007); O
Trovador de Verdi com encenação de Antonela
Rondinone (2007); O Barbeiro de Sevilha, Aida
de Verdi e Carmen com encenação de Giulio
Ciabati (NOP 2008); Nabucco de Verdi com o
encenador Giulio Ciabati (Festival de Ópera de
Óbidos 2009); As Bodas de Fígaro de Mozart,
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Otelo de Verdi e Sansão e Dalila de Camille
Saint-Säens e O Super Barbeiro (adpatação para
o público escolar da célebre ópera de Rossini)
com encenação de Emídio Guidoti (NOP 2009).

Orquestra Do Norte A Orquestra do Norte concretiza, desde 1992, o projeto de
descentralização da cultura musical, apresentado
pela Associação Norte Cultural, vencedora do
primeiro concurso nacional para a criação de
orquestras regionais, instituído pelo Estado
Português nesse mesmo ano. Com a titularidade
de José Ferreira Lobo, a ON foi iniciadora
de um trabalho verdadeiramente pioneiro e
inédito, tendo-se afirmado no panorama da
música erudita, sendo hoje uma instituição
reconhecida nacional e internacionalmente. Os
objetivos básicos pelos quais sempre se pautou
a atividade da Orquestra do Norte passam pela
criação de novos públicos, pelo apoio à música
e aos músicos portugueses e pela constante
renovação do repertório. Vinte anos depois,
estes critérios continuam a ser fundamentais
para a instituição. Agente de transformações
na gestão cultural do nosso País e criadora de
um novo paradigma musical, desenvolve uma
intensa atividade com temporadas regulares
de norte a sul do país. Realizou mais de 3.000
espectáculos em mais de uma centena de
diferentes lugares. A ON apresentou-se ainda
em Espanha, França e Alemanha. Consciente
da importância que representam o aumento e
a diversificação da oferta artística qualificada
no desenvolvimento cultural da população,
no alargamento de públicos e na formação
do gosto, a Orquestra do Norte apresentou
as obras mais representativas dos grandes
compositores da história da música. Servindo
o grande repertório orquestral, desde o
barroco até ao presente, dá especial atenção à
difusão da música portuguesa. João de SousaCarvalho, Luís de Freitas Branco, Francisco
Lacerda, Corrêa de Oliveira e Joly Braga Santos
foram alguns dos compositores portugueses
abordados. Os espectáculos da ON incluem
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concertos sinfónicos, didáctico-pedagógicos,
ópera, música de bailado e de câmara. Para
além da música erudita, tem abarcado outros
géneros musicais, como é o caso do Jazz e
música ligeira. A programação da Orquestra
do Norte abriu-se a um repertório mais amplo e
variado no qual, juntamente com as partituras
básicas do repertório sinfónico ocidental,
abundam primeiras audições, tanto de música
de recente criação, como partituras recuperadas
do passado histórico-musical. Com isto, a ON
prossegue e intensifica a sua vontade de atender
à música dos nossos dias, apresentando obras
de compositores como Krzysztof Penderecki,
Kristoff Maratka, Karl Fiorini, Alexandre
Delgado, Filipe Pires, Nuno Côrte-real, Miguel
Faria, José Firmino de Morais Soares, Joaquim
dos Santos, Marc-André Rappaz, Emile Ceunink
e François-Xavier Delacoste. Sedeada na cidade
de Amarante, a Orquestra do Norte integra
profissionais de reconhecido mérito e tem,
habitualmente, a colaboração de prestigiados
maestros, solistas e coros nacionais e
estrangeiros. Dos conceituados diretores de
orquestra que subiram ao pódio da ON referimos
Juozas Domarkas, Krzysztof Penderecki,
Federico Garcia Vigil, Álvaro Cassuto e Rengim
Gokmen. A ON contou ainda, durante cerca de
17 anos, com a distinta colaboração do maestro
Gunther Arglebe enquanto maestro adjunto.
Alguns dos mais destacados solistas vocais
e instrumentais portugueses e estrangeiros
atuaram nos concertos da ON: entre muitos
nomes destacamos António Rosado, Eva Maria
Zuk, Avri Levitan, Patricia Kopatchinskaja, Kirill
Troussov, Michel Lethiec, Robert Kabara, Placido
Domingo, José Carreras, Ileana Cotrubas, Julia
Hamari, Fiorenza Cossoto e Svetla Vassileva.
Para além da participação regular do seu
próprio coro – ensamble de elevado nível
musical - a Orquestra do Norte colaborou
ainda, entre outros, com o Coro Nacional de
São Carlos, Orfeão de Pamplona e com o Coro
de Nuremberga. A assistência da ON ronda os
cinquenta mil espetadores/ano, o que revela a sua
capacidade de resposta aos diferentes tipos de
público e o especial cuidado com a formação dos

jovens, através dos concertos pedagógicos que
são orientados e executados numa perspectiva
didática. A orquestra dedica ainda parte do seu
tempo a gravações, tendo co-produzido até ao
momento 13 edições discográficas. A Orquestra
do Norte conta com o apoio da Secretaria
de Estado da Cultura e tem colaborado com
setenta e uma autarquias, fundações, empresas
patrocinadoras e instituições culturais.

ELENCO ON – Ensemble de câmara
I Violino
Emanuel Salvador
II Violino - Eduardo Rey, Viola - Liliana Fernandes
Violoncelo
Elsa Pidre
Contrabaixo
Nelson Fernandes
Flauta
Kayoko Minamino
Clarinete
Nuno Madureira
Fagote
Joaquim Teixeira, Trombone - Jorge Freitas

Ficha Técnica
Diretor Artístico
José Ferreira Lobo
Encenação
Henrique Silveira e José Perdigão
Direção de Cena
Paulo Lapa
Cenógrafo
José Perdigão
Correpetição e Solista em piano
Duarte Pereira Martins
Caraterização
Ermelinda Guerra
Desenho de Luzes
Henrique Silveira, José Perdigão
Áudio
Henrique Silveira
Legendagem
Henrique Silveira/Graça Barreto
Coliseu do Porto
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Ficha Técnica
design ardesign impressão beira alta
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