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É

com alegria e entusiasmo que Setúbal volta
a receber, pelo sétimo ano consecutivo, o
seu Festival de Música.

e concelho com rico património fruto da
presença de diversas comunidades que aqui se
radicaram e que fizeram de Setúbal a sua casa.

Desde a sua criação, em 2011, o Festival
de Música de Setúbal definiu objetivos
fundamentais que se mantêm inalterados e
que importa sempre salientar. A divulgação
do património cultural e a promoção da
música como meio para o sucesso educativo,
a integração e o desenvolvimento social,
estiveram na base e continuam a ser pilares
desta iniciativa que, ano após ano, tem
conseguido rasgar fronteiras e, alicerçado na
enriquecedora diversidade cultural que nos une
e singulariza, tem alcançado os quatro cantos
do Mundo.

A palavra “Migração”, tema da edição deste
ano, é, acima de tudo, um conceito próximo
das nossas gentes e daqueles que, vindos de
outras partes, engrandecem e enriquecem a
história da nossa cidade.

Esta projeção do Festival vê-se e sentese não só através dos músicos que nos
visitam, mas também na forma como o evento
conquista o público. O Festival de Música de
Setúbal é hoje uma realidade fundada, com
uma estrutura própria, capaz de movimentarse e mobilizar todo o concelho e a sua
população em prol da música, nas suas mais
diversas formas de expressão, arriscando
novos caminhos, apresentando sempre novas
propostas, conquistando novos públicos.
Somos uma terra que, como poucas,
harmoniza as mais diversas culturas. Cidade

A temática que o Festival aborda, em
especial a inter-relação entre os povos da
Península Ibérica, deixam antever, uma vez
mais, uma grande festa da música, da partilha
e também dos afetos a que este evento nos
habituou.
Para todos, público e artistas, sejam bemvindos a Setúbal e ao nosso Festival de Música.

Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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I

t is with great joy and enthusiasm that Setúbal
receives, for the seventh year, its Music
Festival.
Since 2011, the Setúbal Music Festival
has set fundamental goals that remain
unchanged and must always be emphasized.
The dissemination of cultural heritage and the
promotion of music as a goal to educational
success, inclusion and social development have
been the basis and remain the pillars of this
initiative that, year after year, has been able to
rip up borders. This festival based on enriching
Cultural diversity that unites and gather us, has
reached the four corners of the World.
The recognition of the Festival is seen and
felt not only among the musicians who visit us,
but also in the way how the event conquers the
public. The Setúbal Music Festival is today a
well-founded reality, with its own structure, able
to move and mobilize the whole county and its
population in favor of music, in its most diverse
forms of expression, risking new paths, always
presenting new proposals and conquering new
audiences.
We are a city that, like few, harmonizes the
most diverse cultures. Town and county with a
valuable heritage due to the presence of diverse
communities that settled here and that made of
Setúbal their house.

The word “Migration”, theme of this edition,
is, above all, a close concept of our people and of
those who came from other parts of the world,
to enlarge and enrich the history of our city.
The theme that the Festival addresses,
especially the interrelation between the
community of the Iberian Peninsula, once again
foresees a great festival of music, sharing
also the affections to which this event has
accustomed us.
For all, public and artists, welcome to
Setúbal and our Music Festival.

Maria das Dores Meira
Mayor of Setubal

Bem-vindo

O

Festival de Música de Setúbal,
aproximando-se da sua 7ª edição, continua
a ser um fenómeno cultural incomparável,
juntando convidados de renome internacional,
tanto de Portugal como além-mar, em conjunto
com a comunidade local – aproximadamente
1500 jovens estão envolvidos este ano,
enquanto compositores e músicos – e
enriquecendo a vida cultural desta encantadora
e calorosa cidade.
Desde o início, os programas do nosso
festival estiveram unidos e foram melhorados
através de temas que são familiares às mentes
e corações da população setubalense: o tema
deste ano – “Migração” – focando-se na interrelação das culturas da Península Ibérica, é
muito significativo, não só enquanto conceito,
mas também a nível global e local. O trabalho
criativo dos nossos jovens e as performances
dos artistas de renome convidados em 2017,
irão reflectir algumas das influências culturais
essenciais enquanto consequência da migração
humana, não só nos tempos modernos, mas
também ao longo da nossa história, e ajudarão
a definir e refinar a natureza enquanto indivíduos
singulares e sociedade colectiva. A música tem
o poder, quase milagroso, de mudar as nossas
vidas e de nos unir – e foi, ela própria, sempre
transformada e enriquecida através da migração
– aqui em Setúbal, em toda a Península Ibérica e
em todo o mundo.

Este ano decidimos celebrar a diversidade
e a abrangência da guitarra, que tem existido
sob as mais diferentes formas e em todas
as culturas: talvez mais nenhum tipo de
instrumento tenha sido tão característico dos
músicos viajantes por todo o mundo, nem da
própria tradição musical da Península Ibérica.
Dejan Ivanović, oriundo de Tuzla (Bósnia e
Herzegovina) e considerado actualmente
um dos mais conceituados guitarristas
clássicos de Portugal, irá estrear-se no Festival
enquanto artista convidado em três concertos
contrastantes. O primeiro concerto será na
belíssima Igreja de S. Simão em Azeitão, com
a Camerata do Festival de Setúbal – que reúne
alguns dos melhores músicos profissionais
de cordas emergentes – e com o excelente
jovem maestro internacional Kerem Hasan,
que também visita Setúbal pela primeira
vez. A nossa “Extravaganza de Guitarras” é
algo completamente diferente, encontrando
Dejan rodeado de cerca de 60 guitarristas de
Setúbal e outros locais de Portugal! Por fim,
fechando o Festival no glorioso Convento
de Jesus, juntam-se a ele membros do Coro
da Gulbenkian e jovens cantores de Setúbal,
dirigidos por Paulo Lourenço.
Estamos encantados por voltar a receber
no Festival deste ano alguns dos melhores
Coros e Orquestras – a Grand Union
Orchestra (Londres), a Sinfonietta de Lisboa

7

e o Coro Gulbenkian – os quais contribuíram
com excelentes participações em edições
anteriores. Vários jovens músicos conceituados
apresentam-se no Festival pela primeira vez,
incluindo Lia Yeranosyan, violinista vencedora
do Prémio Jovens Músicos 2016, competição
portuguesa de destaque, e Teresinha Landeiro,
estrela do fado em ascensão, nascida em
Azeitão. Temos o particular e imenso privilégio
em receber PÍlar del Rio, viúva do escritor
Prémio Nobel José Saramago, para discutir
a obra A Jangada de Pedra, que ilumina, e
reflecte de forma perfeita, os nossos temas
vitais da migração e a Península Ibérica.
Devemos uma profunda gratidão à
iniciativa e ao apoio do Helen Hamlyn Trust,
à Câmara de Setúbal, à Donatella Flick LSO
Conduction Competition e aos muitos parceiro
locais, instituições e pessoas, cujos esforços
tornam o Festival possível. Um agradecimento
especial ao público, por partilhar connosco a
música, e por nos dar propósito.

Ian Ritchie
Director artístico

Welcome

T

he Setúbal Music Festival, now in its
seventh edition, continues to be a unique
cultural phenomenon, bringing internationally
acclaimed guest artists, from Portugal and
overseas, together with the local community
– almost 1,500 young people are involved this
year as musical creators and performers – and
enriching the cultural life of this lovely and
welcoming city.
From the very beginning, our Festival
programmes have been integrated and
enhanced by themes belonging to the hearts
and minds of Setubalense people: this year’s
theme of ‘migration’ is highly topical and
of global as well as local significance. We
have placed a particular emphasis on the
interwoven cultures of the Iberian Peninsula:
the creative work of our young people and
the world-class performances of our visitors
in 2017 reflect some of the essential cultural
influences and benefits resulting from human
migration, not only in recent times but also
throughout our history, which help us to
define and refine the nature of ourselves
individually and of our society collectively.
Music has the almost miraculous power to
change lives and to connect people – and
music itself has forever been transformed and
enriched through migration – here in Setúbal,
throughout the Iberian Peninsula and around
the World.

This year we decided to celebrate the
diversity and range of the guitar, which has
existed in many forms and in every culture:
perhaps no other type of instrument has been
more characteristic of travelling musicians
everywhere and of the musical traditions
belonging to the Iberian Peninsula itself.
Dejan Ivanović, originally from Tuzla (BosniaHerzegovina) and now established as one
of Portugal’s most successful classical
guitarists, is making his Festival debut as a
featured artist in three contrasting concerts.
The first of these is in the beautiful church of
S. Simão in Azeitao, with the Setúbal Festival
Camerata – drawing together some of our
finest emerging professional string players
– and the outstanding young international
conductor Kerem Hasan, also visiting Setúbal
for the first time. Our ‘guitar extravaganza’ is
something completely different, finding Dejan
surrounded by about 60 young guitarists from
Setúbal and elsewhere in Portugal! Finally,
closing the Festival in the glorious Convent
Church of Jesus, he is joined by members of
the Gulbenkian Choir and young singers from
Setúbal, conducted by Paulo Lourenço.
We are delighted that several major
groups of musicians have returned to the
Festival this year – the Grand Union Orchestra
(from London), the Lisbon Sinfonietta and
the Gulbenkian Choir – all of whom made
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highly successful appearances on previous
occasions. A number of outstanding young
performers are making their first appearances
in the Festival: these include Lia Yeranosyan,
winning violinist in the Prémio Jovens Músicos
2016, Portugal’s leading competition for young
musicians, and our home-grown rising star
of fado, Teresinha Landeiro, native of Azeitao.
We are especially privileged to welcome Pílar
Del Rio, widow of the author José Saramago,
to discuss her Nobel Prize-winning husband’s
novel, The Stone Raft, which perfectly reflects
and illuminates our vital themes of migration
and the Iberian Peninsula.
We owe a huge debt of gratitude to the
initiative and support of the Helen Hamlyn
Trust, to the Municipality of Setúbal, the
Donatella Flick LSO Conducting Competition
and to the many local partners, institutions and
individuals, whose efforts make the Festival
happen. We offer special thanks to you, the
audience, for sharing in the music and giving us
our purpose.

Ian Ritchie
Artistic Director

S

ejam bem-vindos a Setúbal e à 7ª Edição do
nosso Festival de Música. O Festival está mais
maduro, está ainda mais presente, faz já parte
da moldura cultural, social, turística e educativa
da nossa cidade. O Festival é nosso, é de todos.
Os que tocam, os que cantam, os que põem ao
serviço do Festival a sua Arte; e os que ouvem,
os que lêem, os que apreciam e que preenchem
de cor e calor os diversos e magníficos locais da
nossa Bela cidade por onde passa o Festival. O
tema deste ano, tão actual como histórico, traznos a Guitarra como instrumento representante
destas migrações e que se juntará a partilhará
o palco com coros e orquestras nacionais e
internacionais sempre incluindo a participação
dos estudantes do ensino artístico das escolas
da nossa cidade bem como fazendo regressar a

que funcionam todo o ano e, que, juntamente
com outros projectos que gostaríamos
de programar, ter uma palavra a dizer no
panorama cultural musical da nossa cidade.

Setúbal aqueles que por cá estudaram e agora
podem oferecer à nossa cidade o seu talento.
Estamos também a projectar para o futuro novos
talentos, entre instrumentistas e compositores,
que levarão a nossa cidade para outros palcos
e outras migrações artísticas. Para além destes
sons que invadem as nossas ruas durante os
próximos 4 dias temos também sensações de
lugares e de pessoas pelas mãos artísticas de
desenhadores e de fotógrafos que ajudam a
ilustrar as palavras de Saramago.

único, especial e universal quebrando todas
as barreiras através da universalidade da
linguagem da música.

A A7M não é só o festival, a A7M possui
neste momento projectos artísticos como o
Ensemble Juvenil e a Camerata do Festival,

Perspectivar o futuro do Ensemble, e do
próprio Festival, assenta num plano estratégico,
delineado pela A7M, e que implica a obtenção
de apoio financeiro que se possa juntar ao
enorme apoio que nos dá a Câmara Municipal
de Setúbal e ao magnífico suporte financeiro
que nos chega do Helen Hamlyn Trust a quem
muito agradeço. Terminou, este ano, o apoio
da Fundação Calouste Gulbenkian através do
programa PARTIS que tornou possível este
sonho do nosso diretor artístico Ian Ritchie da
criação deste Ensemble raro no nosso país,

Procuramos novos parceiros que queiram
ter a honra de dar continuidade ao apoio da
fundação Calouste Gulbenkian e que queiram
entrar neste barco.
A A7M agradece muito a vossa presença e o
carinho que têm por este Festival.

António Laertes
Presidente da Direcção da A7M
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W

elcome to Setúbal and the 7th Edition
of our Music Festival. The Festival is
more mature, it is even more present, it is
already part of the cultural, social, tourist and
educational framework of our city. The Festival
is ours, it belongs to everyone. Those who play,
those who sing, those who put their Art to the
service of the Festival; and those who listen,
those who read, those who appreciate and
who fill with color and warmth the various and
magnificent places of our beautiful city where
the Festival happens. This year’s theme, both
current and historical, brings us the Guitar as a
representative instrument of these migrations
and that will join the stage with national and
international choirs and orchestras, always
including the participation of the students of the

run all year round and, along with other projects
we would like to contribute with having a word to
say in the cultural panorama of our city.

artistic education of the schools of our city, as
well as to bring back to Setúbal those who have
studied here and now can offer our city its talent.
We are also projecting for the future new talents,
between instrumentalists and composers, that
will take our city to other stages and other artistic
migrations. In addition to these sounds that
invade our streets during the next 4 days we also
have sensations of places and people through the
artistic hands of designers and photographers
who help to illustrate the words of Saramago.

The Ensemble is unique, special and universal,
breaking all barriers through the universality of
the musical language.

The A7M is not only the festival, the A7M
currently has artistic projects such as the Youth
Ensemble and the Camerata of the Festival, which

Looking ahead to the future of the Ensemble
and the festival itself, based on a strategic plan,
outlined by the A7M, which implies obtaining
financial support that can be added to the
enormous support that the Municipal Council of
Setúbal gives us and the magnificent financial
support that comes from the Helen Hamlyn
Trust to whom I thank very much.
The support of the Calouste Gulbenkian
Foundation through the PARTIS program
ended. This support has made possible the
dream of our artistic director Ian Richie for the
creation of this rare Ensemble in our country.

We are looking for new partners who want
to have the honor of continuing the support of
the Calouste Gulbenkian Foundation and want
to join such a special project.
A7M is very grateful for your presence and
affection for this Festival.

António Laertes
President of the Board

Quinta-feira 25 de maio
Thursday, May 25th

Sexta-feira 26 de maio
Friday, May 26th

21h30
Fórum Municipal Luísa Todi

MÃOS JUNTAS
HANDS TOGETHER

21h30
Fórum Municipal Luísa Todi

BOAS MIGRAÇÕES
GOOD MIGRATIONS

10h30 – 11h15
Auditório José Afonso

VENTOS IBÉRICOS
IBERIAN WINDS

DEMONSTRAÇÃO
DE PERCUSSÃO
PERCUSSION SHOWCASE

Grand Union Orchestra
Coro Setúbal Voz
Academia de Música e Belas
Artes Luísa Todi
Conservatório Regional
de Setúbal
Conservatório Regional
de Palmela
Tony Haynes director,
compositor/arranjador

Sinfonietta de Lisboa
Camerata do Festival
de Setúbal
Conservatório Regional
de Setúbal cordas
Vasco Pearce de Azevedo
& Kerem Hasan maestros
Lia Yeranosyan, Josefina
Fernandes, Joana Praça
violinos
Sofia Azevedo violoncelo

11h30 – 12h00
Auditório José Afonso / Av.
Luísa Todi / Fórum Luísa Todi
DESFILE
PARADE
Fernando Molina
coordenador de projecto

18h30
Igreja de São Simão (Azeitão)
CORDAS IBÉRICAS
IBERIAN STRINGS
Camerata do Festival
de Setúbal
Dejan Ivanović guitarra
Kerem Hasan maestro
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Sábado 27 de maio
Saturday, May 27th

11h00
Baixa de Setúbal
Setubal’s Downtown

18h00
Museu do Trabalho Michel
Giacometti

MÚSICA NAS RUAS
MUSIC IN THE STREETS

DIVERSIONS
DIVERSIONS

Academia de Música e Belas
Artes Luísa Todi guitarras

Ensemble Juvenil de Setúbal
Rui Borges Maia direcção

16h00
Casa d’Avenida

21h00
Fórum Municipal Luísa Todi

A SENSAÇÃO DE UM LUGAR
A SENSE OF PLACE

GUITARRAS MIGRANTES
MIGRATING GUITARS

João Francisco Vilhena
fotógrafo

Trio Orpheus (Filipa Pinto
Ribeiro, Gonçalo Gouveia,
Dejan Ivanović) guitarras

Joana Praça & Josefina
Fernandes violinos
Maria Beatriz de Oliveira &
Francisco Canteiro guitarras
Inês Madeira Lopes & Tiago
Cabrita compositores

Pedro Castro guitarra
portuguesa
Pedro Mestre & Campaniça
Trio viola campaniça
Marco Alonso Group flamenco
Teresinha Landeiro fadista
Escola Superior de Música
de Lisboa guitarras
Escola de Artes da
Universidade de Évora guitarras
Academia de Música e Belas
Artes Luísa Todi guitarras
Conservatório Regional
de Setúbal guitarras

23h00 – 24h00
Casa d’Avenida
MESA DE FRADES
EM SETÚBAL
MESA DE FRADES
IN SETÚBAL
Teresinha Landeiro fadista
Pedro Castro guitarra
portuguesa
André Ramos viola
Francisco Gaspar viola baixo

Domingo 28 de maio
Sunday, May 28th

11h30
Fórum Municipal Luísa Todi

18h30
Igreja do Convento de Jesus

VOZES IBÉRICAS
IBERIAN VOICES

MIGRAÇÕES IBÉRICAS
IBERIAN MIGRATIONS

Coros das Escolas de 1º ciclo
APPACDM de Setúbal
Henrique Ribeiro baixo
José Francisco Nobre
guitarra
Carlos Barreto Xavier
coordenador do projecto
e direcção

Dejan Ivanović guitarra
Coro Gulbenkian 12 vozes
Conservatório Regional
de Setúbal coro
Paulo Lourenço maestro

16h00 – 17h30
Casa d’Avenida
A JANGADA DE PEDRA
THE STONE RAFT
Conversa com Pílar del Rio,
João Francisco Vilhena
& João Brites moderação
pelo Prof. Dr. João Costa
Secretário de Estado da
Educação
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EXPOSIÇÕES PERMANENTES
PERMANENT EXHIBBITIONS

Casa d’Avenida
Galeria de Arte
Av. Luísa Todi, nº286
2 – 28 de Maio / May
14h00 – 19h00 (Quarta a
Sexta / Wednesday to Friday)
11h00 - 13h00 / 14h00 19h00 (Sábado / Saturday)
14h00 - 19h00 (Domingo /
Sunday)

visto e filtrado pelo olhar
de um fotógrafo que em
1998 esteve em Lanzarote
para o retratar, e que 15
anos depois regressou para
capturar novas imagens e
sentir o que aquela terra, no
meio do oceano, representou
para o único prémio Nobel
da Literatura de língua
portuguesa.

apresenta no seu trabalho.
A tranquilidade, refletida
nas palavras, a luz e as
nuvens, o mar e o silêncio, a
temperatura das cores, tudo
isto influenciou a escrita e a
vida de Saramago. Através
das suas fotografias João
Vilhena retrata Lanzarote
como uma janela aberta por
Saramago. O lugar e sua
paisagem como símbolo de
uma nova fase; uma nova
literatura, uma nova vida, um
momento diferente de criação
e do homem.
“Lanzarote a janela
de Saramago”, é uma
exposição com dois níveis de

LANZAROTE – A JANELA
DE SARAMAGO
LANZAROTE – THE WINDOW
OF SARAMAGO
João Francisco Vilhena
fotógrafo / photographer
“Lanzarote, a janela de
Saramago” é o diário secreto
da vida de um homem numa
ilha, habitada por vulcões
adormecidos e melancólicos,
um caderno de apontamentos
sobre o olhar sensorial e
apaixonado do escritor,

Nos seus diários sobre
Lanzarote, em entrevistas
e conferências, Saramago
declarou o seu amor pela ilha,
e confessou um regresso
imaginário aos lugares
da infância perdida. Em
Lanzarote um novo homem
revela-se e é revelado.
“Quantas maneiras haverá de
ser feliz? Começo a crer que
as conheço a todas.”
É essa atmosfera que João
Francisco Vilhena capta e

intervenção, a terra e o céu,
composta por fotografias a
preto e branco, sépia e cor,
da ilha de Lanzarote e do
escritor; uma instalação visual
feita também com palavras
do escritor que interagem
com as fotografias imersas
numa partitura instrumental
criada para o efeito pelos
músicos Cindy Kat.
“Lanzarote - The Window
of Saramago” is the secret
journal of a man’s life on an
island inhabited by dormant
and melancholic volcanoes,
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a notebook about the writer’s
sensational and passionate
gaze, seen and filtered by the
eye of a photographer who
in 1998 was in Lanzarote to
portray him – and that 15 years
later went back to capture new
images and feel what that land,
in the middle of the ocean,
had represented for the only
Nobel Prize of literature in the
Portuguese language.
In his diaries about Lanzarote,
in interviews and conferences,
Saramago declared his love
for the island, and confessed
an imaginary return to the
places of lost childhood. In
Lanzarote a new man reveals
himself, and is revealed.

João Vilhena draws a portrait
of Lanzarote as a window
opened by Saramago –The
place and its landscape as a
symbol of a new phase; a new
literature, a new life, a different
moment of creation and man.
“Lanzarote - The Window of
Saramago” is an exhibition
with two levels of focus, the
land and the sky, composed
of black and white, sepia, and
coloured photographs of the
Lanzarote Island and of the
writer; a visual installation
made also from words
of the writer, that interact
with the photos, immersed
in an instrumental design
particularly made for this
purpose by Cindy Cat.

“How many ways are there to
be happy? I’m beginning to
believe I know them all.”

Entrada Livre / Free
Admission

That is the atmosphere that
João Francisco Vilhena
captures and delivers in this
work.

Casa d’Avenida
Galeria de Arte
Av. Luísa Todi, nº286

The tranquility, mirrored in
the words, the light and the
clouds, the sea and the silence,
the warmth of the colours,
all of this has influenced
Saramago’s writing and life.
Through his photographs,

2 – 28 de Maio / May
14h00 – 19h00 (Quarta a
Sexta / Wednesday to Friday)
11h00 - 13h00 / 14h00 19h00 (Sábado / Saturday)
14h00 - 19h00 (Domingo /
Sunday)

DAQUI PARA ALI
FROM HERE TO THERE
Graça Pinto Basto
& M. João Frade pintura,
escrita / painting, writing
Referência a G. Aresti, M.
Bandeira, M. De Cervantes,
J. Saramago e M. Torga,
o nosso contributo para o
envolvimento numa mesma
trajectória de conhecimento.
References to G. Aresti, M.
Bandeira, M. De Cervantes,
J. Saramago e M. Torga, our
contribution to an implication
in a path for knowledge.
Entrada Livre / Free
Admission

EXPOSIÇÕES
EXHIBITIONS

Museu do Trabalho Michel
Giacometti
27 Maio / May
18h00

ENSEMBLE SKETCHBOOK
ENSEMBLE SKETCHBOOK
José Minderico artista / artista
A exposição ENSEMBLE
SKETCHBOOK consiste numa
proposta de Zé Minderico,
arquitecto setubalense e
fundador do grupo informal
SetubalSketchers, na qual
se pretende documentar,
através de rápidos esquiços
os ensaios do Ensemble
Juvenil de Setúbal para a sua
participação no Festival de
Música de Setúbal, edição de
2017.

Através do Desenho, realizado
no local dos ensaios, o artista
propõe a sua interpretação
do modo como a Música é
promotora do esbatimento
de fronteiras étnicas, sociais

rostos e posturas, objectos
variados relacionados com
os ensaios, captaram-se
instantes e ambientes,
concretizando o trabalho
realizado numa colecção
de elementos gráficos que
testemunham o processo
de desenvolvimento e
aprendizagem dos membros
do Ensemble.

e culturais bem como

The exhibition ENSEMBLE
SKETCHBOOK is a proposal
by Zé Minderico, a Setubal
architect and founder of
the informal group Setubal
Sketchers, which aims to
document, through quick
drafts, the Setúbal Youth
Ensemble rehearsals for the

promotora de cumplicidades
entre todos os intervenientes.
A apresentação da colecção
de esquiços realizada,
convida o público a
vislumbrar o ambiente vivido
nos ensaios da orquestra e a
reflectir sobre a importância
da existência do Ensemble na
vida dos seus participantes.
Enfatizando vistas gerais
de conjunto, instrumentos
individuais, desenhos de
momentos (conversas
entre professores e alunos,
afinação de instrumentos,
preparação dos músicos, …),

Setúbal Music Festival, on
its 2017 edition. Through
drawings that were made
during the rehearsals,
the artist proposes his
interpretation of the way in
which music is promoting
the blurring of ethnic, social
and cultural boundaries as
well as promoting complicity
among all the musicians.
The presentation of the
collection of sketches, invites
the audience to glimpse the
environment experienced in
the ensemble’s rehearsals
and to reflect on the

19

importance of its existence
in the lives of its participants.
Emphasizing overall views of
the set, individual instruments,
moment drawings (of
talks between teachers
and students, the tuning of
instruments, the musicians
preparations, ...), faces
and postures, and objects
related to the rehearsals,
moments and environments
were captured, realizing the
accomplished work in a
collection of graphic elements
that testify the process of
development and learning of
the Ensemble members.

José Minderico
Nascido em 21/6/1975, em
Setúbal, casado, trabalha
como arquitecto na Câmara
Municipal de Setúbal, desde
2000.
Formação: Licenciatura em
Arquitectura e Urbanismo,
Curso Superior de
Arquitectura e Urbanismo
da Escola Superior Gallaecia
– F.C.O., em Vila Nova de
Cerveira, 2000. Mestrado
em Anatomia Artística, com
especialização em Desenho
Anatómico, na Faculdade de
Belas Artes da Universidade
de Lisboa (FBAUL), em 2016.

Exposições: Participação
no concurso de Escultura,
na X Bienal de Artes de Vila
Nova de Cerveira, 1999.
Participação nas Jornadas
de Anatomia Artística na
FBAUL, em 2014, na FBAUL
e na Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa.
Exposição Pessoal na Casa
da Cultura, em Março de
2016, Ilustrador na Exposição
“Diário Gráfico de uma
Escavação Arqueológica”,
Casa da Cultura, Setúbal,
2016. Participação na
Exposição “Diário gráfico de
uma escavação”, na Casa da
Cultura, em Julho de 2016.
Participação no BOSQUEXO –
Festival de debuxo ao Natural,
em 2015 e 2016.

CARTAZES DE UM FESTIVAL
POSTERS FOR A FESTIVAL
Exposição de propostas
de imagens promocionais
inspiradas no tema do
Festival de Música de Setúbal
de 2017, realizadas por
alunos da Escola Secundária
D. João II.
Exhibition of proposals
for promotional images
inspired by the 2017 Setúbal

Music Festival theme, made
by students of D. João II
Sencondary School.

Escola Secundária D. João II
Iniciou as suas actividades
em Fevereiro de 1983.
É uma escola humana e
participativa. Integradora
de saberes e de vidas. Uma
escola que aceita todos os
desafios e se empenha no
sucesso dos seus alunos.
Procura a eficiência e aposta
na inovação. Uma escola
que trabalha em harmonia
com os pais e encarregados
de educação, assim como
com toda a comunidade
envolvente e que estabelece
as parcerias necessárias à
prossecução dos seus fins.
Fundamentalmente, uma
escola virada para o futuro.
Uma escola positiva.
A participação da escola
no Festival de Música de
Setúbal
A Casa D´Avenida como
patrono cultural da Escola
Secundária D. João II lançou
no ano lectivo 2015/16 o

desafio de participarmos
pela primeira vez no evento
do Festival de Música de
Setúbal, com a realização de
cartazes e de outras criações
artísticas.
Na sequência dos trabalhos
apresentados foi-nos
sugerido a criação do cartaz
do festival para o ano de
2017, tendo como tema a
Península Ibérica, envolvendo
os alunos do oitavo ano de
escolaridade, na disciplina de
Educação Visual/ 3º Ciclo.
A organização do Festival
de Música de Setúbal

seleccionou as duas
propostas de cartazes,
que melhor se adequaram
ao tema, tendo sido
posteriormente exploradas
pelo Departamento de
Comunicação e Imagem da
Câmara Municipal de Setúbal
em conjunto com as suas
autoras.

Beatriz Santos
e Joana Rodrigues
vencedoras / winners
Beatriz de Oliveira Santos
Nasceu no dia 3 de dezembro
de 2003. É filha única e tem
um cão. Desde os seus 5 anos,
Beatriz dança ballet, no entanto,
agora com os seus 13 anos
dança ballet, contemporâneo,
hip hop e graham. Começou
por dançar no Vitória mas
saiu e passou para a Escola
Profissional de Setúbal e agora
encontra-se no estúdio de
dança Kelly Nakamura.
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Joana Margarida Alegria
Nathis Rodrigues
Nasceu a 29 de janeiro de
2003 e foi a mais nova de 3
irmãs, uma com 12 e outra
com 4 anos na altura. Desde
pequena que passava os
tempos livres a desenhar, e,
enquanto o fazia, ela viajava
num mundo só seu, com
personagens que foi criando
e que, com ela, partilhavam o
dia a dia. Mas, para além do
desenho, Joana tem o sonho
de ser veterinária e todas
as decisões que toma hoje,
são em função do que quer
amanhã.
Agora, com 14 anos, sente-se
feliz e com força e vontade
de lutar para alcançar os

Educação Visual. Estiveram
envolvidas nove turmas e três
professores.
Primeiramente, os discentes
realizaram uma breve
investigação sobre os
cartazes dos anos anteriores
relativos ao respectivo evento
e temática (instrumentos,
artistas, tipos de música,
objectos, tradições,
bandeiras, monumento,
e outros). Sucedeu-se
o desenvolvimento de
esboços, ideias, e diversos
estudos (composição visual,
cor, lettring, figura/fundo).
Os alunos trabalharam
individualmente com o
acompanhamento dos
professores, tendo estes

seus objetivos de vida. Com o
apoio da sua família e amigos
tem a certeza de que vai
conseguir.

seleccionado vinte cartazes,
destes foram seleccionados
dois dos cartazes pela
organização do evento.
A partilha de ideias e
informação entre pares
foi enriquecedor para a
elaboração do cartaz. A
divulgação do cartaz pela
cidade enaltece o trabalho
conjunto de todos os
elementos envolvidos.
A parceria entre a Casa
D´Avenida, o Festival de
Musica de Setúbal, e a
Câmara Municipal de
Setúbal, e a escola tem-se

Processo de desenvolvimento dos cartazes
Estiveram envolvidas nove
turmas e três professores.
O tema do Festival de Música
de Setúbal - “Península
Ibérica” e os elementos que
deviam constar no cartaz
(logotipo do evento, data)
foram divulgados junto dos
alunos do oitavo ano de
escolaridade na disciplina de

revelado uma mais-valia
para a escola e seus alunos,
na valorização das suas
ideias e na possibilidade de
concretização das mesmas.
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Quinta-feira 25 de maio
Thursday, May 25th
21H30
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
BOAS MIGRAÇÕES
GOOD MIGRATIONS
Sinfonietta de Lisboa
António Figueiredo concertino
Camerata do Festival de Setúbal
Conservatório Regional de Setúbal cordas
Lia Yeranosyan violino
Josefina Fernandes violino
Joana Praça violino
Sofia Azevedo violoncelo
Vasco Pearce de Azevedo maestro *
Kerem Hasan maestro **

PROGRAMA / PROGRAMME
Handel Concerto Grosso Op 6 Nº 1 *
A Tempo Giusto / Allegro / Adagio / Allegro / Allegro

Stravinsky Concerto em Ré *
Vivace / Arioso: Andantino / Rondo: Allegro
Avison / D Scarlatti Concerto Grosso Nº 5 *
Largo / Allegro / Moderato / Allegro
Intervalo
Raul Avelãs Suite de Danças Ibéricas **
Alvorada / Esku Dantza / Muñeira / Ó malhão,
triste malhão / Galandum / Pingacho
Panufnik Suite Polaca Antiga **
Dança I (Cenar) / Interlúdio / Dancça II
(Wyrwany) / Chorale / Dança III (Hayduk)
Bartok Danças Romenas **
Stick Dance / Sash Dance / In One Spot / Horn
Dance / Romanian Polka / Fast Dance
As migrações para e da Península Ibérica,
ao longo da sua longa história, definiram e
enriqueceram as identidades culturais não só
de Portugal e Espanha, mas também de muitos
outros países pelo mundo fora. Este concerto
celebra o profundo impacto e a vasta influência
de vários grandes compositores “migrantes” dos

séculos XVIII e XX, cuja internacionalização se
reflecte globalmente nas salas de concerto dos
dias de hoje, assim como entre os solistas e as
orquestras que partilham o palco esta noite.
George Handel, nascido na Alemanha, passou
vários anos em formação na Itália antes de
migrar para Londres e se tornar um cidadão
britânico. Em Roma encontrou-se com Domenico
Scarlatti para uma competição de talentos
de teclado realizada entre estes dois mestres
barrocos. O resultado foi declarado como um
empate, com Handel ganhando no órgão e
Scarlatti triunfante no cravo! O próprio Scarlatti
migrou para a Península Ibérica e passou grande
parte da sua vida ao serviço das famílias reais
portuguesas e espanholas. Enquanto Handel
mostrava as suas novas influências e técnicas
italianas na sua nova pátria, o organista e
compositor inglês Charles Avison também
se deixou enfeitiçar pela moda italiana que
se espalhou por toda a Europa, orquestrando
algumas das sonatas de Scarlatti, tornando-as
em belos Concertos Grossos. A primeira metade
do concerto, com a Sinfonietta de Lisboa e o
seu maestro Vasco Azevedo, inclui o Concerto
neo-clássico de Igor Stravinsky em Ré, inspirado
na música barroca, especialmente no Concerto
Grosso, e aqui enquadrado por exemplos
originais.
200 anos depois, muitos compositores
europeus emigraram das suas terras por
razões políticas, especialmente para escapar
dos regimes opressivos nazis ou soviéticos. O
húngaro Bela Bartok e o russo Igor Stravinsky
estabeleceram-se nos EUA, terminando os
seus dias em Nova Iorque, enquanto Andrzej
Panufnik fugiu da Polónia tornando-se um
cidadão inglês, logo após compor a sua Suite
Polaca Antiga. Estes compositores, juntamente
com inúmeros outros músicos migrantes,
enriqueceram o património cultural e
transformaram a vida musical dos seus países

adoptados. A segunda metade do concerto,
dirigida por Kerem Hasan, reúne as nossas três
orquestras de cordas no palco e começa com a
recém-encomendada Suite de Danças Ibéricas
de Raul Avelãs.
Migration to and from the Iberian Peninsula,
throughout its long history, has defined and
enriched the cultural identities of not only
Portugal and Spain but also many other
countries around the world. This concert
celebrates the profound impact and wide
influence of several great ‘migrant’ composers
from the 18th and 20th centuries, whose
internationalism is reflected in the concert
halls of every modern city, not least among the
soloists and orchestras sharing the platform
this evening.
George Handel, born in Germany, spent several
formative years in Italy before migrating
to London and becoming a British citizen.
While in Rome he met Domenico Scarlatti
for a contest of keyboard skills held between
these two Baroque masters. The result was
declared as a draw, with Handel winning at
the organ and Scarlatti triumphant at the
harpsichord! Scarlatti himself migrated to the
Iberian Peninsula and spent much of his life
in the service of the Portuguese and Spanish
royal families. While Handel carried his newly
acquired Italian influences and techniques to
his new homeland, the English organist and
composer, Charles Avison, also came under the
spell of the leading fashions in Italian music,
as they spread across Europe, and arranged
some of Scarlatti’s ground-breaking keyboard
Sonatas into a fine set of Concerti Grossi. The
first half of the concert, featuring the Lisbon
Sinfonietta and their conductor Vasco Azevedo,
includes Igor Stravinsky’s neo-classical
Concerto in D, which was inspired by baroque
music, especially Concerti Grossi, and here
framed by original examples.
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200 years later many European composers
emigrated from their homelands for political
reasons, especially to escape oppressive Nazi or
Soviet regimes. The Hungarian Bela Bartok and
Russian Igor Stravinsky both settled in the USA,
ending their days in New York City, while Andrzej
Panufnik fled Poland, soon after composing his
Old Polish Suite, and became an English citizen.
These composers, along with countless other
migrant musicians, have enriched the cultural
heritage and transformed the musical life of
their adopted countries. The second half of the
concert, conducted by Kerem Hasan, brings our
three string orchestras together on stage and
begins with the newly-commissioned Iberian
Dance Suite by Raul Avelãs.
Suite de Danças Ibéricas
1. Alvorada (Prelúdio) – Serpa, Alentejo
2. Esku Dantza – Baztan, Navarra
3. Muñeira – Pontevedra, Galiza
4. Ó malhão, triste malhão – Mira, Coimbra,
Baixo Mondego
5. Galandum – Miranda do Douro, Trás-osMontes
6. Pingacho – Rio de Onor, Bragança, Trás-osMontes
A identidade cultural de um Povo expressa-se
de forma mais loquaz nos seus contos, dança e
música tradicionais.
Ao preparar-me para escrever esta obra,
apresentavam-se-me dois caminhos: ou, à
semelhança das Danças Romenas de Bartók,
usava melodias de danças tradicionais, ou,
à semelhança das suites de dança barrocas,
baseava-me apenas nos seus aspectos
rítmicos e formais e criava tudo o resto de raiz.
Apesar da segunda hipótese oferecer uma
maior liberdade criativa, optei pela primeira,
em boa parte, devido à inclusão das Danças de
Bartók no programa do concerto.
O primeiro andamento desta suite, tal como nas
suites barrocas, não é uma dança, mas um toque

de alvorada que funciona como um prelúdio.
Trata-se de um toque, recolhido em Serpa,
Alentejo, pelas festas em honra de S. Pedro. Era
tocado por um tamborileiro, que tocava, com
uma mão, a melodia numa flauta de três orifícios,
enquanto, com a outra realizava um ostinato
rítmico num pequeno tambor chamado tamboril.
As duas primeiras danças são espanholas. A
primeira, Esku Dantza, da região de Navarra,
é uma dança/jogo em ritmo binário, em que
os pares se encontram frente a frente e vão
executando movimentos de coordenação
rítmico-motora com palmas, ao andamento da
música, que vai ficando cada vez mais rápido
a cada repetição. Dado o seu carácter lúdico, é
muito dançada por crianças.
A segunda dança, é uma muñeira, dança típica
da Galiza, tendo esta sido recolhida na região
de Pontevedra. A muñeira é uma dança em
ritmo binário, de movimentos vigorosos, que
pode ser dançada em roda ou em pares e em
que os bailadores, à vez, executam uma série
de passos, sendo imitados pelos restantes.
As restantes danças são portuguesas. A primeira
destas é um malhão recolhido em Mira, Coimbra. O
malhão é uma dança de origem difusa, com muitas
variantes locais. Nesta, os pares encontram-se
frente a frente, em círculo, e na primeira parte da
música, em ritmo binário, afastam-se e aproximamse, batendo o ritmo com os pés; quando a música
passa a ritmo ternário, os pares juntam-se e a roda
move-se no sentido dos ponteiros do relógio.
As duas últimas danças, o Galandum e o
Pingacho são ambas das zonas raianas de
Trás-os-Montes e pertencem à mesma família
de danças, as Habas Verdes, danças cantadas
e acompanhadas por gaitas e instrumentos de
percussão (castanholas, pandeiros ou ferrinhos),
em que os pares se encontram frente a frente, em
fila, interagindo entre si de acordo com o que vai
sendo ditado pelo texto. O Galandum é em ritmo
binário e o Pingacho em ritmo ternário.
Raul Avelãs

Vasco Pearce Azevedo
Realiza os seus estudos musicais na Academia
dos Amadores de Música, no Instituto Gregoriano
de Lisboa e na Escola Superior de Música
de Lisboa (ESML) onde obtém em 1989 o
Bacharelato em Composição, estudando
nomeadamente com Christopher Bochmann e
Constança Capdeville. Funda em 1985 o Coro
de Câmara Syntagma Musicum, com o qual
conquista em 1988 o 1º Prémio no concurso
Novos Valores da Cultura na área de Música
Coral, o que lhe concede o direito à gravação
de um C.D. intitulado “Música Coral do Século
XX”. Nesse mesmo ano conquista uma Menção
Honrosa no Concurso Novos Valores da Cultura
na área de Composição (Música Erudita) com a
obra “3 Pantoneças in Memoriam Alban Berg”.
Em 1992 funda a Orquestra da Juventude
Musical Portuguesa da qual foi Maestro Titular e
Director Musical até 1995. É desde 1995 Maestro
Titular e Director Musical da Sinfonietta de Lisboa,
orquestra com a qual tem realizado estreias
absolutas de obras de Eurico Carrapatoso, Sérgio
Azevedo, Carlos Fernandes e Ivan Moody entre
outros. Tem dirigido, na qualidade de Maestro
Convidado, as Orquestras Sinfónica Portuguesa,
Metropolitana de Lisboa, Nacional do Porto,
Filarmonia das Beiras, Orquestra do Algarve, entre
outras. Na qualidade de bolseiro da Comissão
Fulbright e da Fundação Calouste Gulbenkian,
realizou o mestrado em direcção de orquestra
e coro no College-Conservatory of Music da
Universidade de Cincinnati (EUA), estudando com
Gerhard Samuel e Christopher Zimmermann
(direcção de orquestra) e ainda com Elmer
Thomas, John Leman e Earl Rivers (direcção
coral). Foi ainda Bolseiro da Universidade de
Cincinnati (Graduate Scholarship) entre 1992
e 1995 e Bolseiro da Secretaria de Estado da
Cultura (1994–95). Conquista em 1997 o 3º
Prémio no IIIº Concurso Internacional Maestro
Pedro de Freitas Branco, e em 1996, uma Menção
Honrosa no II° Concurso Internacional Fundação
Oriente para Jovens Chefes de Orquestra.

Kerem Hasan
Jovem maestro britânico Kerem Hasan,
nascido em Londres em 1992, estudou piano
e direcção no Royal Conservatoire of Scotland,
e continuou os seus estudos na Hochschule
für Musik “Franz Liszt” Weimar. Estuda
actualmente na Universidade de Artes de
Zurique com Johannes Schlaefli.
Como finalista do Donatella Flick Conducting
Competition de 2016, Hasan dirigiu a Orquestra
Sinfónica de Londres em concerto no Barbican
Centre, onde voltou a colaborar em Março de
2017.
Na sequência do Concurso foi nomeado
Director Adjunto da Welsh National Opera, onde
vai assistir o maestro laureado Carlo Rizzi na
produção de La Forza del Destino. Entre os
recentes compromissos estão performances
com a Oviedo Filarmonia, Meininger Hofkapelle
e Musikkollegium Winterthur, um convite
para assistir Vladimir Jurowski na Orquestra
Filarmónica de Londres e Bernard Haitink com
a Orquestra Sinfónica da Rádio Baviera.
Fez a sua estreia com a Royal Northern
Sinfonia, e tem dirigido o Tonhalle Orquestra de
Zurique, a BBC Scottish Symphony Orchestra,
a Filarmónica Real Flamenga, a Royal Scottish
National Orchestra e Lucerne Festival Strings.
Recentemente foi convidado a participar
em Masterclassess recentes como os de
Bernard Haitink, David Zinman, Edo de Waart,
Gianandrea Noseda e Esa-Pekka Salonen.
Kerem Hasan juntou-se ao Dirigentenforum
do Deutscher Musikrat em 2016. Agradece as
bolsas de estudo da ABRSM, Solti Foundation e
Help Musicians UK.
No verão de 2016, Kerem Hasan participou na
Academia de Direcção do Festival de Música de
Aspen, onde estudou com Robert Spano, Hugh
Wolff e Federico Cortese.
Vence posteriormente o Robert J. Harth
Conductor Prize voltando a Aspen como
Conducting Fellow em 2017.
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Young British conductor Kerem Hasan, born in
London in 1992, studied piano and conducting
at the Royal Conservatoire of Scotland, and
continued his studies at the Hochschule für
Musik “Franz Liszt” Weimar. He is currently a
student at the Zurich University of the Arts with
Johannes Schlaefli.
As a finalist of the Donatella Flick Conducting
Competition 2016, Hasan conducted the
London Symphony Orchestra in concert at the
Barbican Centre returning in March 2017 for
a further collaboration. Following on from the
Competition he was appointed as Associate
Conductor of Welsh National Opera where
he will firstly assist Conductor Laureate
Carlo Rizzi on WNO’s production of La Forza
del Destino. Recent engagements include
performances with the Oviedo Filarmonia,
Meininger Hofkapelle and Musikkollegium
Winterthur, an invitation to assist Vladimir
Jurowski at the London Philharmonic Orchestra
and Bernard Haitink with the Bavarian Radio
Symphony Orchestra. He has made his debut
with the Royal Northern Sinfonia, and has
conducted the Tonhalle Orchestra Zurich,
BBC Scottish Symphony Orchestra, Royal
Flemish Philharmonic, Royal Scottish National
Orchestra and Lucerne Festival Strings. Recent
masterclasses he has been invited to take
part in include those with Bernard Haitink,
David Zinman, Edo de Waart, Gianandrea
Noseda and Esa-Pekka Salonen. Kerem Hasan
joined the Dirigentenforum of the Deutscher
Musikrat in 2016. He is the grateful recipient of
scholarships from the ABRSM, Solti Foundation
and Help Musicians UK.
In summer 2016, Kerem Hasan attended
the Conducting Academy of Aspen Music
Festival where he studied with Robert Spano,
Hugh Wolff and Federico Cortese. He was
subsequently awarded the Robert J. Harth
Conductor Prize which sees his return to Aspen
as a Conducting Fellow in 2017.

Lia Yeranosyan
Nasceu a 23 de Setembro de 1999 na Arménia,
sendo a quarta geração de músicos da
família. Aos 2 anos, mudou se com os pais
para Portugal, devido ao trabalho destes na
Orquestra Nacional do Porto.
Iniciou os estudos de violino, influenciada pela
mãe aos 4 anos e depois, em 2005, entrou no
Conservatório de Musica do Porto em 2007.
Em 2008 ingressou na classe da professora
Tatiana Afanasieva com quem continua
estudar até agora.
Com apenas 7 anos ganhou o seu primeiro
concurso, em 2007 no “Concurso de
Instrumentos de Arco do Alto Minho”.
Participou também em várias edições do
concurso Capela, onde ganhou 1°,2°e 3° prémio
em diferentes alturas sendo que a última vez
que participou ganhou 1º prémio. Ganhou
múltiplas vezes 1º prémio no Concurso Interno
do Conservatório do Porto e também no
Concurso Elisa Pedroso , em Vila Real. Em 2015
ficou em 1°lugar no Concurso Nacional Paços
Premium, Concurso Internacional “Cidade do
Fundão” e, em 2016 o 1º prémio no nível médio
de violino do Prémio Jovens Músicos e 1º
prémio no Concurso Nacional de Violino Cidade
do Porto. Ganhou também 1°, 2º e 3º prémio
no Concurso de Música de Câmara em vários
anos no Conservatório de Música do Porto.
Participou em vários masterclasses e ganhou o
segundo prémo no concurso Verão Clássico.
Fez vários estágios de orquestra, participando
também em estágios da OJ.COM (orquestra
jovem dos conservatórios oficiais de música),
num dos quais foi concertino e no estagio de
2017, depois de ter também sido escolhida
como concertino, ficou como solista ao ganhar
o CJ.COM (concurso jovem dos conservatórios
oficiais de música). Em 2017 foi também
admitida como membro efectivo da EUYO
(European Union Youth Orchestra).
Atualmente é Concertino na Orquestra
Sinfónica do Conservatório de Música do Porto.

Joana Praça
Está no primeiro ano de bacharelato na
Guildhall School of Music and Drama em
Londres, onde estuda com o professor Boris
Kucharsky. Em 2016 terminou o 12º ano de
escolaridade no regime articulado entre a
Escola Secundária du Bocage e o Conservatório
Regional de Setúbal—CRS, com uma média de
18 valores (20 a violino).
Iniciou a sua educação musical no
Conservatório Regional de Setúbal aos seis
anos (2005).
Em 2013 a música assumiu um papel central
na sua vida devido à decisão de iniciar o ensino
secundário no curso especializado de música.
A partir daí teve como professor de violino
António Figueiredo.
Em Portugal, fez parte de diversos ensembles e
orquestras de jovens entre os quais: Paganinus,
Grupo de Música Contemporânea do CRS,
Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ), Ensemble
Juvenil de Setúbal. Desde 2014 é membro da
Jovem Orquestra Portuguesa (JOP).
Recentemente integrou também a Orquestra
Sinfónica Portuguesa para um programa
sinfónico.
Apresentou-se diversas vezes a solo em
Setúbal. Viu o seu trabalho reconhecido diversas
vezes, obtendo o 2º prémio no Concurso
Nacional do Montijo em 2016, e uma Menção
Honrosa no Concurso Internacional do Fundão
em 2015. Foi também escolhida pela JOP
para participar num intercâmbio em Londres
organizado pela EFNYO (European Federation of
National Youth Orchestras). Em 2015 fez provas
para a Orquestra do Mediterrâneo tendo ficado
como membro de reserva.
Participou em masterclasses com Erich
Gruenberg, Boris Kucharsky, Pedro Meireles,
Ana Beatriz Manzanilla, Irene Lima, Augusto
Trindade, Liviu Scripcaru, Roberto Valdez,
Rodrigo Gomes, e Jorge Gonçalves.
Completou o “First Certificate in English” do
Cambridge em 2014 com distinção.

Josefina Fernandes
Nascida em Setúbal a 19 de Julho de 1994,
Josefina Alcaide Fernandes iniciou os seus
estudos musicais aos nove anos de idade no
Conservatório Regional de Setúbal. Concluiu o seu
8º ano no Conservatório com o professor António
Figueiredo, com 19 valores e posteriormente
estudou com o prof. Valentin Stefanov na
Universidadede Évora.
Foi membro da orquestra de violinos “Os
Paganinus”. Obteve o primeiro Prémio no
Concurso de Violino José Augusto Alegria
em 2009 e em 2010, foi homenageada com a
distinção “jovem talento - vertente música” pela
Câmara Municipalde Setúbal.
Em Novembro de 2009 integrou a Orquestra
Sinfónica Juvenil no naipe de primeiros violinos
dirigida por Christopher Bochmann, orquestra
na qual foi membro durante quatro anos (nos
últimosdois anos desempenhou a função de
concertino) e com a qual tocou a solo várias vezes.
Foi-lhe atribuída durante três anos, a bolsa de
estudos EDPSinfónica Juvenil.
Foi membro da OCPzero - actual Jovem orquestra
Portuguesa durante três anos. Integrou diversas
orquestras nacionais e internacionais de jovens
tais como Deutsch-französisches forum junger
kunst (2013), Orquestra do Estágio Gulbenkian
(2013), Orquestra de Jovensdo Mediterrâneo
(2014); Orquestra de Jovens da União Europeia
(2015e futura SummerTour de 2016) e Naational
Jeugd Orkest (Inverno de 2017).
Integra regularmente a Orquestra de Câmara
Portuguesa e também tocou na Orquestra
Gulbenkian, Orquestra de Câmara de Cascais e
Oeiras, Orquestra Sinfonietta de Lisboa, Orquestra
Sinfónica Portuguesa e Ensemble MPMP.
Josefina trabalhou com maestros de renome
como Bernard Haitink; Alain Altinoglu; Vasily
Petrenko; Frédéric Chaslin, Paul McCreesh; Pedro
Carneiro, Jakub Hrusa, Joana Carneiro, Esa PekkaSalonen, Xian Zhang, Gianandrea Noseda bem
como os solistas Daniel Muller-Schott; Frank Peter
Zimmermann, Léa Trommenschlader, Natalia
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Gutman entre outros.
Como solista já se apresentou em palcos tais
como: Fórum Luisa Todi Teatro S. Luis, Câmara
Municipal de Setúbal; Centro Cultural de Belém e o
Museu da Electricidade.
Actualmente está a realizar a licenciatura no
Conservatório de Amsterdão na classe de
violino do prof. Ilya Grubert.
Sofia Azevedo
Nasceu em 1994, em Vila Nova de Famalicão.
Em 2007, Ingressou na ARTAVE na classe
de violoncelo da Prof. Katerina Mikusova,
prosseguindo mais tarde na classe do Prof.
Jaroslav Mikus. Colaborou com a Orquestra
Aproarte Juvenil, a Orquestra do Festival de
Música de Câmara Stellenbosch, a Lisbon Film
Orchestra, a Orquestra ARTAVE, a Orquestra
Sinfónica ESML, a Orquestra Sinfónica
Portuguesa, a Weso Orchestra - West European
Symphonic Orchestra, a Camerata do Festival
de Setúbal, a Orquestra Filarmónica das Beiras
e a Orquestra Sinfónica Ibérica sob a direcção
do maestro Luis Machado, Cesário Costa,
Enerst Schelle, Colin Metters, Emílio de César,
Christophe Millet, Vasco Pearce de Azevedo,
Alberto Roque, Henrique Piloto, Diogo Costa,
Joana Carneiro, Osvaldo Ferreira, Carlos
Mena, Pedro Neves, Domenico Longo, Miguel
Ortega, Pedro Carneiro, Jean-Marc Burfin,
Rory Macdonald, Jaime Martín, João Paulo
Santos, Jan Wierzba, Johannes Stert, Johannes
Moser, Nuno Coelho da Silva, Emil Tabakov,
Martin André e Sara Hicks. Foi laureada com
o 2º prémio no “Concurso de Instrumentos
de Cordas do Alto Minho”. Frequentou
masterclasses orientados por Márcio
Carneiro, Anatoli Krastev, Paulo Gaio Lima,
Romain Garioud, Jed Barahal, Stefan Popov,
Peters Martens, Claudio Bohorquez, Eugene
Osadchy, Catherine Strynckx, Pietro Serafin,
Filipe Quaresma, Pietro Serafin, Olga Pratz,
Artur Pizarro, Eurico Carrapatoso e Johannes
Moser e Xavier Gagnepain. Em 2015, terminou

a licenciatura em Música na Escola Superior
de Música de Lisboa. Actualmente lecciona o
Conservatório D´Artes de Loures, no Colégio
São Tomás, na Academia de Música de São
Brás e no Conservatório Regional de Portalegre.
Sinfonietta de Lisboa
Fundada em 1995, a Sinfonietta de Lisboa
tem como base 29 instrumentistas de
corda, podendo integrar sopros ou outros
instrumentos de acordo com as exigências dos
programas a executar. A sua direcção está a
cargo de Vasco Pearce de Azevedo (Maestro
Titular) e António Lourenço (Maestro Adjunto).
A Sinfonietta de Lisboa realizou já numerosos
concertos interpretado obras de diversos compositores desde o período barroco até ao séc. XX.
Um dos objectivos principais da Sinfonietta
de Lisboa, enquanto membro da Associação
Musical Ricercare, é o da divulgação de música
do Século XX, em particular de compositores
portugueses contemporâneos. É nesse
contexto que se inserem as várias estreias
absolutas que têm vindo a ser realizadas de
obras encomendadas a vários compositores.
De 2004 a 2007 e ainda em 2010, a Sinfonietta
de Lisboa foi convidada a realizar o concerto
de abertura da Festa do Avante. Participou em
várias gravações de música original. Depois do
lançamento pela etiqueta La Mà de Guido, em
Março de 2002, do CD Leonoreta, inteiramente
preenchido com obras para orquestra de
cordas de Eurico Carrapatoso, a Sinfonietta de
Lisboa encontra-se neste momento a preparar
a edição de um CD com obras para Coro e
Orquestra do mesmo compositor.
Desde 2003, a Sinfonietta de Lisboa tem
colaborado, quer em espectáculos ao vivo, quer
em gravações de DVDs e CDs, com artistas
nacionais e internacionais.
Camerata do Festival de Música
A Camerata do Festival de Setúbal surge de
uma forma espontânea no panorama artístico

desta cidade. O festival vai já na sua 7º edição,
o ensemble juvenil e o trabalho aí desenvolvido
passou a ser uma referência cultural da cidade,
faltava dar resposta ao grande número de
músicos de cordas que nos últimos anos têm
saído das várias escolas da região.
A prioridade cultural desta cidade passa por dar
oportunidades à sua gente e fornecer bases
para se desenvolverem na sua terra. Assim foi
criado em 2016 mais um instrumento cultural
na cidade de Setúbal.
Esta Camerata é constituída por jovens
talentosos, cheios de valor, com muita vontade
de mostrar a todo o seu público a paixão com
que fazem musica.
Após a sua estreia em 2016, a Camerata volta
nesta 7ª edição do festival de forma mais
consolidada e de olhos postos no futuro.

Conservatório de Música de Sintra) onde estudou
trombone e piano. É licenciado em Direcção Coral
pela Escola Superior de Música de Lisboa, tendo
sido aluno de Roberto Perez e Vasco Pearce de
Azevedo. É Profissionalizado pela Universidade
Aberta. Desde 1999 que lecciona Formação
Musical e Classes de Conjunto no Conservatório
Regional de Setúbal, pertencendo desde 2008
à Direcção Pedagógica. Foi também professor
do Conservatório Regional Silva Marques, em
Alhandra. Dirigiu vários coros, nomeadamente, o
Coro Opus21 e o Coral Luisa Todi. Actualmente
dirige o Coro de Câmara de Setúbal e o Grupo
Coral da Escola Secundária du Bocage.

Conservatório Regional de Setúbal
Escola do Ensino Especializado da Música,
tutelada pelo Ministério da Educação através
do Gabinete do Ensino Particular e Cooperativo.
Foi fundado em 1988 tendo sido, desde logo,
atribuído o Estatuto de Utilidade Pública. Dotado
de autonomia pedagógica, nele são ministrados
os Cursos Básico e Secundário de Instrumento,
Formação Musical e Composição. Actualmente,
o Conservatório acolhe anualmente mais de
500 alunos orientados por um corpo docente
de 44 professores, devidamente habilitado com
licenciatura e permanentemente empenhado na
elevação da qualidade de ensino, por forma a
proporcionar aos alunos o desenvolvimento de
todas as suas capacidades artísticas, o que tem
contribuído para que alguns dos seus alunos
tenham obtido prémios em concursos, quer em
Portugal, quer no estrangeiro. O Conservatório
realiza anualmente variadíssimos concertos em
território nacional e noutros países.

O Concurso, Donatella Flick – LSO Conducting
Competition criado por Donatella Flick em
1990, tem como objectivo ajudar um jovem
maestro a estabelecer uma carreira de
internacional em direcção, preenchendo
a lacuna entre o treino de conservatório e a
vida profissional. Ao vencedor do Concurso
é oferecido, além de um prémio de £ 15,00, a
oportunidade de se tornar Maestro Assistente do
LSO até um ano. O Concurso de 2018 terá lugar
em Londres de 20 a 22 de Novembro de 2018.

Raul Avelãs
Nasceu em Lisboa, em 1974. Frequentou a
Escola de Música Leal da Câmara (actual

The Donatella Flick
– LSO Conducting Competition

The Donatella Flick – LSO Conducting
Competition, created By Donatella Flick in 1990,
aims to help a young conductor establish na
international conducting career, bridging the gap
between conservatoire training and professional
life. The winner of the Competition is offered, in
addition to na award of £15,00, the opportunity
to become Assistant Conductor of the LSO for
up to one year. The 2018 Competition will take
place in London from 20-22 November 2018.
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Sexta-feira 26 de maio
Friday, May 26th
10H30 – 12H00
AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO – AV. LUÍSA TODI
– FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
MÃOS JUNTAS

dos professores de educação musical: António
Brandão, Filomena Santana, Graça Lacerda,
Isabel Duarte, Helena Marques e Ricardina
Caramba, da professora de educação visual
Maria de Lurdes Pessoa e do professor de

Demonstração de Percussão + Desfile
HANDS TOGETHER

educação física José Morjão

Percussion Showcase
APPACDM de Setúbal – Grupo IN’BATE sob
a coordenação dos professores José Salazar,
Lurdes Costa

Escola Básica da Brejoeira – alunos do 4º
ano sob a a coordenação dos professores de
1º ciclo: Leonor Duarte, Teresa Amaral, José
Carvoeiro, Sandra Caseiro; Paula Vicente, Luisa
Simões.

Escola Básica de Aranguez – turmas 5ºC, 5ºE,
5ºA e 6ºA sob a coordenação dos professores
de educação musical Eugénia Oliveira,
Conceição Rodrigues, Maurícia Silva e Pedro
Fragoso e da coordenadora de Expressões,
Deolinda Ramos

Escola Básica Lima de Freitas – turmas 5ºA,
5ºB, 5º C, 5ºD, 7ºD e 8ºE sob a coordenação
das professoras de educação musical Ana
Cláudia Sousa e Helena Estanislau de Carvalho
e dos professores de EV/ET Rita Carrilho e
Margarida Cruz.

Escola Básica Barbosa du Bocage – turmas
5ºD, 6ºB, 6ºF 6º G, 8º PCA sob a coordenação

Escola Básica Luísa Todi – turmas 5º2, 5º4,
5º10, 5º 13 e 5º15 sob a coordenação dos

professores de educação musical Carlos
Sequeira, Hélder Caramba, João Moreira e
Sérgio Oliveira.
Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago
- turmas 5º B, 5º E, 5º J, 6º B, 6ºC sob a
coordenação dos professores: Ana Luísa
Fonseca, António Brazinha, Hélder Oliveira,
Lénea Gonçalves, Paula Zambujinho, Maria
Helena Silvano, Nuno Baião, Pedro Fernandes,
Rosa Nunes e Rute Estrela.
Um agradecimento especial a todos os
restantes professores e responsáveis
pelo acompanhamento das turmas e que
colaboraram na realização deste projecto.
“Mil Mãos cheias” de Ritmo!
O Desfile é o momento mais visível de um
trabalho desenvolvido com centenas de
crianças e jovens das escolas de Setúbal e da
APPACDM, preparando-os para um colorido
e “ruidoso” encontro partilhando ritmos e
celebrando o início deste Festival.
Ao longo de alguns meses, com a inestimável
colaboração e dedicação dos seus Professores,
as crianças exploram os ritmos corporais,
preparam coreografias, figurinos e canções
que culmina neste momento, mas onde
fundamentalmente visa-se que se divirtam
durante todo este processo e que se tornem o
público (ou artistas!) do futuro.
Estão convidados para se juntarem a este
Desfile que junta em harmonia todas a
Comunidades de Setúbal e assim contribuírem,
com as vossas palmas e carinho, para uma
manhã plena de alegria em clima de Festa e
Música para todos!

Fernando Molina
Fernando Molina é percussionista profissional
há trinta anos, tendo participado em mais
de uma centena de registos para teatro,
bailado, cinema e televisão. Tem actuado por
todo o mundo acompanhando músicos dos
mais diversos estilos musicais. Cria e dirige
oficinas, workshops e team buildings de ritmo
e percussão para crianças, jovens e adultos.
Colabora no projecto inglês Grand Union
Orchestra e é também um dos responsáveis
pelo naipe das percussões étnicas do
Ensemble Juvenil de Setúbal.

18H30 – 19H15
IGREJA DE S. SIMÃO (AZEITÃO)
CORDAS IBÉRICAS / IBERIAN STRINGS

Fernando Molina
Coordenador do projecto

Camerata do Festival de Setúbal
Dejan Ivanović guitarra
Kerem Hasan maestro
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PROGRAMA / PROGRAMME
Braga Santos
Concerto para Cordas em Ré
Largamente maestoso / Adagio non troppo /
Allegro ben marcato
Antón Garcia Abril
Concerto Mudejar para Guitarra
Allegro ma non troppo / Andante / Allegro

Concerto Mudejar para Guitarra
Concierto Mudéjar de Antón Garcia-Abril é uma
homenagem à força de espírito necessária
para poder preservar sua própria identidade,
cultura e religião. A guitarra representa uma voz
de esperança que une todos os instrumentos
da orquestra, uma voz de um instrumento tão
pequeno e íntimo, mas capaz de transmitir
esperança para todos.
Dejan Ivanović

Este concerto conta com a música de um dos
maiores compositores portugueses do século XX,
Joly Braga Santos, e seu jovem contemporâneo
espanhol, Antón Garcia Abril, cuja premiada carreira abrange salas de concertos, teatro, cinema
e televisão. As suas distintas obras estão enraizadas nas diversas culturas da Península Ibérica. A
guitarra é o instrumento que mais imediatamente
vem à mente quando se pensa no músico viajante. Dejan Ivanović iniciou a sua própria viagem
na cidade de Tuzla, cidade do “lago de sal”, na
Bósnia, onde nasceu, chegando mais tarde e
a Portugal, onde é reconhecido como solista,
professor e especialista em guitarra.

Kerem Hasan
(Ver página 26)

This concert features the music of one of Portugal’s greatest composers of the 20th century, Joly
Braga Santos, and his younger Spanish contemporary, Antón Garcia Abril, whose award-winning
career embraces the concert hall, theatre, film
and television. Their distinctive music is rooted in
the diverse cultures of the Iberian Peninsula. The
guitar is the instrument which most immediately
comes to mind when thinking of the travelling
musician. Dejan Ivanović began his own journey
in the Bosnian ‘salt-lake’ city of Tuzla, where he
was born, and arrived in Portugal, where he is
recognised as a leading classical guitarist soloist,
teacher and evangelist of the guitar.

orientado por Christopher Bochmann no Curso
de Doutoramento da Universidade de Évora
entre 2011 e 2014. A sua carreira profissional
começou simultaneamente com o estudo
superior (1994-1998). Actuou nalguns dos
mais prestigiosos festivais de música como
Festival de Spoleto (convidado pessoalmente
pelo maestro Gian Carlo Menotti para o lugar
de Artista Residente), Festival de Verão de
Edimburgo, Festival de Costa de Estoril, Festival
de Guitarra de Gevelsberg, Porto — Cidade
Europeia da Cultura e Guitarra Viva (Croácia),
entre outros. Atua também integrado em vários
conjuntos de música de câmara: com flautista
Vasco Gouveia, violoncelista Jed Barahal,
guitarrista Masakazu Tokutake, soprano Ana
Ester Neves, Quarteto de Cordas Lyra, etc. É o

Em associação com o Concurso de Direcção
Donatella Flick LSO

Dejan Ivanović
O guitarrista croata Dejan Ivanović nasceu
em Tuzla (Bósnia e Herzegovina), em 1976,
iniciando os seus estudos de guitarra com 8
anos de idade. Estudou com Predrag Stanković
e Vojislav Ivanović na Escola Primária e
Secundária de Música, e com Darko Petrinjak
na Academia de Música de Zagreb. Participou
em masterclasses de John Duarte, Thomas
Müller-Pering, Elliot Fisk, Costas Cotsiolis,
Valter Dešpalj (violoncelo), Michael Steinkühler
(viola da gamba) e Igor Lešnik (percussão). Foi

vencedor do 1.º Prémio e Prémio especial para
Melhor Interpretação da Música Espanhola no
13.º Concurso Internacional de Guitarra Doña
Infanta Cristina (Madrid, 1998); 1.º Prémio
do 3.º Concurso Internacional da cidade de
Sinaia (Roménia, 1998); 1.º Prémio do 17.º
Certamen Internacional de Guitarra Andrés
Segovia (Herradura, 2001); 1.º Prémio e Prémio
do Público no 35.º Certamen Internacional de
Guitarra Francisco Tárrega (Benicássim, 2001);
1.º Prémio do 4.º Concurso Internacional de
Creta (Arhanes, 2005). Colabora com várias
orquestras como a Orquestra Real de Câmara
de Wallonie (Bélgica), Orquestra de Benicássim
(Espanha), Orquestra de Câmara da Eslováquia,
Orquestra Sinfónica de Vojvodina (Sérvia),
Orquestra Sinfónica das Beiras e Orquestra
Metropolitana de Lisboa.
Camerata do Festival de Setúbal
(Ver página 29)
21H30
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
VENTOS IBÉRICOS
Grand Union Orchestra
Setubal Voz coro
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
Conservatório Regional de Setúbal
Conservatório Regional de Palmela
Tony Haynes director, compositor/arranjador

PROGRAMA / PROGRAMME
Yémanjá traditional West African chant
arranged Tony Haynes
Ondas do Mar de Vigo Portuguese 16th century
Sevillanas del Siglo XVIII
Frederico Garcia Lorca
arranged Costas Makrygiannakis
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By the Waters of Babylon lyrics anon (Bible)
composed Tony Haynes
Lalon Ki Jat Bengali baul song
arranged Tony Haynes
Rag Charukeshi traditional Indian raga
arranged Yousuf Ali Khan
Picking Betel Palm traditional Chinese folksong
arranged Tony Haynes
Mra South African township tune
arranged Tony Haynes
Mexe Mexe
lyrics and music Mingo Rangel
Salsa Eleggua traditional Cuban chant
arranged Tony Haynes
Passaram-se 600 anos desde que marinheiros
de Espanha e Portugal começaram a explorar
o globo, inaugurando uma era de migração
entre a Europa e o resto do mundo. Mas, muito
antes disso, a Ibéria já abrigava judeus do
Oriente, árabes do sul e celtas do norte e do
oeste. Todos deixaram a sua marca, cultura, e
particularmente a sua música.
Enquanto isso, os ventos que levavam os
marinheiros para marés distantes também
trouxeram de volta a cultura e os costumes
da América do Sul, do Caribe, da África, da
Índia e do Oriente, tal como os seus povos,
para aumentar esta mistura. É um processo
que continua nos dias de hoje, e com o fluxo
mais recente de migrantes de outras partes
da Europa, a mistura ibérica é mais rica do que
nunca.
Juntamente com artistas de Setúbal e
Palmela, os músicos da Grand Union Orchestra
residentes no Reino Unido mas oriundos dos

cinco continentes! - vão levá-lo numa viagem
colorida em música e canções comemorando a
rica herança musical que é a Ibéria de hoje.
Músicos da Grand Union
Claude Deppa (África do Sul) – trompete,
percussões africanas
Louise Elliott (Austrália) – Saxofone tenor, flauta
Yousuf Ali Khan (Bangladesh) – tabla, voz
Fernando Molina (Espanha) – percussão
Mingo Rangel (Moçambique) – guitarra, voz
Andres Lafone (Uruguai) – guitarra baixo
Carlos Fuentes (Chile) – bateria
It’s 600 years since sailors for Spain and
Portugal began to explore the globe, ushering
in an age of migration between Europe and the
rest of the world. But long before that, Iberia
was already home to Jews from the East, Arabs
to the South and Celts in the North and West.
All left their mark on its culture, and particularly
its music.
Meanwhile, the winds that carried sailors to
far-off shores also brought back the culture
and customs of South America, the Caribbean,
Africa, India and the Orient, as well as the
people, to add to the mix. It’s a process that
continues today, and with the more recent influx
of migrants from other parts of Europe also, the
Iberian melting pot is richer than ever.
Together with performers from Setúbal and
Palmela, musicians from the UK-based Grand
Union Orchestra – who themselves hale from
five continents! – take you on a colourful
voyage in music and song celebrating the rich
musical heritage that is Iberia today.
Grand Union musicians
Claude Deppa (South Africa) – trumpet, African
drums
Louise Elliott (Australia) – tenor saxophone, flute
Yousuf Ali Khan (Bangladesh) – tabla, voice

Fernando Molina (Spain) – percussion
Mingo Rangel (Mozambique) – guitar, voice
Andres Lafone (Uruguay) – bass guitar
Carlos Fuentes (Chile) – drums
Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi
É uma associação de Utilidade Pública sem fins
lucrativos fundada em 1961. Direcionada para
a descoberta da música, inicia desde o sector
pré-escolar uma educação musical com vista
à formação de futuros profissionais, crente
de estar a colaborara constituição de uma
geração educada no gosto por manifestações
artísticas.
Ministra hoje a nível oficial 10 cursos com um
total de cerca de 250 alunos e 29 professores,
distribuídos pelos ensinos pré-escolar, 1º e
2ºciclos do ensino básico e cursos vocacionai
de música.
Ao abrigo do decreto-lei 152/13 e legislação
complementar e consequente protocolo com
o Ministério da Educação, a AMBALT permite
a frequência gratuita nos Cursos Vocacionais
de Música aos alunos que frequentam estes
cursos em regime integrado e articulado. Os
alunos que frequentam os cursos de Iniciação
de Básico e Secundário em regime Supletivo
são comparticipados pelo Ministério da
Educação nos termos da portaria 224-A/2015,
de 29 de Julho.
Como Agente Cultural, realiza frequentemente
concertos e outras iniciativas dos quais
se destacam as 4 primeiras edições do
Concurso Nacional de Canto Luísa Todi, as
Comemorações dos 50 anos de carreira
do Mestre Lima de Freitas, a fundação da
Orquestra Orff de Setúbal - cujo lançamento
do cd “Extranho” se realizou em Junho de 2007
num concerto em directo para a Antena 2,
da RDP -, a participação nas seis edições do
Festival de Música de Setúbal, a realização de
inúmeros intercâmbios com escolas do ensino
especializado de música, destacando-se os
15 anos de Intercâmbios de Guitarras com a

Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo.
Em 1979 foi reconhecida como instituição
de Utilidade Pública Coletiva nos termos do
decreto-lei 460/77.
Pelo trabalho realizado foram-lhe atribuídas as
Medalhas de Honra da Cidade de Setúbal nos
anos de 1985 e 2003.
A AMBALT é frequentada por alunos de
diversos estratos sociais, oriundos da cidade e
conselho de Setúbal.
Conservatório Regional de Setúbal
(ver pág. 30)
Conservatório Regional de Palmela
O Conservatório Regional de Palmela foi criado
no ano lectivo de 2001-2002 pela Sociedade
Filarmónica Humanitária, com a finalidade
de proporcionar aos jovens uma formação
especializada na área da música com
certificação oficial.
Actualmente, o Conservatório Regional de
Palmela conta com 420 alunos nos Cursos
de Iniciação, Básico e Secundário de Música.
Ministra o ensino da música nas Actividades
de Enriquecimento Curricular nas Escolas do
1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento
Vertical de Escolas de Palmela, bem como as
oficinas da música no âmbito das Actividades
de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar, num
total de 1200 alunos.
As práticas musicais de conjunto têm uma
importância crucial em todo o Projecto
Educativo. Existem várias formações
instrumentais e vocais que têm representado
o Conservatório um pouco por todo o país.
O ensemble de trompetes do Conservatório
Regional de Palmela é uma das formações
referidas e é dirigido pelo Prof. Mário Carolino.
Coro Setúbal Voz
A Associação Setúbal Voz constituiu em 2016
um coro principal, de formação clássica,
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agregando cerca de trinta e cinco cantores ou
coralistas e inserido num objetivo estratégico
alargado que visou estabelecer o Coro Setúbal
Voz como uma instituição emblemática da
cidade de Setúbal. Por essa razão, o nome
do coro acolheu a mesma designação da
associação.
Estamos a desenvolver um Coro moderno,
eclético e dinâmico na cidade de Setúbal, em
permanente diálogo e abertura com os vários
parceiros sociais e culturais e bem assim,
aberto à comunidade empresarial, sendo o
Coro dirigido pela maestrina Gisela Sequeira.
A Direção da Associação juntamente com a
maestrina do Coro, prepararam um ambicioso
programa para as Festividades de Natal de
2016, tendo por base peças de referência como
a “Missa Alemã” de Franz Schubert, “O Claps
Your Hands” de Vaughan Williams, “Missa
Brevis” de Jacob de Haan e melodias populares
de “Para um Natal Português” de Fernando
Lapa.
Foi também um marco para o desempenho do
Coro o inesquecível Concerto Vozes & Fado,
realizado no dia 23 de outubro de 2016 no
Fórum Municipal Luísa Todi, com uma plateia
repleta de público entusiástico. O concerto foi
dirigido pela maestrina Gisela Sequeira, tendo
como artistas convidadas, Deolinda de Jesus
e Yola Dinis, acompanhadas pelo Quarteto de
Fado de Setúbal.
O Coro actuou em eventos diferenciados,
como sejam efemérides institucionais
e religiosas, aniversários de instituições
culturais ou comerciais, animações da cidade,
sendo uma situação especial, a participação
no encerramento de 2016 Setúbal Cidade
Europeia do Desporto. O Coro terá a sua
internacionalização no dia 6 de maio próximo,
uma vez que actuará na cidade de Madrid,
justamente no âmbito de um Encontro de
Coros da Primavera, levando fora de portas o
nome da Cidade de Setúbal.

Sábado 27 de maio
Saturday, May 27th
11H00
BAIXA DA CIDADE
MUSICA NAS RUAS
Largo da Ribeira Velha
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
guitarras
Setúbal termina a manhã de Sábado envolta
em música. A partir das 11h, os jovens músicos
do grupo HEXACORDE irão tocar pela cidade,
organizados em pequenos grupos, juntando à
beleza das nossas ruas, os trinados das suas
guitarras.
O Festival convida-o à descoberta da cidade,
num passeio matinal vibrante de música
e maresia, ideal para um final de semana
primaveril.
Saturday morning in Setúbal is filled with
music. Starting 11 am, the young musicians
from HEXACORDE will play along the city
streets in small groups, bringing the beauty of
our city and the sound of their guitar strings
together.
The Festival invites you to discover the city, in a
morning walk vibrant with music, perfect for a
weekend in the Spring.

Hexacorde
Este conjunto de jovens guitarristas é, desde
2011, parte integrante da Classe de Música
de Câmara da Academia de Música e Belas
Artes Luísa Todi, sob direcção do professor
Nuno Santos. Apresenta-se regularmente
em concertos e apresentações promovidos
pela Academia Luísa Todi, destacando-se o
trabalho que tem vindo a realizar no âmbito
dos intercâmbios realizados com a Escola de
Música Nossa Senhora do Cabo, a participação
nos Encontros Internacionais de Jovens
Guitarristas “RIGs”, realizados em França,
Alemanha e Espanha, e várias apresentações
em locais como o Centro Cultural de Belém,
Mosteiro dos Jerónimos, Fórum Municipal
Luísa Todi, entre outros. O Hexacorde
apresenta um repertório variado, passando
inevitavelmente por música ibérica, não tivesse
a sonoridade das suas cordas este cariz tão
enraizado.
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João Francisco Vilhena
(ver página 57)
Joana Praça
(ver página 28)
Josefina Fernandes
(ver página 28)

16H00
CASA D’AVENIDA
LANZAROTE – A JANELA DE SARAMAGO
João Francisco Vilhena fotógrafo
Joana Praça e Josefina Fernandes violinos
Maria Beatriz Oliveira & Francisco Canteiro
guitarras

Maria Beatriz de Oliveira
Nascida em 1999 começou a tocar guitarra
em 2005. Iniciou os estudos no Conservatório
Regional de Setúbal, em regime articulado,
no ano de 2009 e ingressou na classe da
professora Filipa Pinto Ribeiro. Como membro
do Grupo de Música Contemporânea e do
Quarteto de Guitarras da instituição referida
marcou presença em eventos como o Festival
de Música de Setúbal e os Dias da Música
em Belém e participou em intercâmbios e
colaborações com a Universidade de Évora e
o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.
Frequentou master classes de guitarra com
Dejan Ivanović, Miguel Carvalhinho e Francisco
Morais Franco e obteve o 2º prémio no nível IV
do 1º Concurso Nacional Cidade do Montijo.
Actualmente é candidata ao ensino superior no
curso de música, variante interpretação.

PROGRAMA / PROGRAMME
Música de novos compositores setubalenses
em reacção à exposição Lanzarote – A Janela
de Saramago, do fotografo João Francisco
Vilhena
Compositores: Inês Madeira Lopes e Tiago
Cabrita
Music by young Setúbal composers
responding to the exhibition Lanzarote –
Window of Saramago, by the photographer
João Francisco Vilhena
Composers: Inês Madeira Lopes e Tiago
Cabrita

Francisco Canteiro
Nascido em Setúbal a 7 de novembro de 1998,
começou os seus estudos musicais com a idade
de 8 anos no Conservatório Regional de Setúbal
onde estudou guitarra com o professor Gonçalo
Gouveia destacando-se pelos resultados que
obteve e apresentando programas com alto
grau de dificuldade. No ano passado conseguiu
prosseguir os seus estudos a nível superior
na universidade de Évora onde estuda com o
professor Dejan Ivanović.
Inês Madeira Lopes
Nasceu a 10 de Janeiro de 1999. Com 6 anos,
começou a ter aulas de violino e iniciação

musical. No ano lectivo de 2009/2010 entrou
para o Conservatório Regional de Setúbal onde
estudou violino e, mais tarde, viola d’arco até
ao 9º ano de escolaridade. Após terminar o
5º grau no Conservatório, decidiu prosseguir
os estudos a nível secundário, no curso
vocacional de Composição. Em Março de 2017
candidatou-se ao curso de Composição na
Escola Superior de Música de Lisboa.
Tiago Cabrita
Nascido a 9 de julho de 1999, iniciou os seus
estudos em 2005 no Conservatório Regional
de Setúbal, na classe de piano do professor
Nuno Batoca. No ano 2014 optou pelo curso
secundário vocacional de composição sob a
orientação do professor António Laertes.
Frequentou uma masterclass de composição
com o professor Roberto Perez.
É membro do Grupo de Música Contemporânea
do CRS.
Actualmente, está a terminar o 12° ano e é
candidato ao curso de composição da Escola
Superior de Músice de Lisboa.

18H00
MUSEU DO TRABALHO MICHEL GIACOMETTI
DIVERSIONS
Ensemble Juvenil de Setúbal
Responsáveis Musicais Rui Borges Maia |
Pedro Condinho | Fernando Molina
Músicos Ana Carolina Ferreirinha | Ana Sofia
Cavaco | Carina Moreno | Catarina Martins |
Constança Pereira | Cristiano Romano | Eva
Ferreira | Francisco Rosa | Gonçalo Baião |
Joaquim Lampreia | José Carlos Reis | Luís
Piçarra | Margarida Correia | Marlene Tavares
| Mário Oliveira | Miguel Santos | Miguel
Varela | Pedro Pereira | Ricardo Pinto | Rita
Cavaco | Sara Caldeira | Sebastião Rosa | Sofia
Bartolomeu | Verónica Manuel
PROGRAMA / PROGRAMME
João Godinho e François Choiselat
		
Nortada, Levante e Soão
António Laertes
DivertiMente
James Moriarty
Diversions
DivertiMente
Do conhecimento dos Desejos, Temperamento,
Imaginação, Capacidade de Memória, Intuição,
Inteligência, Sonho e Sentimentos ao desafio de
construir uma obra para Skoog como instrumento solista, DivertiMente é um jogo de personalidades, de capacidades Humanas e de Amor.
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Diversions
Ao longo de cinco andamentos, esta peça
reflecte sobre diferentes aspectos da cultura
musical. O andamento de abertura apresenta
uma espécie de versão primaveril da música;
simples, não dominado ppr géneros. Seguese um movimento baseado num poema de
Luís de Camões que medita sobre a forma
como o mundo é feito de mudanças. O terceiro
movimento explora os vários e diferentes
ritmos encontrados no Portugal moderno,
desde os ritmos da música folk, até aos
africanos. No quarto movimento é criado um
momento para relembrar as consequências
por vezes trágicas da migração. Baseado
numa canção judaica sefardita “Gerushim”,
este movimento recorda-nos da intolerância a
que a migracão pode ser alvo e a necessidade
de se reconhecer o valor das outras culturas.
Por último, o quinto andamento abre com uma
repetição da música do primeiro, incorporando
depois um poema de William Shakespeare
que celebra a ideia de amor entre parceiros
inesperados, e prestando tributo à rica tradição
portuguesa da canção a solo.
Over the course of five movements this piece
reflects on different aspects of musical culture.
The opening movement presents a kind of
primeval version of music; simple, unbounded
by genre. Following this is a movement based
upon a poem of Luis de Camões meditating
upon the way in which the world is comprised
of change. The third movement explores the
many different rhythms found in the music
of modern Portugal, from the rhythms of folk
music to rhythms from Portuguese-speaking
Africa. In the fourth movement a moment
is taken to remember the sometimes tragic
consequences of migration. Based upon
a Sephardic Jewish song, ‘Gerushim’, this
movement reminds us of the intolerance
that migration can engender and the need to
acknowledge the value of other cultures. After

this the final movement opens with a repeat
of the music from the first movement, before
incorporating a poem of William Shakespeare
that celebrates the idea of love between
unexpected partners, and paying tribute to the
rich Portuguese tradition of solo song.

João Godinho e François Choiselat
(Soundpainting) Nortada, Levante e Soão
Celtas, iberos, tartessos, cónios, romanos,
visigodos, vândalos, alanos, suevos,
muçulmanos, lusitanos, sefarditas, ciganos...
Estes são apenas alguns dos incontáveis povos
que habitaram a Península Ibérica nos últimos
dois mil anos e que forjaram a cultura ibérica
do nosso tempo: as nossas línguas, artes,
crenças e costumes.
Não obstante a riqueza e diversidade cultural
de cada um destes povos, há algo que todos
partilharam: os ventos. Nortada (vento Norte),
Levante (vento de Este) e Soão (vento Sul,
vindo do Norte de África) são três dos grandes
ventos que sopram na Península Ibérica. Nesta
peça, simbolicamente, representam três dos
povos cujas heranças culturais mais marcaram
a música ibérica. Respectivamente:
o povo sefardita (designação dada aos judeus
que habitavam a Península Ibérica a partir
do século XI), aqui evocado através de uma
melodia proveniente das regiões de Trás-osMontes e da Galiza;
o povo cigano (oriundo da Índia, que chegou à
Península Ibérica no século XII), aqui evocado
através da rítmica do flamenco;
e o povo muçulmano (oriundo do Norte de
África, que chegou à Península Ibérica no
século VIII), aqui evocado através de um cante
alentejano.
Há ainda um outro vento nesta peça, que
sopra em todas as direcções e que sempre
fará parte da vida e cultura de todos os

povos: a improvisação. Nortada, Levante
e Soão contém uma forte componente de
improvisação colectiva, desenvolvida através
de Soundpainting, uma linguagem de sinais
gestuais criada em 1974 pelo norte-americano
Walter Thompson para poder compor em
tempo real com um grupo de intérpretes
improvisadores, de qualquer disciplina.
Como conceito é simples: o soundpainter dá
instruções aos intérpretes em tempo real,
exclusivamente através de linguagem gestual,
e estes respondem a essas instruções.
A linguagem gestual é mais imediata e
mais estimulante que a escrita, pois lida
directamente com os parâmetros sonoros
que compõem a música: volume, altura, ritmo,
timbre, etc... Não é necessário conhecer teoria
musical, acordes, escalas, compassos, nem
sequer os nomes das notas. Como tal, é uma
ferramenta de trabalho muito eficaz para
trabalhar a música e a improvisação de uma
forma inclusiva.
_
Nortada, Levante e Soão é dedicada à paz
entre todos os povos ibéricos, presentes e
futuros.
Ensemble Juvenil de Setúbal
O Ensemble Juvenil de Setúbal tem direcção
artística de Ian Ritchie e é conduzido por três
músicos especialistas em diferentes géneros
musicais: Rui Borges Maia, Pedro Condinho e
Fernando Molina.
Em 2014, após quatro anos de trabalho
desenvolvido pelo Festival de Música de
Setúbal com a comunidade local e beneficiando
do apoio do programa PARTIS – Práticas
Artísticas para Inclusão Social da Fundação
Calouste Gulbenkian, um novo passo foi dado
na criação de oportunidades e consolidação
de vivências musicais dos jovens da região
de Setúbal. A criação de um ensemble (ou de
uma pequena orquestra) juvenil, no qual alguns

dos jovens músicos mais talentosos da região
pudessem prosseguir a sua viagem musical
depois de terminar a escola secundária e antes
de iniciar a vida adulta profissional, começou a
tomar forma.
O conceito de base deste Ensemble é
excepcional entre projectos musicais pela sua
componente de inclusão cultural e social: esta
pequena “orquestra”, espelhando a abordagem
do Festival, reflecte verdadeiramente a
realidade da atividade musical da região e, por
isso, inclui na sua formação percussionistas
de tradição africana/latino-americana (20%
da população é originária de ex-colónias
portuguesas), instrumentistas clássicos,
músicos de jazz e jovens com necessidades
especiais que estão agora a desenvolver as
suas capacidades musicais com recurso a
tecnologia de apoio. Importante é também o
facto deste Ensemble proporcionar trabalho
regular a jovens compositores, tal como as
orquestras sempre fizeram no passado, uma
vez que é necessário criar um repertório com
obras especialmente compostas ou arranjadas
para este formato único de democracia
musical.
Findos os 3 anos de apoio do PARTIS, o grande
desafio para o futuro será encontrar um apoio
que nos permita continuar com este projecto
único.
Rui Borges Maia
Nasceu no Porto, em 1983.
Aluno de Jacques Zoon na Escuela Superior de
Música Reina Sofia (2008-2013), como bolseiro
da Fundação Calouste Gulbenkian e da
Fundación Carolina. Como aluno desta escola,
recebeu o diploma de melhor aluno da classe
de flauta - em 2009 e 2010 - das mãos de Sua
Majestade a Rainha Sofía de Espanha.
Graduado pela Escola Superior de Música
de Lisboa, Academia Nacional Superior de
Orquestra, Instituto Internacional de Música
de Cámara de Madrid e Escola Superior de
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Música de Catalunya, onde estudou com Olavo
Barros, Nuno Inácio, Jacques Zoon, Hansjörg
Schellenberger, Radovan Vlatkovic, Klaus
Thunemann e Júlia Gállego.
Fundador do Quinteto À-vent-garde e do Tagus
Ensemble, Rui é também membro da Orquestra
de Câmara Portuguesa, sob a direcção de
Pedro Carneiro e do Plural Ensemble (Espanha),
sob a direcção de Fabián Panisello. Desde
2014, contribui para o desenvolvimento de
um projecto muito bonito intitulado Ensemble
Juvenil de Setúbal.
Fez parte da Orquestra de Câmara de Cascais e
Oeiras, entre 2003 e 2006, e da Orquestra
Metropolitana de Lisboa, em 2011. Desde 2013,
colaborou com a Lucerne Festival Orchestra
(Suíça) sob a direccão de Claudio Abbado,
Bernard Haitink e Andris Nelsons, e com a
Saito Kinen Orchestra (Japão), dirigido por Seiji
Ozawa e Fábio Luisi. Como músico convidado,
colaborou com várias orquestras, entre as
quais, Orchestra Mozart (Itália), Orquestra
Gulbenkian (Portugal),
Orquesta Sinfónica de Madrid, Ensemble
MidVest (Dinamarca), Ensemble Perspektive
(Alemanha), que lhe deram a oportunidade de
trabalhar com prestigiados maestros como,
Peter Eötvos, Zubin Mehta, Lorenzo Viotti, Fabio
Luisi, Zsolt Nagy, Vladimir Ashkenazy, Michael
Zilm, Pablo Heras-Casado, Pablo González,
Zoltan Kocsis ou Peter Rundel.
Em 2012, venceu o Concurso Jovens Flautistas
| Prémio Caixa Geral de Depósitos, que lhe deu
a oportunidade de se apresentar como solista
com a Orquestra Metropolitana de Lisboa,
interpretando o concerto de Jacques Ibert, num
concerto dirigido por Jacques Zoon. Nesta
vertente de solista, Rui Borges Maia apresentou-se também com a Symphonisches Blasorchester Musikkorps der Bundeswehr (Alemanha),
sob a direcção de Fernando Marinho e com a
Orquestra da Escuela Superior de Música Reina
Sofia dirigida por Jaime Martin, tendo estes
concertos sido gravados para a RTVE.

Pedro Condinho
Nasceu em 1965, em Setúbal. Estudou
contrabaixo no Conservatório Nacional de
Lisboa e na Escola de Jazz de Barcelona.
Tocou com músicos dos mais diversos estilos
musicais e colaborou em registos de teatro,
cinema e dança. Atualmente integra o quarteto
de jazz “B Note” e o grupo de música de fusão
para a infância “Tantan Bambu”. Desenvolveu
as Oficinas de Expressão e Criação Musical
no Museu da Música de Lisboa e em vários
municípios do país. Na área da formação,
trabalha há 19 anos no Ensino Especial.
Atualmente, leciona no Externato Rumo ao
Sucesso, dirige a área de musicoterapia
no projeto “Musicar”, desenvolvido pela
Associação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo de Setúbal e
dinamiza oficinas semanais na Associação de
Saúde Mental Doutor Fernando Ilharco. É um
dos responsáveis pela coordenação musical
do Ensemble Juvenil de Setúbal. Participou nas
cinco edições anteriores do Festival de Música
de Setúbal e foi responsável pela introdução
do Skoog - um novo instrumento desenvolvido
na Escócia para jovens com necessidades
especiais e apresentado pela primeira vez
num evento público no Festival de Música de
Setúbal.
Fernando Molina
(ver pág. 32)
António Laertes
Iniciou os seus estudos musicais aos 6 anos
de idade e aos 10 ingressou no Conservatório
Regional de Setúbal onde foi aluno de Piano
da classe de Maria Adelaide Rosado Pinto.
Prosseguiu os seus estudos musicais
na Escola Superior de Música de Lisboa,
licenciando-se em Composição e, mais tarde,
em Formação Musical. Concluiu em 2010 o
Curso de Profissionalização em Serviço e em
2015 o Mestrado em Música na especialidade

de Composição, na Universidade de Évora,
sob a orientação do Prof. Doutor Christopher
Bochmann.
Ao longo dos últimos anos, António
Laertes tem desempenhado uma intensa
actividade como pianista acompanhador,
nomeadamente no Coral Infantil de Setúbal,
como acompanhador de cinema mudo no
Festival Internacional de Cinema de Tróia, com
o Teatro O Bando, com a Academia de Dança
Contemporânea de Setúbal, com o Coral Luísa
Todi, com o Coral do Samouco, com o Coral da
ES de Bocage, com a Camerata Vocal iNovArte
e com o Coro de Santo Amaro de Oeiras. Desde
1994 é organista da Sé Catedral de Setúbal. Foi
professor na Academia de Música de Lisboa
(AML), onde desempenhou também funções na
Direcção Pedagógica.
É, desde 1998, professor no Conservatório
Regional de Setúbal onde desempenhou,
até 2013, funções de Director Pedagógico
e onde, actualmente, desempenha funções
de Delegado de Grupo de Formação Musical
e Teóricas. É pianista acompanhador da
Orquestra Violinhos da AML. É, desde
Novembro de 2015, presidente da Direcção da
A7M - Associação do Festival de Música de
Setúbal.
James Moriarty
Compositor londrino cujo trabalho viaja por
entre o simples e sublime, a comunhão e o
íntimo, a sinfonia e o recreio. As suas criações
abrangentes envolvem-se com uma grande
variedade de tradições musicais ao mesmo
tempo equilibrando um amor pela precisão
com um gosto pelo enigmático. Ao trabalhar
com organizações como a Orquestra Sinfónica
de Londres (LSO) e com a Spitalfields Music,
cria trabalhos musicais que respondem à
diversidade da vida moderna e que foram
apresentados em locais como Cadogan hall,
LSO St Luke’s e The Forge. Em 2015, James
recebeu o prémio de composição Eric Coates

pela “Windows”, uma peça encomendada pela
Orquestra Sinfónica de Londres e com estreia
no Barbican com a orquestra conduzida por
Daniel Harding. Está envolvido com a LSO
através também do seu trabalho no esquema
pioneiro “Soundhub” para jovens compositores.
Estudou composição na Royal Academy of
Music com Philip Cashian. Durante este tempo
na Academia recebeu os prémios Regency
e Pullen Memorial, a fellowship Charles W
Black e a bolsa de estudo Howard Hartog. A
sua relação com a Royal Academy of Music
continuou através de uma bolsa de trabalho
com o departamento “Open Academy”, de
aprendizagem criativa e participação. Esta
bolsa, contribuiu significativamente para a
carreira de James em envolvimento musical,
que abarca todo o tipo de projectos, desde
a criação de peças de teatro musical com
crianças, a dar assistência em workshops de
improviso para pessoas com necessidades
especiais.
James Moriarty is a London-based composer
whose work moves between the simple and
the sublime, the communal and the intimate,
the symphony and the schoolyard. His wideranging output engages with a variety of
musical traditions, all the while balancing a love
of precision with a fondness for the enigmatic.
Working with organisations such as the London
Symphony Orchestra and Spitalfields Music
he creates musical works that respond to the
diversity of modern life and that have been
performed at venues such as Cadogan Hall,
LSO St Luke’s, and The Forge. In 2015 James
was awarded the Eric Coates composition prize
for ‘Windows’, a piece commissioned by the
London Symphony Orchestra and premiered
at the Barbican with the orchestra conducted
by Daniel Harding. He is further involved
with the LSO through his involvement in the
orchestra’s pioneering ‘Soundhub’ scheme
for young composers. James’ studies in
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composition took place at the Royal Academy
of Music with Philip Cashian. During his time
at the Academy he was fortunate enough to
receive the Regency Award, Pullen Memorial
Prize, Charles W Black Fellowship, and
Howard Hartog Scholarship. His relationship
with the Royal Academy of Music continued
through a fellowship with the Academy’s
creative learning and participation department
‘Open Academy’. This fellowship contributed
significantly to James’ active career in musical
engagement, a career that encompasses
everything from creating musical theatre pieces
with primary school children to assisting in
free improvisation workshops for people with
special educational needs and disabilities.
François Choiselat
vibrafonista, improvisador, pedagogo
Músico ecléctico, ele participa em numerosos
projectos, do duo ao grande conjunto,
misturando música, dança, teatro, artes
visuais…
Desenvolve igualmente um trabalho com
o soundpainting - linguagem gestual de
composição em tempo real que se dirige
aos músicos, cantores, bailarinos, actores,
videastas, artistas visuais, eletrónica,
marionetistas, artistas de circo… - e dirige a
Lisbon Soundpainting Orchestra.
Após desenvolver estudos em trombone,
formação musical e composição na École
Nationale de Musique de Troyes, seguidos de
estudos de aperfeiçoamento em trombone
durante três anos no Conservatório de Paris
(na classe de Gilles Millière e Jacques Mauger),
decide concentrar-se na improvisação.
Estudou com Denis Badault, Roger Guérin,
Jean-François Canape, Jacques Bolognési,
Claude Py, François Méchali, entre outros.
No CIM, na classe de Yvan Julien, obtém o
diploma em arranjos. Dirigiu a Big Band de
Saint André les Vergers.

Tocou com Sextet Koun (Paris), big band
Caravansérail de Jacques Bolognési (Paris),
Bourgogne Jazz Ensemble (Dijon), Quintet
Unit 5 (Troyes), Quintet Day After Day (Troyes),
Orchestre Départemental de Jazz de l’Yonne
(Jean-Christophe Cholet), a formação Vents
d’Est em Reims (Serge Adam - Vincent
Courtois).
Tocou também com a Klangfarben Orchestra
e em numerosas masterclasses com Walter
Thompson e Eric Chapelle.
Leccionou nas seguintes instituições: Ècole de
Musique de l’Aurore à Saint André les Vergers
e na École Municipale de la Chapelle Saint
Luc (trombone, formação musical, orquestra
e ateliê de improvisação); Maison pour Tous
de Sainte Savine (ateliês de improvisação);
dirigiu a orquestra de jazz da Université de
Technologie de Troyes.
Desde 1997 é membro do colectivo Alka.
Desde 2002 estuda vibrafone. Em 2006 decide
criar e dedicar-se totalmente ao quarteto
Haliple com François Cotinaud (clarinete,
saxofones), Deborah Walker (violoncelo) et
Olivier Sens (electrónica).
Funda em 2008 o quarteto Alzaia com Xavier
Benazet (guitarra), Teddy Moire (baixo) e Eric
Varache (bateria).
Actualmente dirige a Lisbon Soundpainting
Orchestra e participa em diversos ensembles
em Lisboa com os mais variados músicos.
João Godinho
Nasci em Lisboa em 1976. Incentivado pelos
meus pais, comecei a estudar música aos 6
anos e, seguindo as pisadas do meu irmão,
escolhi o piano como instrumento. Apesar
de não ter sido um aluno de piano exemplar,
durante a minha juventude foi surgindo o
gosto pela composição e pela improvisação,
e mais tarde pelo jazz essencialmente como
auto-didacta. Durante a adolescência escrevi
algumas peças que ainda hoje tenho gosto em
incluir no meu portefólio.

Até aos vinte e poucos anos nunca pensei vir
a ser músico profissional. Apesar de quase
ter completado o conservatório, não me
identificava completamente com o ensino
na música clássica, não conhecia outras
alternativas de ensino e não conhecia músicos
da minha idade, pelo que a ideia de dedicar a
minha vida à música ficou inicialmente posta
de parte. Foi só após ter completado um
penoso curso de Gestão de Empresas que
descobri que era possível estudar Composição
Musical. Conclui o curso de Composição em
2006, tendo estudado com Sérgio Azevedo,
João Madureira, Christopher Bochmann e Luís
Tinoco.
Desde então, tenho dividido o meu tempo entre
a composição e outros projectos também
ligados ao meio musical, de entre os quais
a Big Band Júnior e a Lisbon Jazz Summer
School. Estes dois projectos, cuja criação
e coordenação partilho com a Alexandra
Ávila, constituem em parte uma forma de
proporcionar aos músicos mais jovens aquilo
de que senti falta na minha juventude.
Como compositor, tenho dedicado o meu
trabalho sobretudo à escrita para piano e
música de câmara, tendo algumas destas
peças sido destinadas a espectáculos de dança
contemporânea: Kaminari (2004), Trovoada
(2014), Nocturno (2017). Além do trabalho no
âmbito da música erudita, vou escrevendo
canções e pequenas peças jazz, fado ou
música tradicional. Trabalhei com a fadista
Joana Amendoeira como director artístico e
autor dos arranjos no disco Joana Amendoeira
e Mar Ensemble, vencedor do Prémio Amália
Rodrigues - Melhor Disco de Fado em 2008.
Um agradecimento especial à Câmara Municipal
de Castro Verde pelo apoio no transporte dos 5
jovens músicos castro-verdenses que integram
o Ensemble Juvenil de Setúbal.

21H00
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
GUITARRAS MIGRANTES
Extravaganza de Guitarras

Trio Orpheus (Filipa Pinto Ribeiro, Gonçalo
Gouveia, Dejan Ivanović) guitarras
Pedro de Castro guitarra portuguesa
Pedro Mestre e Campaniça Trio viola
campaniça
Marco Alonso Group flamenco
Teresinha Landeiro fadista
John Fletcher altgitarren
Escola Superior de Música de Lisboa guitarras
Escola de Artes da Universidade de Évora
guitarras
Conservatório Regional de Setúbal guitarras
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
guitarras
APPDA bandolins

PROGRAMA / PROGRAMME
Trio Orpheus
de El Sombrero de Tres Picos (1919)
Manuel de Falla (1876-1946) arr. Darko
Petrinjak (n. 1954)
- Farruca (Danza del molinero)
- Seguidillas (Danza de los Vecinos)
- Fandango (Danza de la Molinera)
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Fandango do Ribatejo *
Tradicional Portuguesa, arr. José Duarte Costa
(1926-2004) / Luís Aveiro (n. 1969)
Mesa de Frades
O Fado da Penha de França
Pedro de Castro
de Estampas (1979)*
Federico Moreno Torroba (1891-1982)
- Amañecer
Quarteto Pedro Mestre
Campaniça do Despique
Pedro Mestre
de El Gato Montés (1916)*
Manuel Penella (1880-1939)
- Pasodoble arr. Eythor Thorlaksson (n. 1930)
Marco Alonso Group
Zabuqueo
Busalik
Marco Alonso
Escola Superior de Música de Lisboa
Baião de Gude
Paulo Bellinatti
Elegia a um poeta andarilho
André Santos
Ensemble de Guitarras da Escola de Artes
da Universidade de Évora
Rythmaginaires (1990)
Roland Dyens (1955-2016)
Ensemble formado por todos os participantes
direcção artística: Dejan Ivanović
Guitarrança (2017)**
Sara Ross (n. 1989)
_
* Ensemble de Guitarras formado por alunos
e professores da Academia de Música e Belas
Artes Luísa Todi e do Conservatório Regional

de Setúbal
direcção artística: Dejan Ivanović
** Encomenda do Festival de Música de
Setúbal. Estreia absoluta.

Guitarrança
A guitarra e suas imensas variações é talvez
o instrumento que mais tem o carisma de
migrante, e Guitarrança é uma peça de ocasião
que junta uma colagem de várias origens.
Partindo da liberdade inicial de cada tocador,
é evocada a alvorada para o trabalho de
campo, a pausa para a memória mais longe, a
persistência do esforço e a leveza dançada ao
final do dia.
Sara Ross
Orpheus Trio
O Trio Orpheus, composto por Filipa Pinto
Ribeiro, Gonçalo Gouveia e Dejan Ivanović
nasce de uma cumplicidade adquirida ao longo
de vários anos de convivência e cuja génese
remonta aos tempos de formação inicial e à
relação estabelecida entre professor e alunos.
Com o decorrer dos anos, essa relação haveria
de dar lugar a uma amizade, sempre assente
numa forte paixão pela música e pela guitarra,
que constituem os principais impulsionadores
da criação do Trio Orpheus. É neste contexto
que Filipa, Gonçalo e Dejan se apresentam
pela primeira vez em Abril 2014, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Setúbal, o que
viria a repetir-se em Março de 2015. A grande
aceitação por parte do público, aliada à imensa
vontade de dar continuidade a este projeto,
traduziu-se numa formalização daquilo que
haviam iniciado de forma espontânea, surgindo
assim o Trio Orpheus.
A experiência dos seus membros, que detêm
no seu currículo diversos prémios nacionais
e internacionais, levou-os a procurar um
repertório diversificado, servindo deste modo

o duplo propósito de divulgar junto do público
geral as excelentes obras existentes para
esta formação, bem como o de oferecer ao
ouvinte a possibilidade de, nos seus concertos,
atravessar vários séculos da história da
música, deixando-se guiar pelo som de
três guitarras e pela grande música que
delas provém. Desta forma, o seu repertório
inclui obras de J. S. Bach, W. A. Mozart, A.
Dvořák, I. Albéniz, J. W. Duarte, P. Hindemith,
A. Piazzolla, C. Bochmann, entre outros,
procurando abranger uma multiplicidade de
estilos e linguagens musicais que possam,
simultaneamente, captar o interesse do público
e fomentar o seu gosto pela música erudita.
O programa hoje apresentado aborda um
excerto do bailado El Sombrero de Tres Picos,
uma das obras mais representativas do
compositor espanhol Manuel de Falla, num
arranjo de Darko Petrinjak / Zagreb Guitar
Trio. As três danças propostas baseiam-se
nas formas Farruca, Seguidilha e Fandango,
nas quais de Falla ilustra a narrativa da história
em que se baseia este bailado, combinando a
música tradicional com o espírito impressionista
que lhe é próprio e criando assim uma
expressão nacionalista que marca este período.
Escola Superior de Música de Lisboa
A ESML foi criada em 1983 na sequência
da reconversão do Conservatório Nacional,
tendo sido integrada no Instituto Politécnico
de Lisboa em 1985. A ESML assume como
sua a missão da formação artística, técnica,
tecnológica e científica, ao mais alto nível, de
profissionais na área da Música. Apresenta-se,
no panorama nacional e internacional, como
uma escola de referência, o que se alicerça
não só nas suas origens e na reconhecida
qualidade do seu corpo docente de nível
internacional, mas também na dinâmica,
diversidade, projecção e prestígio das suas
realizações artísticas nos domínios da
produção e divulgação artística, do ensino e da

investigação, as quais ilustram e corporizam
o seu compromisso com a constante procura
da excelência, de abertura à inovação e à
contemporaneidade. Localizada no Campus
de Benfica do IPL, dispõe de instalações de
reconhecido prestígio internacional no plano
arquitectónico, bem como de equipamentos
adequados à sua actividade formativa. Na
prossecução da sua missão promove um
ambiente de ensino/aprendizagem dotado dos
mais altos padrões de exigência e de qualidade,
orientando os estudantes no sentido do seu
desenvolvimento com vista a desempenhos
profissionais empreendedores, nacional e
internacionalmente competitivos e socialmente
relevantes, nas áreas das Artes e Indústrias
Musicais.
Universidade de Évora – Escola de Artes
O Ensemble de Guitarras da Universidade de
Évora foi formado em 2012 sob a direcção dos
Professores Christopher Bochmann e Dejan
Ivanović, como uma variante da disciplina de
Conjunto Vocal e Instrumental, do curso de
Licenciatura em Música do Departamento de
Música da Escola de Artes da Universidade de
Évora. A classe de guitarra, em crescimento
nessa altura, contava com aproximadamente
20 estudantes, justificando-se assim a criação
de uma oferta pedagógica que desenvolvesse
a prática instrumental numa formação
alargada. Pretende-se que este Ensemble
proporcione aos seus estudantes uma
experiência semelhante à prática orquestral,
o contacto com repertório original para este
efectivo instrumental, a contribuição para
o enriquecimento do património musical
português para esta formação através
da encomenda e estreia de repertório de
compositores portugueses, e a participação
em actividades escolares e em festivais e
concursos nacionais e internacionais. O seu
repertório inclui obras de compositores como
W. Byrd, J. Dowland, T. Hume, T. Morley, P.
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Passereau, H. Purcell, J. S. Bach, A. Vivaldi, L.
Boccherini, F. Sor, G. Rossini, P. I. Tchaikowsky
H. Villa-Lobos, L. Brouwer, S. Dodgson, J.
W. Duarte, R. Dyens, S. Assad, M. de Biasi,
P. Baptista e G. Lourenço. A representação
da Universidade e a prestação de serviços
à comunidade, mediante a oferta de um
programa de actividades musicais à cidade e à
região, fazem igualmente parte da sua missão.
Nesse sentido, além de várias apresentações
no Colégio Mateus de Aranda, o grupo
apresentou-se várias vezes noutros palcos,
mostrando o seu trabalho e representando
assim o departamento de música e a classe de
guitarra, tendo já realizado concertos, audições,
pequenas apresentações em actividades da
escola, intercâmbios com outras escolas e
gravações áudio/vídeo.
Actualmente, as classes de guitarras integram
cerca de 30 alunos e são orientadas pelos
Professores Dejan Ivanović e Gonçalo Gouveia.
Desde 2013, a direcção artística do Ensemble
de Guitarras da Universidade de Évora está a
cargo do Professor Gonçalo Gouveia.
Conservatório Regional de Setúbal
(Vers pág. 30)
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
(Ver pág. 30)
APPDA
A Associação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo, é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS), sem fins lucrativos, fundada em
Março de 2005 por um grupo de pais e
técnicos que consideraram indispensável a
constituição de uma associação que promova
o desenvolvimento, a educação, a integração
social e a participação na vida activa das
pessoas com Perturbação do Espetro do
Autismo (PEA), no Distrito de Setúbal.
A APPDA-Setúbal tem como visão “ser uma

referência no Distrito de Setúbal para as
pessoas com PEA e às pessoas com elas
significativamente relacionadas, criando um
centro de competências que ofereça terapias
e metodologias actualmente reconhecidas, de
acordo com a especificidade da problemática”
e como missão “criar um projecto de vida com
qualidade e dignidade para as pessoas com
PEA e às pessoas com elas significativamente
relacionadas, promovendo a defesa e o
exercício dos respectivos direitos e a aquisição
e a melhoria da sua qualidade de vida, assim
como a tornar a sociedade mais consciente da
solidariedade inclusiva e da cidadania activa”.
Marco Alonso Group
O projeto Marco Alonso Group nasceu há mais
de uma década. Desde então os músicos
Marco Alonso e Helder Luís Pereira têm vindo a
desenvolver e a criar uma identidade própria no
mundo da música moderna/contemporânea.
Trata-se de uma abordagem a um estilo muito
próprio de Flamenco Moderno com influências
Jazzísticas e novas sonoridades no contexto
da World Music. Uma fusão contemporânea
que facilmente identifica e privilegia a qualidade
artística na inovação da composição, arranjos,
interpretação, virtuosismo e performances ao
vivo.
Com Marco Alonso na Guitarra Flamenca e
Composição, e Helder Luís Pereira na Guitarra
Eletroacústica/Sintetizadores, Laúd, Harmónica
e Composição de Letras, a Marco Alonso Group
juntam-se também Pedro Nobre na Bateria/
Percussão, Telmo Gonçalves no Baixo Eléctrico,
Tânia Cardoso na Voz, João Fonseca na
Guitarra Flamenca, Isabel Rodriguez na Dança
Flamenca/Contemporânea, e Luís Calado nos
Teclados.
Pedro Mestre e Campaniça Trio
O projecto nasce em 2012 e procura manter a
tradição e a originalidade da Viola Campaniça.
Constituído por tocadores originários da região

Alentejo está apostado em apresentar ao
público o mais genuíno repertório campaniço
bem como a mestria do toque desta peculiar
viola de arame.
Pedro Mestre, mentor deste projecto, é
natural da Aldeia da Sete em Castro Verde,
iniciou-se no toque da Campaniça aos doze
anos, pela mão do mestre Francisco António
e tem desenvolvido um trabalho impar na
salvaguarda e promoção do Cante e da Viola
Campaniça.
A acompanhá-lo está a viola Campaniça
dedilhada por David Pereira, José Diogo Bento
e Márcio Isidro.
David Pereira é natural da Estação de Ourique,
terra de tocadores, frequentou aulas de
Viola Campaniça na Escola Secundária de
Castro Verde, mais tarde continuou a sua
aprendizagem junto a Pedro Mestre e hoje é
ele mentor de alguns projetos musicais, integra
alguns Grupos Corais e leciona o ensino do
Cante e da viola Campaniça.
José Diogo Bento, natural de Panóias, vem
de uma família de mestres tocadores e tem
prosseguindo a tradição familiar, enquanto
tocador de Viola Campaniça, integrando Grupos
Corais, projectos de música tradicional e
leciona o ensino do toque da Viola Campaniça.
Márcio Isidro é natural da aldeia da Conceição
(Ourique) e desde cedo demonstrou interesse
pelo toque da viola Campaniça, integrando
alguns projetos de música tradicional.
Eu suma o Campaniça Trio projeta a vontade
de preservar e divulgar o mais emblemático
legado musical da região Alentejo, percorrendo
o país de norte a sul e além fronteiras,
apresentando ao público o mais genuíno
repertório campaniço bem como a mestria do
toque desta peculiar viola de arame.
Pedro de Castro
Inicialmente, tocou nas casas de fado “Amália”
e “Arreda”, em Cascais, acompanhando depois
em Concerto, João Braga, Frei Hermano da

Câmara, António Pinto Basto, Carlos Zel,
Mafalda Arnauth, entre outros. Actualmente,
acompanha as jovens promessas do fado,
de entre os quais se contam, Ricardo Ribeiro,
Raquel Tavares, Ana Sofia Varela, Pedro
Moutinho , Tânia Oleiro e Kátia Guerreiro e os
consagrados João Braga e Frei Hermano da
Câmara.
Participou na gravação de discos de
variadíssimos fadistas nacionais. Como
produtor musical produziu dezenas de
gravações destacando o projecto “Casa
de Fados“ De Carlos Saura, e o disco de
Ricardo Ribeiro. Foi homenageado, como
instrumentista de Fado em 2011 pela
Sociedade Portuguesa de Autores.
Conta ainda no seu Curriculum com gravações
em vídeo para anúncios de diversas marcas
do panorama nacional, a gravação da banda
sonora do “Filme da Treta” de José Pedro
Gomes e António Feio, o documentário “não
sei se canto se rezo”e filme“Vida Vivida”de
Argentina Santos, no filme Fados de Carlos
Saura, no projecto “Casa de Fados” em que
acompanha D. Vicente da Camâra, Maria da
Nazaré, Ana Sofia Varela, Carminho, Pedro
Moutinho e Ricardo Ribeiro, na criação ,
composição e produção da banda sonora da
curta metragem “Segredos” de José Maria
Vaz da Silva, na participação no documentário
“Joel- o Professor” e “Mestres da Guitarra” de
Ivan Dias. Irá ser lançado o último tema original
“ Mentiras” como banda sonora de um re-make
do filme clássico - “Pátio das Cantigas”.
Ao nível dos espectáculos do panorama
internacional, com apresentações no Queen
Elizabeth Hall de Londres, Olympia de Paris,
Coliseu de Buenos Aires, Ópera de Munique
entre muitas outras salas de concerto e países,
totalizando mais de 60 países. Foi ainda,
em representação de Portugal na comitiva
Presidencial à Colômbia, Guiné Equatorial,
China e Macau.
Pedro de Castro é, ainda, proprietário de uma
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das mais emblemáticas casas de fados da
cidade de Lisboa, a “Mesa de Frades”.
Teresinha Ladeiro
Teresinha Landeiro é uma jovem fadista natural
de Azeitão, parte integrante do elenco da
casa de fados Mesa dos Frades desde 2013.
Foi uma das fadistas que levou o fado pela
primeira vez ao festival NOS Alive, ao lado de
Ana Sofia Varela, e faz parte do elenco do filme
“Alfama em si”, por Diogo Varela Silva, a estrear
no cinema ainda em 2017.
Cantou fado pela primeira vez, em público e
acompanhada por músicos, na noite do seu
12º aniversário, na Casa de Linhares. Mais
tarde começou a frequentar as noites de fados
do Braço de Prata onde o anfitrião era Hélder
Moutinho e descobriu na Mesa de Frades.
Ao longo dos últimos nove anos tem
participado em variados eventos e espetáculos
de fado. A convite do músico Diogo Clemente
integrou, ao lado de mais cinco fadistas, o
projeto Urbanas, do qual resultou um cd,
“Urbanas live in studio” lançado no Museu do
Fado, com um concerto, em 2013. Também
neste ano representou a mais nova geração de
fadistas na Gala de Fado que a Rádio Amália
realizou no Auditório Luísa Tody, em Setúbal, e
foi convidada de Pedro Moutinho na 2ª edição
de Belém Art Fest, com quem partilhou o palco
do Museu Nacional dos Coches. Participou no
vídeo comemorativo dos 90 anos da fadista
Celeste Rodrigues, realizado por Bruno de
Almeida, a convite da própria.
Em 2014 acompanhou o Presidente
da República à Guarda aquando das
comemorações do Dia de Portugal, para,
na companhia da Rao Kiao, brindar o corpo
diplomático acreditado em Portugal com uma
noite de fados.
Integrou o projeto “Cá vai Lisboa”, inserido
nas Festas de Lisboa, onde cantou algumas
marchas celebrizadas por Amália Rodrigues,
acompanhada por uma banda de ipads

sabiamente tocados por Samuel Palitos,
Gabriel Gomes, António Laertes e Luís Varatojo,
mentor do projecto.
Em novembro de 2014, subiu ao palco do
pequeno auditório do CCB para o seu primeiro
concerto a solo, com a sala esgotada, com
“Momento Zero”, inserido no ciclo “Há Fado
no Cais”. No mesmo mês levou o concerto
ao pequeno auditório da Casa da Música,
estreando-se no Porto.
Teve a honra de participar no espetáculo de
comemoração dos 70 anos de carreira da
fadista Celeste Rodrigues, no qual cantou ao
lado da anfitriã, de Ricardo Ribeiro, Hélder
Moutinho e Camané.
A convite da fadista Celeste Rodrigues
participou no ciclo “Noches de Fado” na sala
BBK em Bilbao onde teve o prazer de mais uma
vez partilhar o palco com a sua anfitriã.
Sara Ross
Nasceu na Ilha de São Miguel, Açores, iniciando
os seus estudos musicais no Conservatório
Regional de Ponta Delgada. Em 2010, termina
o curso de Digital Music Creation na Teesside
University, em Middlesbrough (Inglaterra), e, em
2014, licencia-se em Composição na Escola
Superior de Música de Lisboa, sob principal
orientação de Luís Tinoco, Carlos Caires e
António Pinho Vargas.
Actualmente vive e trabalha em Lisboa.
De 2014 ao presente colaborou com o
Ensemble Juvenil de Setúbal e The Complete
Freedom of Truth – projectos artísticos para
a inclusão social; em 2015, cria (dramaturgia
e música) e apresenta o espectáculo Baú da
Descoberta em colaboração com Daniel Davis
e com encenação de Linda Valadas – uma
encomenda do Castelo de São Jorge (EGEAC);
compõe para a ópera Ester (direcção de
Nicholas McNair e encenação de Luca Aprea),
apresentada no Teatro São Luiz pelo Estúdio de
Ópera da ESML, conjugando música de António
Leal Moreira e Diogo Melgás; colaborações

pontuais com dança contemporânea e
cinema; formação em encenação com Claudio
Hochman; além de encomendas regulares
(Ensemble Darcos, Prémio Jovens Músicos,
MudançÆnsemble, Coro e Associação
Ricercare, Filarmónica N. Sra. das Neves, Coro
Regina Coeli de Lisboa, Sinfonietta de Ponta
Delgada, Festival de Música de Setúbal, entre
outros).

23H00 - 24H00
CASA D’AVENIDA
MESA DE FRADES EM SETÚBAL
Casa de Fado
Teresinha Landeiro fadista
Pedro de Castro guitarra portuguesa
André Ramos viola
Franscisco Gaspar viola baixo

PROGRAMA / PROGRAMME
Fado Perseguição com a letra “Da minha janela”
Letra: Teresa Landeiro
Música: Carlos da Maia
Fado S. Miguel com a letra “Aquele dia”
Letra: Fernando Pessoa/ Teresa Landeiro
Música: Armandinho
Fado Bizarro com a letra “Sonhos desmedidos”
Letra: Teresa Landeiro
Música: Acácio Gomes
Bailarico Saloio
Letra e música: popular
Fado Alvito com a letra “Aquele Adeus”
Letra: João Mario Veiga /Pedro de Castro e
Teresa Landeiro
Música: Jaime
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Fado Corrido com a letra “O Malmequer”
Letra: Teresa Landeiro
Música: Desconhecido
Gota Abandonada
Letra: Maria de Lurdes Carvalho
Música: Carlos Simões Neves
Raminhos de Violeta
Letra: Carlos Alberto Frnça
Música: Carlos Alberto França
É de Lisboa
Letra: António José
Música: Lídia Lurdes da Costa
Fado Bacalhau com a letra “Há festa na
Mouraria”
Letra: Gabriel Obiveira
Música: José Bacalhau ou Armandinho
(polémico)
Amor Bruxo
Letra: Maria Nelson
Música: António Fontes
Fado Vianinha com a letra “A Nossa história”
Letra: Teresa Landeiro
Música: Francisco Viana (Vianinha)
Lisboa dos Manjericos
Letra: António Vilar da Costa
Música: Nóbrega e Sousa
Marcha de São Vicente
Letra: Frederico Brito
Música: Raúl Portela
Carlos da Maia Sextilhas
Letra: Teresinha Landeiro
Música: Carlos da Maia

Mesa de Frades
A empresa Acordesoltos,Lda sob gerência de
Pedro de Castro tem larga experiência na área da
restauração das casas de Fados. Foi convidado
a explorar durante dois anos o restaurante do
Museu do Fado; abriu o restaurante casa de
Fados “A Viela”, neste momento sob cedência
de exploração; inaugurou recentemente o novo
espaço- Associação do Fado Casto ; e por último
criou há onze anos o restaurante Mesa de Frades.
A Mesa de Frades enquadra-se em solar
setecentista pré-Pombalino, na antiga capela
do Palácio da D.Rosa, no coração do bairro de
Alfama, local de onde emergiu a história do
Fado. As paredes da capela estão forradas a
painéis de azulejos barrocos do séc.XVIII, de valor
inestimável, proporcionando uma acústica única
e a uma luminosidade à luz das velas que nos
transporta no tempo. Mantêm-se ainda intocável
a pia de água benta e a sacristia da capela.
É uma casa de Fados contemporânea e
descontraída, em contraste com o formalismo
do ambiente de uma antiga capela. Os fadistas,
músicos e funcionários apresentam-se de
forma informal, não existindo referências
estereotipadas de xailes e fatos engravatados.
Os fadistas actuam perto das mesas, interpretam
junto às mesas, ao lado dos clientes, não há lugar
a palcos. Ao longo da semana, em cada noite, há
um fadista profissional e é este quem convida a
cantar outros fadistas, profissionais ou amadores…
Assim sendo, todos os dias são diferentes.
A Mesa de Frades procura a modernidade na
tradição. Esta é a razão pela qual se misturam
tantas gerações. Foi a casa de D. Vicente da
Câmara, é o sítio de João Braga e Celeste
Rodrigues, mas também o palco para a
descoberta de novos talentos como Carminho,
Ricardo Ribeiro, Pedro Moutinho, Joana
Amendoeira, Ana Sofia Varela, entre outros.
A Mesa de Frades não pretende ser um espaço
museológico daquilo que o Fado foi, mas sim
daquilo que o Fado é. É uma casa de Fados
feita para músicos e fadistas, não para turistas.

Domingo 28 de maio
Sunday, May 28th
11H30
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
VOZES IBÉRICAS
Projecto Escrita de Canções
Coros das escolas de 1º ciclo
EB Fonte do Lavra (turmas do 2º ano) | Prof.s
Paula Pinto e Sandra Jesus
EB Vila Nogueira de Azeitão (turmas do 3º e 4º
ano) | Profª Isabel Dias
EB Viso e EB Casal das Figueiras (turmas 4ºA
e 3ºA) | Profª Helena Carvalho e Raquel Fidalgo
EB Pinheirinhos (turma P4ºB) | Profª Ana Paula
Santana
EB Montalvão (turma de 4º ano) | Profª Amelie
Rosa
EB Arcos (turma 4º A) | Profª Natália Branquinho
APPACDM de Setúbal – Quinta da Serralheira
| Prof.s José Salazar, Joana Matias, Lurdes
Costa e Ana Castanheira
Coral Infantil de Setúbal | Nuno Batalha direcção
Henrique Silva baixo
José Francisco Nobre guitarra
Carlos Barreto Xavier coordenação do projecto
e direcção

“VOZES IBÉRICAS” é um projecto de
composição musical em sala de aula
com alunos, do 1º ciclo, dos diferentes
agrupamentos de escolas do concelho de
Setúbal. Optou-se por proporcionar aos
mesmos a introdução ao estudo da História
da Península Ibérica tal como os povos
que já a habitaram, tradições e costumes.
Neste sentido, foram efectuadas pesquisas
relacionadas com o património, natureza,
geografia e características dos povos. Na
construção das letras das canções, foi
incentivada a oportunidade de ficcionar, recriar
e/ou adicionar novos elementos como base
aos factos históricos estudados. Na construção
das canções foi estimulada a interpretação
pessoal e colectiva com base na apropriação
do texto. Este ano, o acompanhamento
instrumental será realizado com o suporte de
piano, baixo eléctrico e guitarra.
Carlos Barreto Xavier

A concert of beautiful songs – inspired by
the shared, diverse and never static cultural
traditions of the Iberian Peninsula – created
and performed by 250 children of Setúbal.
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Canções:
EB Fonte do Lavra
1- Um mundo melhor
2- Viajante no tempo
EB Vila Nogueira de Azeitão
3- Os viajantes da Arrábida
4- A lenda da Padeira
EB Viso e EB Casal das Figueiras
5- Navegadores do Sado
6- Polícias de Setúbal
EB Pinheirinhos
7- Touros em Aljubarrota
8- A paixão de Filipe
EB Montalvão
9- Nós somos especiais
10- Temos valor
Eb Arcos
11- O peixe viajante
12- A paixão da romana
Coral Infantil de Setúbal
13- Somos Ibéricos
14- Diferentes
APPACDM
15- Viagem a Ibiza
TODOS
16- Hino
Carlos Barreto Xavier
Nasceu em Goa, Índia. Iniciou os estudos
musicais no Conservatório Regional de Música
da Covilhã tendo posteriormente concluído no
Conservatório Nacional de Lisboa. Reside em
Setúbal onde exerce desde 1999 as funções de
Assistente no Departamento de Artes da Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico

de Setúbal. Realiza actividade musical solidária
com as instituições Cáritas Diocesana de
Setúbal (coordenador do projecto “Recriarse”) e Appacdm (Quinta da Serralheira).
Desenvolve intensa actividade artística como
produtor musical, compositor e orquestrador,
trabalhando com Anjos, António Chainho,
Áurea, Delfins, Hands on Aproach, Katia
Guerreiro, Marta Dias, Passione, Radiophone,
Ritual Tejo, Santos e Pecadores, Shout, Simone
de Oliveira e Susana Félix.
Coral Infantil de Setúbal
O Coral Infantil de Setúbal foi fundado em 1979
e é constituído por crianças e jovens dos 6
aos 16 anos, que frequentam aulas de Técnica
Vocal, para além dos ensaios regulares. Do
seu já longo currículo constam centenas de
concertos e actuações de norte a sul do país,
bem como várias participações em programas
televisivos. Além da gravação de vários CDs,
tem apresentado obras inéditas de grande
qualidade, algumas das quais em parceria com
a Banda da Armada Portuguesa. O repertório
do Coral é muito abrangente, englobando
temas clássicos e tradicionais, bem como
peças originais. Para além da expressão
musical, o Coral Infantil de Setúbal valoriza
a formação nas vertentes da expressão
corporal e dramática, bem patentes na recente
apresentação da ópera infantil “Um Sonho
Mágico” (12/03/2017), mais um enorme êxito
no seu invejável historial. A Direcção Artística
é da responsabilidade do Maestro Nuno
Batalha, com uma vasta experiência no ensino
e na direcção musical, a par de uma carreira
como músico na Banda da Armada. Colabora
também com o Coral o Professor Gonçalo
Simões (Piano). Em 1997 o Coral Infantil de
Setúbal foi agraciado com a Medalha de Honra
da Cidade de Setúbal, em reconhecimento do
mérito do seu trabalho.

APPACDM de Setúbal
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM)
de Setúbal conferiu sempre, ao longo dos
seus mais de quarenta anos de história, uma
importância central às múltiplas expressões
artísticas, em geral, e ao domínio da música e
dos seus territórios adstritos, de forma muito
especial.
Considerando que os fenómenos da
comunicação e da criação artística são
igualmente cruciais para a realização
pessoal e social da totalidade dos cidadãos,
no perfil organizacional de cada uma das
suas valências, independentemente dos
referenciais de índole conceptual que as
balizam e orientam e dos quadros de recursos
humanos contratualizados que as servem,
estes constituem elementos estruturantes,
tanto na elaboração dos planos de intervenção
individual quanto nos planos de actividades
anualmente concebidos e oportuna e
consequentemente avaliados.
A participação nas diversas edições do
Festival de Música de Setúbal afigurou-se
sempre natural por acolher e consubstanciar
o propósito de fazer aportar e dignificar
nos movimentos de carácter comunitário o
pulsar singular de cidadãos ainda sujeitos a
uma apreciação condescendente, de matriz
eminentemente discriminatória, e a marca
indelével de uma organização que também faz
a cidade que somos e constrói a cidade que
queremos.
Henrique Silva
Iniciou os seus estudos de guitarra acústica
em Setúbal, com Luís Silva. Posteriormente
frequentou o curso de Jazz da Escola de
Jazz e Música Moderna de Almada/Seixal e o
Musicentro – Escola de Música dos Salesianos
de Lisboa, onde estudou baixo eléctrico com
Miguel Amado e técnica vocal com Paulo
Ramos. Participou como baixista, vocalista e

compositor na banda “Terceira Margem”, tendo
editado dois discos, “De Mãos vazias” e “Meu
Tudo”. Assistente Social na Cáritas Diocesana
de Setúbal participa, entre outras actividades,
no projeto “Recriar-se”, que promove a
promoção e inserção social pela música.
José Francisco Nobre
É mestre em Ensino de Educação Musical
no Ensino Básico e Psicólogo Clínico, detém
o curso completo do conservatório, 8º grau
do curso complementar de guitarra clássica
e vários cursos avançados na área do jazz.
Compositor do álbum instrumental de guitarra
eléctrica “Solaris”, editado pela editora Strauss,
tem participado como músico convidado na
gravação de vários projectos. Tem um novo
trabalho de originais em preparação para ser
editado. É professor de guitarra e de classes de
conjunto na Escola de Jazz no Barreiro.

57

16H00
CASA D’AVENIDA
A JANGADA DE PEDRA
Conversa com Pílar del Rio, João Francisco
Vilhena e João Brites
Moderada pelo Sr. Secretário de Estado da
Educação Prof. Dr. João Costa

A Jangada de Pedra é um fantástico romance
alegórico de José Saramago, vencedor do
Prémio Nobel em 1998, no qual a Península
Ibérica rompe com a Europa continental e
flutua livremente no Oceano Atlântico - uma
visão profética para os nossos tempos.
Saramago foi, ele mesmo, um migrante,
deixando Portugal, seu país nativo, por razões
políticas e vivendo em Lanzarote, nas Ilhas
Canárias, pelo resto de sua vida.
Todos os intervenientes tiveram, de diferentes
formas, uma relação próxima a Saramago: Pilar
del Rio enquanto tradutora e sua parceira (na
vida e na arte), Brites enquanto encenador de
algumas das suas obras e Vilhena, através do
seu trabalho como fotógrafo passando vários
anos ao lado de Saramago.
The Stone Raft is a fantastic allegorical novel
by José Saramago, Nobel laureate in 1998,
in which the Iberian Peninsula breaks away
from continental Europe and floats freely in

the Atlantic Ocean – a prophetic vision for our
own times. Saramago was himself a migrant,
leaving his native Portugal for political reasons
and living in Lanzarote, Canary Islands, for the
remainder of his life.
All three speakers were closely connected with
Saramago: Pilar del Rio as translator and his
partner (in life and art), Brites as director of
somo of his works on stage and Vilhena as his
photographic collaborator over many years.
Pílar del Río
Pílar del Río nasceu em Sevilha em 1950.
Ainda durante a ditadura de Franco começou a
exercer jornalismo, entendido como profissão
mas também como militância cívica. Trabalhou
em rádio, televisão e imprensa. Em 1986
conheceu José Saramago, com quem partilhou
vida, projetos e trabalho. É a tradutora da obra
do Prémio Nobel português para castelhano.
Desde 2007 preside à Fundação José
Saramago. Em 2016 recebeu o Prémio LusoEspanhol de Arte e Cultura pela sua dedicação
“à defesa dos direitos humanos, à promoção da
literatura portuguesa e intercâmbio da cultura
portuguesa, espanhola e latino-americana”.
João Francisco Vilhena
João Francisco Vilhena é fotógrafo e as suas
exposições já viajaram um pouco por todo
mundo, passando por Madrid, Barcelona,
Istambul, Estocolmo e Frankfurt. Colaborou

com diversos jornais e revistas, tais como
Ler, Visão, Der Spiegel e Le Monde, e foi editor
fotográfico d’ O Independente e director
de arte da Tabacaria – revista literária da
casa Fernando Pessoa. Destacamos uma
das suas exposições - “Lanzarote, a janela
de Saramago”, onde o fotógrafo une, em
harmonia, Saramago o homem literário, o
homem migrante e o homem apenas.
João Brites
João Brites é dramaturgista, encenador e
cenógrafo. Foi exilado político em Bruxelas,
onde terminou o curso de Gravura e frequentou
os cursos de Pintura Monumental e de
Cenografia, na ENSAAV, La Cambre. É fundador
do Teatro O Bando, através do qual já criou
dezenas de versões cénicas de textos não
dramáticos de autores portugueses - entre eles
A Jangada de Pedra e Ensaio Sobre a Cegueira,
de José Saramago.

18H30
IGREJA DO CONVENTO DE JESUS
MIGRAÇÕES IBÉRICAS
Dejan Ivanović guitarra
Coro Gulbenkian
Conservatório Regional de Setúbal coro
Paulo Lourenço maestro
PROGRAMA / PROGRAMME
Lopes-Graça
Partita: Preludio
António Laertes
“Jangada de Pedra” a partir do Romance de
José Saramago *
Lopes-Graça
Partita: Passeio
Morago
Oculi mei
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* Encomenda do Festival de Música de Setúbal.
Estreia absoluta.

Lopes-Graça
Partita: Villanella
Victória
O Magnum Mysterium
Lopes-Graça
Partita: Intermezzo
de Cristo
Regina Coeli
Lopes-Graça
Partita: Moto Perpetuo
Peñalosa
Adoro te
Lopes-Graça
Partita: Balada
Cardoso
Aquam quam ego dabum
Lopes-Graça
Partita: Jota
Guerrero
Niño Dios d’amor herido
Castelnuovo-Tedesco
Cancionero Gitano (Gypsy Songbook)

Bela música coral, entrelaçada com guitarra
virtuosa, celebra a rica diversidade cultural da
Península Ibérica. O programa vai da música
polifónica renascentista de compositores
portugueses e espanhóis, atraídos para a
antiga cidade de Évora, a uma nova peça
inspirada no romance de José Saramago, A
Jangada de Pedra.
Beautiful choral singing, interwoven with
virtuoso guitar playing, celebrates the rich
cultural diversity of the Iberian Peninsula.
The programme ranges from polyphonic
Renaissance music by Portuguese and Spanish
composers, drawn to the ancient city of
Évora, to a brand new piece inspired by José
Saramago’s novel, The Stone Raft.

Cancionero Gitano
Baladilla de los tres ríos
La guitarra
Puñal
Procesión – Paso – Saeta
Memento
Baile
Crótalo
Figura tutelar da poesia hispânica do séc. XX,
Federico García Lorca (1898-1936) foi o autor
de uma obra repleta de códigos e simbologias,
obsessivamente centrada na frustração e
na morte. A lua, a água, o sangue, o cavalo,
surgem como símbolos da finitude, diluídos em
ambientes de matizes diversos, do surrealismo
de bosques mitológicos a procissões da
Semana Santa. Os valores tradicionais da
sua Andaluzia natal, e o universo cigano em
particular, retratam a denúncia social dos

desvalidos, das perseguições, da moral podre
que, na ótica do poeta, corrompia a Espanha
do seu tempo. Tal é a força desta realidade
lírica que muitos foram os compositores que
ao longo do séc. XX, e ainda nos dias de hoje,
procuraram em Lorca fonte de inspiração.
Disso é exemplo o Romancero Gitano (1951),
de Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968),
um dos compositores mais prolíferos do séc.
XX. Nascido em Florença, a sua ascendência
judaica valeu-lhe o exílio pelo regime de
Mussolini, em 1939, tendo-se estabelecido
em Hollywood como compositor dos
Estúdios MGM e professor de composição.
Tedesco é singular na forma orgânica como
transporta os versos do Poema del canto
jondo (1921) de Lorca para música. Recorre
a ritmos e melodias tradicionais castelhanas,
a saeta no 4.º andamento e a seguidillano
6.º; utiliza o coro e a guitarra para obter
efeitos percussivos e de panejamento
musical de grande efeito, como o ostinato
da guitarra evocando o rio Guadalquivir, no
1.º andamento, e o emular das castanholas
pelas vozes femininas no 6.º; sublinha
versos directos com vozes solistas e utiliza
harmonias mais complexas para reforçar os
momentos de maior tensão dramática.
Jangada de Pedra
A partir do romance homónimo do nosso
Prémio Nobel da Literatura, José Saramago,
o desafio de sonorizar este Iberismo, lançado
pelo nosso director artístico Ian Ritchie, foi algo
que abracei e que, unindo o Coro Gulbenkian
aos alunos do Conservatório Regional de
Setúbal numa viagem única até outro mundo,
procurei viajar até ao futuro, até aos novos
sons, desde os ambientes mais medievais à
vanguarda dos novos tempos.
Paulo Lourenço
Maestro Assistente do Coro Gulbenkian, Paulo
Lourenço é doutorado pela Universidade de

Cincinnati, nos Estados Unidos da América.
Estudou Direcção Coral com Stephen Coker e
Earl Rivers e Direcção de Orquestra com Mark
Gibson e Chang Zhang, tendo ainda trabalhado
como Professor Assistente e Maestro
Assistente no Coro de Câmara da Universidade
de Cincinnati. Actualmente é Professor Adjunto
na Escola Superior de Música de Lisboa, onde
coordena o Mestrado em Direcção Coral.
É frequentemente convidado por universidades
e outras instituições de ensino americanas,
asiáticas e portuguesas para orientar cursos
de aperfeiçoamento e palestras onde tem
divulgado a música e os compositores
portugueses. Como maestro convidado, ou
dirigindo os seus próprios agrupamentos,
apresentou-se nos Estados Unidos da América
e em França, Espanha, Holanda, Turquia,
Tailândia, Macau, Brasil, Islândia, Israel,
Singapura e Hong-Kong.
Dos agrupamentos musicais que dirigiu
destacam-se a Cincinnati Philharmonia
Orchestra, a Sinfonietta de Lisboa, a Filarmonia
das Beiras, a Orquestra de Câmara de Utrecht,
a Orquestra Sinfónica da ESML, a Orquestra
Académica Metropolitana, a Orquestra da
Juventude Musical Portuguesa, a Orquestra
Opus XXI, o North Kentucky Simphony Chorus,
o State Choir of Turkey, o Atheneum Choir of
Cincinnati, o Kopavogür Kamerkor e o Wroclaw
Filarmonic Choir.
Paulo Lourenço é membro fundador do
quarteto Tetvocal, com o qual realizou centenas
de concertos em Portugal e no estrangeiro.
A sua discografia inclui onze CDs para as
etiquetas EMI/VC, RCA/Victor, Movieplay, CMM
e Key Records.
É director artístico do festival Vocalizze e do
Summer Choral Fest, no Centro Cultural de
Belém. Foi nomeado Consultor Musical da
Europa Cantat para o biénio 2014-16.
Dejan Ivanović
(Ver pág. 33)
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Coro Gulbenkian
Fundado em 1964, e tendo celebrado
recentemente o seu 50º aniversário, o Coro
Gulbenkian conta presentemente com
uma formação sinfónica de cerca de cem
cantores, actuando igualmente em grupos
vocais mais reduzidos, conforme a natureza
das obras a executar. Assim, apresenta-se
tanto como grupo a cappella, interpretando
a polifonia dos séculos XVI e XVII, como em
colaboração com a Orquestra Gulbenkian
ou outros agrupamentos sinfónicos. Na
música do século XX tem interpretado,
frequentemente em estreia absoluta, inúmeras
obras contemporâneas de compositores
portugueses e estrangeiros. O Coro Gulbenkian
tem sido convidado a colaborar com as mais
prestigiadas orquestras mundiais, e foi dirigido
por grandes figuras tais como Claudio Abbado,
Sir Colin Davis, Frans Brüggen ou Gustavo
Dudamel.
A discografia do Coro Gulbenkian está
representada nas editoras Philips, Archiv /
Deutsche Grammophon, Erato, Cascavelle,
Musifrance, FNAC Music e Aria Music. Algumas
das suas gravações receberam prémios
internacionais e mereceram o aplauso do
público e da crítica.
Desde 1969, Michel Corboz é o Maestro Titular
do Coro, sendo as funções de Maestro Adjunto
e de Maestro Assistente desempenhadas
por Jorge Matta e Paulo Lourenço
respectivamente.
Conservatório Regional de Setúbal
(Ver pág.30)
António Laertes
(Ver pág.43)
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• Sinfonietta de Lisboa
• Vasco Pearce de Azevedo
• Kerem Hasan
• Lia Yeranosyan
• Josefina Fernandes
• Joana Praça
• Sofia Azevedo
• Dejan Ivanović
• Grand Union Orchestra
• Tony Haynes
• João Francisco Vilhena
• Maria Beatriz de Oliveira
• Francisco Canteiro
• Henrique Silva
• José Minderico
• Orpheus Trio
• Marco Alonso Group
• Pedro Mestre e Campaniça Trio
• Teresinha Landeiro
• Pedro de Castro
• André Ramos
• Francisco Gaspar
• Pílar Del Rio
• João Brites
• José Francisco Nobre
• Coro Gulbenkian
• Paulo Lourenço
• Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
• Agrupamentos de escolas de:
- Azeitão
- Barbosa du Bocage
- Lima de Freitas
- Luísa Todi
- Ordem de Sant’Iago
- Sebastião da Gama
• APPACDM de Setúbal
• APPDA de Setúbal
• Camerata do Festival de Setúbal
• Coral Infantil de Setúbal
• Conservatório Regional de Palmela
• Conservatório Regional de Setúbal
• Casa D’Avenida
• Ensemble Juvenil de Setúbal
• Escola D. João II
• Escola Superior de Música de Lisboa
• ESE/IPS (Estagiários de Comunicação Social)
• Setúbal Voz
• Universidade de Évora

Hotel Parceiro | Partner Hotel
SOLARIS HOTEL
Tel. +351 265 541 770
geral@solarishotel.pt
Bilhetes | Tickets
Fórum Municipal Luísa Todi
www.bilheteiraonline.pt
Tel. 265 522 127
Informações
www.festivalmusicadesetubal.com.pt
www.facebook.com/festivalmusicadesetubal
festival.musica.setubal@gmail.com
Classificação Etária – Maiores 6 anos
Organização A7M – Associação Festival de
Música de Setúbal
Projecto Financiado pela Câmara Municipal de
Setúbal, The Helen Hamlyn Trust, Donatella Flick
LSO Conducting Competition
Com o apoio da Antena 1 e Antena 2
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