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Os atuais órgãos sociais da Associação Festival de Música de Setúbal foram eleitos em fevereiro de
2015. Desde a primeira edição o Festival de Música de Setúbal tem-se apoiado nas duas instituições que
o decidiram criar, a Câmara Municipal de Setúbal e a fundação britânica The Helen Hamlyn Trust. Em
2014, a Fundação Calouste Gulbenkian, através do programa Partis – Práticas Artísticas para Inclusão
Social, passou a apoiar o Festival de Música de Setúbal, mais precisamente o novo projeto Ensemble
Juvenil de Setúbal.
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Contactos
A7M - Associação Festival Música de Setúbal | Rua Joaquim Brandão n.º 13 - 2.º andar, 2900-422 Setúbal
Tel.: 265 509 100 | Email: a7m.associacao@gmail.com

A parceria que deu origem ao Festival de Música de Setúbal só foi possível graças à iniciativa de Helen Hamlyn.
A Organização do Festival de Música de Setúbal agradece a todos os envolvidos a disponibilidade e o empenho com que aderiram à iniciativa e que,
por serem tantos, quase que tínhamos de duplicar as páginas deste programa para colocar todos os nomes.
The partnership responsible for the Festival de Música de Setúbal has been made possible by Lady Helen Hamlyn.
The Organization of the Festival de Música de Setúbal is grateful to all involved for their commitment to the project — so many that we would have
had to double the pages of this programme to include all your names.
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Setúbal prepara-se para receber, pelo quinto ano consecutivo, o Festival
de Música.
Os objetivos fundamentais do Festival mantêm--se inalterados desde
a sua criação. Divulgar o património cultural e promover a música
como meio de sucesso educativo, para a harmonia, a integração e o
desenvolvimento social, têm sido pressupostos concretizados ao longo
das várias edições. Pressupostos estes que nascem na cultura, e em
particular na música, como um componente-chave para o sucesso. Nessa
perspetiva, uma abordagem de desenvolvimento e de longo prazo foi
desde sempre essencial: esta iniciativa é mais do que um “festival”, ao
começar no seio da comunidade local - respondendo às suas necessidades
e, especialmente, às das crianças e jovens - tem conseguido lançar as
bases adequadas sobre as quais podemos construir.
A parceria entre a The Helen Hamlyn Trust e a Câmara Municipal de Setúbal,
em conjunto com as escolas, com as instituições nossas parceiras e com
o trabalho desenvolvido pela A7M – Associação Festival de Música de
Setúbal, conseguiu este ano dar mais um passo no desenvolvimento
do projeto “Setúbal Cidade da Música”: o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian permitiu a criação do Ensemble Juvenil de Setúbal - um
formato totalmente novo de orquestra juvenil comunitária, estabelecida
dentro e através de todo o espectro social de Setúbal. Pretende ser ao
mesmo tempo profissional e amadora, e abraça não só a música clássica,
mas também a “música do mundo” das diferentes culturas residentes no
município, assim como as qualidades artísticas individuais das pessoas
com necessidades especiais. Irá ainda convidar compositores para a
criação de reportório especialmente pensado para este formato único
de democracia musical, que seguramente irá chegar a novos e mais
abrangentes públicos em toda a região de Setúbal e para além dela.
No âmbito do Festival de Música de Setúbal, este ensemble municipal
poderá ser visto já nesta edição de 2015.
Para todos, público e artistas, sejam bem-vindos a Setúbal e a um dos
melhores eventos que temos para oferecer.
Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

4

Setubal prepares to welcome, for the fifth consecutive year, the Music
Festival.
The fundamental objectives of the Festival have remained unchanged
since the beginning. The promotion of cultural heritage, with the use
of music as a means of achieving educational success, harmony, social
development and integration, has underpinned the strategies and
achievements of all the previous editions. For this, a long-term and
developmental approach has always been essential. Our project is more
than a “festival”: by beginning within the local community and responding
to their needs – especially those of children and young people – we have
managed to lay the proper foundations on which we can build.
The partnership between the Helen Hamlyn Trust and Setubal Municipality,
in collaboration with local schools and partner institutions, together with
the work of A7M (the Setubal Music Festival association), shows us a vision
of “Setubal - City of Music”. This year we can take another step closer to
achieving this with the support of the Calouste Gulbenkian Foundation,
which allowed the creation of the Setubal Youth Ensemble – a totally new
model of youth orchestra, developing musical excellence, established
within the community and across the entire social spectrum of Setubal.
It intends to cross professional and amateur boundaries and embrace not
only classical music but also the “world music” of different cultures living
in the city, as well as the individual artistic qualities of people with special
needs. It will also invite composers to create a repertoire especially for
this unique form of musical democracy, which will surely reach a new and
broader public across the Setubal region and beyond. Festival audiences
this municipal ensemble can be seen already in this edition 2015.
To everyone - audiences and artists - please feel welcomed to Setubal and
one of the best events we have to offer.
Maria das Dores Meira
Mayor of Setubal
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Bem-vindo
Agora no seu quinto ano, o Festival de Música de Setúbal, com um percurso
consistente e bem visível, é reconhecido tanto a nível local como internacional
como um evento cultural pioneiro e inovador. Mais de 1000 jovens músicos
juntaram-se aos artistas profissionais convidados, nacionais e internacionais,
tais como o violinista anglo-sueco Hugo Ticciati, o duo do pianista João
Paulo Esteves da Silva com a cantora/atriz Ana Brandão, o trombonista John
Kenny e o seu ensemble de metais Pandora’s Box, o maestro Pedro Teixeira
a dirigir o grupo vocal Officium Ensemble e, finalmente, o grande guitarrista
português Pedro Jóia com os seus convidados. Este ano, estão envolvidos
mais grupos de jovens músicos da comunidade nos concertos profissionais
do que em qualquer das edições anteriores. Será também apresentado, com
grande orgulho nosso, o Ensemble Juvenil de Setúbal, uma formação única
constituída por alguns dos mais talentosos jovens músicos da região, que
vão interpretar novas peças, criadas especialmente para eles por jovens
compositores de Lisboa e de Londres.
O Clima, na sua globalidade, é o tema que percorre esta edição e que
nos afeta a todos, mas que é particularmente importante para uma
cidade como Setúbal, que se situa perto do mar e que é visitada tanto
por pessoas como por inúmeras aves migratórias. Uma cidade rodeada
pela serra e pela natureza nas suas mais variadas formas, banhada pelo
sol e ocasionalmente pela chuva de verão! De uma coisa podemos estar
certos – o clima está a mudar. O programa deste festival oferece-nos
respostas criativas apresentadas pelos nossos jovens, numa reflexão
sobre o espaço natural que habitam, as diferentes estações do ano,
os elementos meteorológicos e o clima, que influenciam, todos eles, a
forma como pensamos e vivemos diariamente as nossas vidas.
O Festival de Música de Setúbal encoraja a criatividade e celebra a
conquista e aquisição de saberes e experiências, especialmente entre os
jovens. Talvez, e acima de tudo, o Festival seja sobre a inspiração que os
artistas nos proporcionam e o poder da música nas suas variadas formas.
O trabalho que começámos ainda antes do primeiro Festival em 2011
foi cuidadosamente plantado e cultivado dentro da comunidade local:
e hoje continua a crescer. Mas também encorajamos sempre os jovens
a serem curiosos e a tentar alcançar o céu, pois é lá que podem ver as
estrelas e deixarem-se iluminar por elas. Por isso, convidamos as estrelas
– entre elas grandes músicos portugueses e estrangeiros – a descer e a
visitar-nos, pois é destes encontros que a verdadeira inspiração brota.
Esperamos que as luzes que se acendem nos corações e nas mentes
dos nossos jovens músicos também possam ser levadas para casa e
guardadas nas memórias de cada um de vós.
Nada disto seria possível sem as enormes contribuições voluntárias, em
tempo, dedicação e esforço, das pessoas de Setúbal e sem o apoio sustentado
do instigador e principal patrocinador deste Festival, o Helen Hamlyn Trust,
acompanhado pelo compromisso de parceria da Câmara Municipal de Setúbal.
A eles, os nossos especiais agradecimentos, assim como à Fundação Calouste
Gulbenkian que, através do seu programa de apoio PARTIS, é o principal
financiador do nosso recém-criado Ensemble Juvenil.
Convidamo-lo a desfrutar do tempo – o tempo que passa e o tempo que
lhe dá as boas-vindas – no ambiente único e clima musical de Setúbal.
Ian Ritchie
Diretor Artístico
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Welcome
Now in its fifth year, the Setubal Music Festival is firmly established as a
ground-breaking local and international cultural event. More than 1,000
local young performers have been joined by world-class guest artists from
Portugal and abroad, including the Anglo-Swedish violinist Hugo Ticciati, the
renowned duo of singer/actress Ana Brandão and pianist João Paulo Esteves
da Silva, leading trombonist John Kenny and his brass ensemble Pandora’s
Box, the celebrated choral director Pedro Teixeira and his Officium Ensemble
and, finally, the great guitarist Pedro Jóia and his guests. This year, more
groups of young musicians from across the community are involved than ever
before. We also introduce with great pride our new Setubal Youth Ensemble,
a unique group drawn from among the best young musicians of the region,
performing new works written especially for them by young composers from
both Lisbon and London.
The global theme of Climate runs through this programme and affects
everyone but is particularly important to a maritime city such as Setubal,
visited by migrating birds as well as people, surrounded by woodland and
nature in every form, drenched by the sunshine and occasionally by summer
rain! Of one thing we can be certain – the climate is changing. This Festival
programme offers creative responses by our young people to their natural
environment, the different seasons, the elements and the weather, all of
which affect the way we think and live our daily lives.
The Setubal Music Festival nurtures creativity and celebrates achievement,
especially among its young people. Perhaps above all it is about the
inspiration that artists can bring and the power of music in many forms. The
work we began before the first Festival in 2011 was planted and cultivated
within this community: and today it continues to grow. But we have also
always encouraged our young people to be curious and to reach for the sky,
for there it is that they can see the stars and be enlightened. Therefore we
have invited the ‘stars’ – great musicians from Portugal and abroad among
them – to come down and visit us, and it is in these encounters that true
inspiration can be gained. We hope that the lights that will be lit in the
hearts and minds of our young performers will also be carried home and live
on in the memories of all of you.
None of this would be possible without the huge voluntary contributions of
time and effort from Setubal’s local people and the sustained support of the
Festival’s instigator and principal sponsor, the Helen Hamlyn Trust, matched
by the commitment of the Municipality of Setubal. We give special thanks
to them and also to the Calouste Gulbenkian Foundation which, through its
PARTIS programme, is the main funder of our new Youth Ensemble.
I invite you to enjoy the tempo – the time that you spend here and the
weather that welcomes you – in Setubal’s unique physical environment and
musical climate.
Ian Ritchie
Artistic Director
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Eis que é chegada a quinta edição do Festival de Música de Setúbal,
apresentando-se este ano sob o tema “Clima”. Este é um tema que não
pode deixar ninguém indiferente, pela sua abrangência, assim como este
evento. Nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio as ruas e os espaços da cidade
serão acometidos por verdadeiras tempestades musicais.
A inclusão pela música tem sido o grande mote do Festival de Música de
Setúbal, coincidente com a visão do seu principal financiador, o Helen
Hamlyn Trust. A música tem a capacidade de unir pessoas em torno de
um mesmo objetivo, mesmo aquelas que em circunstâncias normais não
se cruzariam. Aqui descobrimos a beleza deste festival, o encontro!
É, sem dúvida, no centro deste encontro com a comunidade, artistas
e parceiros que estará esta nova direção da A7M – Associação Festival
de Música de Setúbal, à qual tenho o prazer de presidir, não poupando
esforços, no exercício das suas funções, na contribuição para o
desenvolvimento e valorização deste certame. Esta é uma direção muito
jovem, mas, à semelhança dos jovens que têm participado ao longo das
cinco edições do Festival de Música de Setúbal, tem também ela muita
energia e vontade de partilhar esta iniciativa única que visa a inclusão
pela música, representando também um papel importantíssimo na
formação de públicos.
Estamos perante um projeto a longo prazo, como todos os projetos
que ambicionam, de alguma forma, alterar a sociedade. Ao longo dos
últimos cinco anos, as equipas que criaram e organizaram o festival
foram incansáveis, e o mesmo se aplica aos nossos parceiros, a Câmara
Municipal de Setúbal, o Helen Hamlyn Trust e mais recentemente, mas
não menos importante, a Fundação Calouste Gulbenkian. Os novos
órgãos sociais da A7M – Associação Festival de Música de Setúbal vieram
acrescentar mais braços a esta hercúlea missão.
E que o “Clima” nos traga dias de sol!
Óscar Mourão
Presidente da Direção da A7M
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The fifth edition of Setubal Music Festival has arrived, presenting this year’s
events under the theme of “Climate” - a subject that cannot leave anyone
indifferent because of its breadth and relevance. From the 28th to the 31st
of May, music will blow a storm through the streets and other parts of the
city.
Social inclusion through music has always been the Festival’s approach and
the vision of the Helen Hamlyn Trust, its founding patron. Music has the
ability to draw people towards a common goal, even those who in normal
circumstances would not interact with each other. In this way we discover
the beauty of this festival – the encounter!
A7M – the Setubal Music Festival Association, for which I am pleased to
preside over the board of directors – wishes to be at the centre of this
meeting-point between the community, artists and partners, sparing
no effort in working for and contributing to the development and
enhancement of this event. This is a very young association but, like the
young people who have participated in the five editions of Setubal Music
Festival, it also has the energy and desire to promote this unique initiative
aimed at inclusion through music and to play an important role in raising
public awareness.
This is a long-term project, as with all initiatives which aspire to bring about
social change. Over the past five years, the teams which have created and
organized the festival have been tireless, and the same applies to our
partners, the Municipality of Setubal, the Helen Hamlyn Trust and more
recently, but not least, the Calouste Gulbenkian Foundation. The new body
of A7M, the Setubal Music Festival Association, has brought more limbs
and extra muscle to this Herculean task.
And now let us hope that the “Climate” bring us sunny days!

Óscar Mourão
President of A7M’s Direction Board
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Quinta-feira 28 de maio
thursday, may 28th

Sexta-feira 29 de maio
friday, may 29th

21H00 – 23H00
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI

10H30 – 11H15
AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO

As Quatro Estações / The Four Seasons

Demonstração de Percussão
Percussion Showcase
Com as escolas e grupos comunitários
de Setúbal

· HUGO TICCIATI
· ORQUESTRA DE CÂMARA PORTUGUESA
· ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI
· CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL

11H30 – 12H15
AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO – AVENIDA LUÍSA TODI
– FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
Desfile / Parade
17H00 – 18H00
CASA DA AVENIDA, GALERIA DE ARTE
Poética do Tempo / Poetics of Time
· POESIA COM A DOUDA CORRERIA / POETRY WITH
DOUDA CORRERIA
18H30 – 19H15 | FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
AIME! do Ritual à Profanação
AIME! Mankind & Nature
· ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI
· APPACDM DE SETÚBAL
· ACVS – ASSOCIAÇÃO CABO-VERDIANA DE SETÚBAL
· UNIVERSE GONG
21H00 – 21H45 | 22H30 – 23H15
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO
Tempestade (num copo de água?)
Storm (in a teacup?)
· ANA BRANDÃO & JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA
· CORAL INFANTIL DE SETÚBAL
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Sábado 30 de maio
saturday, may 30th

Domingo 31 de maio
sunday, may 31st

10H30 – 12H00
QUINTA DA BACALHÔA – VILA FRESCA DE AZEITÃO

10H00 – 10H45 / 11H00 – 11H45 / 12H00 – 12H45
MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA

Música no Palácio / Music by the Palace

Suite da Maré / The Tide Suite

· BANDA DE MÚSICA DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO
SETUBALENSE · BELABATUKE – AVEOS · JOHN KENNY
· PANDORA’S BOX

· GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DO
CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL
· EXTERNATO RUMO AO SUCESSO
· JOHN KENNY

11H00 – 12H00
CENTRO DA CIDADE: PRAÇA DE BOCAGE / LARGO DA RIBEIRA
VELHA / LARGO DA MISERICÓRDIA
Há Música no Ar / There’s Music in the Air
· DIVERSOS GRUPOS DO CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE SETÚBAL
15H00 – 17H00
CASA DA AVENIDA, GALERIA DE ARTE
Poética do Tempo / Poetics of Time
Exposição, Poesia e Debate: o Clima e a sua
influência no comportamento humano
Exhibition / Poetry / Conversation about the
Climate and its influence in the human behaviour

15H00
ENTRADA DO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
· ENSEMBLE DE SAXOFONES DO CONSERVATÓRIO
REGIONAL DE SETÚBAL
15H30 – 16H45
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
Mudanças de Clima / Changing Climate
· COROS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO
· APPACDM DE SETÚBAL
· CORAL INFANTIL DE SETÚBAL | NUNO BATALHA
· MÚSICOS PROFISSIONAIS | TIAGO OLIVEIRA
· CARLOS BARRETO XAVIER

17H00 – 17H40 | CORETO – AVENIDA LUÍSA TODI
Música no Coreto / Music in the
Bandstand

21H00 – 22H30
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI

· BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA
AZEITONENSE

Maré Alta / High Tide
· PEDRO JÓIA TRIO
· ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL

18H00 – 19H00
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
A Tempo / A Tempo
· ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL
21H30 – 23H00
IGREJA DE SANTA MARIA DA GRAÇA (SÉ)
A Terra Tremeu / The Earth Moved
· OFFICIUM ENSEMBLE | PEDRO TEIXEIRA
· PANDORA’S BOX
· CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL
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Quinta-feira 28 de maio
thursday, may 28th

21h00 – 23h00
Fórum Municipal Luísa Todi

As Quatro Estações
The Four Seasons
Hugo Ticciati violinista / direção
Orquestra de Câmara Portuguesa orquestra de cordas
Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi ensemble
Conservatório Regional de Setúbal orquestra de cordas

PROGRAMA / PROGRAMME
A. Vivaldi
A. Piazzolla
		

As Quatro Estações / The Four Seasons
As Quatro Estações de Buenos Aires / The Four Seasons
of Buenos Aires

1ª Parte / 1st Part
Vivaldi		
Concerto N.º 1 em Mi maior, Primavera / Spring
		Allegro / Largo / Allegro Pastorale
Piazzolla
Primavera de Buenos Aires / Buenos Aires Spring
		Verão de Buenos Aires / Buenos Aires Summer
		
arr. Fernando Altube
Vivaldi 		
Concerto N.º 2 em Sol menor, Verão / Summer
		
Allegro non molto – Allegro / Adagio e piano
		
– Presto e forte / Presto
2ª Parte / 2nd Part
Vivaldi		
Concerto N.º 3 em Fá maior, Outono / Autumn
		Allegro / Adagio molto / Allegro
Piazzolla
Primavera de Buenos Aires / Buenos Aires Autumn
		Verão de Buenos Aires / Buenos Aires Winter
		
arr. Leonid Desyatnikov
Vivaldi 		
Concerto N.º 4 em Fá menor, Inverno / Winter
		
Allegro non molto / Largo / Allegro
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Poemas de Antonio Vivaldi

Poems by Antonio Vivaldi

As Quatro Estações

The Four Seasons

A Primavera

Spring

Allegro

Allegro

Chegada é a Primavera e festejando

The festive Spring has arrived,

A saúdam as aves com alegre canto,

The birds celebrate her return with happy songs,

E as fontes ao expirar do Zeferino

And the brooks of the gentle Zephyrs

Correm com doce murmúrio.

With sweet murmurs flow.

Uma tempestade cobre o ar com negro manto

The sky is covered in a dark mantle

Relâmpagos e trovões são eleitos a

And lightning and thunfer announce a

anunciá-la;

storm.

Logo que ela se cala, as avezinhas

When quiet returns, the birds

Tornam de novo ao canoro encanto.

Again take up their lovely songs.

Largo

Largo

Diante disso, sobre o florido e ameno

And in the flower-rich meadow,

prado,

To the gentle murmur of leaves and plants

Ao agradável murmúrio das folhas

The goatherd sleeps, his faithful dog at his

Dorme o pastor com o cão fiel ao lado.

side.

Allegro

Allegro

Da pastoral Zampónia ao Suon festejante

To the merry sounds of a rustic bagpipe

Dançam ninfas e pastores sob o abrigo

Nymphs and shepherds dance in their

amado

beloved spot

Da primavera, cuja aparência é brilhante.

When Spring appears in its brilliance.

O Verão

Summer

Allegro non molto – Allegro

Allegro non molto - Allegro

Sob a dura estação, pelo Sol incendiada,

Under the merciless sun

Lânguidos homem e rebanho, arde o Pino;

Languishes man and flock; the pine tree burns,

Liberta o cuco a voz firme e intensa,

The cuckoo begins to sing and at once

Canta a corruíra e o pintassilgo.

Join in the turtle doves and the goldfinch.

O Zéfiro doce expira, mas uma disputa

A gentle breeze blows, but Boreas

É improvisada por Borea com seus vizinhos;

Joins battle suddenly with his neighbour,

E lamenta o pastor, porque suspeita,

And the shepherd weeps because overhead

Teme feroz borrasca: é seu destino

Hangs the dreaded storm, and his destiny.

Adagio e piano – Presto e forte

Adagio e piano - Presto e forte

Toma dos membros lassos o repouso

His tired limbs are robbed of their rest

O temor dos relâmpagos e os feros trovões;

By his fear of the lightning and the heavy thunder

E de repente inicia-se o tumulto furioso!

And by the furious swarm of flies

Presto

Presto

Ah! No mais o seu temor foi verdadeiro:

Alas, his fears are well founded

Troa e fulmina o céu, e grandioso [o vendaval]

There is thunder and lightning in the sky

Ora quebra as espigas, ora desperdiça os

And the hail cuts down the lofty ears of

grãos.

corn.
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O Outono

Autumn

Allegro

Allegro

Celebra o aldeão com danças e cantos

The peasant celebrates with song and dance

O grande prazer de uma feliz colheita;

The pleasure of the rich harvest,

Mas um tanto aceso pelo licor de Baco

And full of the liquor of Bacchus

Encerra com o sono estes divertimentos.

They finish their merrymaking with a sleep.

Adagio molto

Adagio molto

Faz a todos interromper danças e cantos,

All are made to leave off singing and dancing

O clima temperado é aprazível;

By the air which now mild gives pleasure

E a estação convida a uns e outros

And by the season which invited many

Ao gozar de um dulcíssimo sono.

To enjoy a sweet sleep.

Allegro

Allegro

O caçador, na nova manhã, à caça,

At dawn the hunters

Com trompas, espingardas e cães, irrompe;

With horns and guns and dogs leave their homes;

Foge a besta, mas seguem-lhe o rasto.

The beast flees; they follow its traces.

Já exausta e apavorada com o grande rumor,

Already terrified and tired by the great noise

Por tiros e mordidas ferida, ameaça

Of the guns and the dogs, and wounded it tries

Uma frágil fuga, mas cai e morre oprimida!

Feebly to escape, but exhausted dies.

O Inverno

Winter

Allegro non molto

Allegro non molto

Agitado tremor traz a neve argêntea;

Frozen and shivering in the icy snow;

Ao rigoroso expirar do severo vento

In the strong blasts of a terrible wind

Corre-se batendo os pés a todo momento

To run stamping one’s feet at every step

Bate-se os dentes pelo excessivo frio.

With one’s teeth chattering through the cold.

Largo

Largo

Ficar ao fogo quieto e contente

To spend the quiet and happy days by the fire

Enquanto fora a chuva a tudo banha;

Whilst outside the rain soaks everyone.

Caminhar sobre o gelo com passo lento

To walk on the ice with slow steps

Pelo temor de cair neste intento.

And go carefully for fear of falling.

Allegro

Allegro

Girar forte e escorregar e cair à terra;

To go in haste, slide and fall down:

De novo ir sobre o gelo e correr com vigor

To go again on the ice and run,

Sem que ele se rompa ou quebre.

Until the ice cracks and open.

Sentir ao sair pela ferrada porta,

To hear leaving their iron-gated house

Siroco, Borea e todos os ventos em guerra;

Sirocco, Boreas and all the winds in battle:

Que este é o Inverno, mas tal, que [só]

This is winter, but it brings joy.

alegria porta.
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Astor Piazzolla: as Quatro Estações de Buenos Aires (Cuatro Estaciones
Porteñas)
A primeira coisa a ter em conta quando falamos das Cuatro Estaciones Porteñas é que elas não foram concebidas como um ciclo, mas sim como quatro
obras independentes, escritas entre 1964 e 1970. A primeira delas, o Verano
porteño (1964), foi escrita para a peça de teatro Melenita de oro, de Alberto
Rodríguez Muñoz. Só mais tarde apareceram o Otoño Porteño (1969) e finalmente a Primavera Porteña e o Inverno Porteño (1970). Estas obras não seguem um critério formal clássico ou barroco, são mais livres e, ao contrário das
Estações de Vivaldi, não pretendem criar efeitos pictóricos. O que transmite a
obra de Astor Piazzolla é um estado anímico, a evocação dum ambiente, uma
referência emocional aos rostos que habitam a cidade de Buenos Aires, durante as diferentes estações do ano. São obras vivenciais, não têm uma intenção
narrativa. O contraste temático dentro de cada peça, muito típico do estilo de
Piazzolla, a par do uso muito particular do contraponto e da introdução de efeitos percussivos, especialmente no violino, ajudam a recriar esses ambientes.
Estas peças foram escritas para o seu famoso Quinteto (bandoneón, violino,
contrabaixo, guitarra elétrica e piano) que Piazzolla formou no seu regresso a
Buenos Aires, depois de 1959. As versões interpretadas esta noite mantêm-se fiéis ao caráter da formação original do compositor nos arranjos de Altube (Primavera e Verão) e refletem alguns dos temas sazonais de Vivaldi nos
arranjos de Desyatnikov para orquestra de cordas (Outono e Inverno).
Astor Piazolla: the Four Seasons of Buenos Aires
The first thing to bear in mind about the Four Seasons of Buenos Aires is
that they are not designed as a cycle, but as four independent pieces written between 1964 and 1970. The first of them, Summer of Buenos Aires
(1964), was originally written for a theatre play - Melenita de oro by Alberto
Rodríguez Muñoz. Only later came the Autumn of Buenos Aires (1969) and
finally the Spring and Winter of Buenos Aires (1970). These pieces do not
follow a classic or baroque formal criterion; they are freer and, unlike Vivaldi
Seasons, they are not intended to create pictorial effects. What Piazzolla’s
work conveys is a state of mind, the evocation of an atmosphere, an emotional reference to the faces that inhabit the city of Buenos Aires, during the
different seasons. These are experiential pieces, having no narrative intention. The contrasting themes within each of the parts, very characteristic
of Piazzolla’s style, together with his particular use of counterpoint and the
introduction of percussive effects, especially on the violin, help to recreate
these atmospheres.
These pieces were written for his famous Quintet (bandoneon, violin,
double bass, electric guitar and piano) that Piazzolla formed when he
returned to Buenos Aires, after 1959. Tonight’s versions hold true to the
composer’s original ensemble character in Altube’s authentic realisations
(Spring and Summer) and reflect some of Vivaldi’s seasonal themes in Desyatnikov’s fine arrangements for string orchestra (Autmun and Winter).
Fernando Altube
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Hugo Ticciati
“Hugo Ticciati possui uma rara capacidade de transmitir uma compreensão
profunda da música e de lançar luz sobre as suas intenções espirituais.”
Arvo Pärt
Ticciati abraça o mundo da música contemporânea, executando obras que lhe
são especialmente dedicadas, em toda a Europa, Ásia e Américas. Da última
temporada, destacam-se os concertos apresentados no Carnegie Hall, no Mariinsky Theatre Concert Hall e no Chicago Symphony Hall. Na presente temporada interpreta concertos de John Adams, Kurt Weill, Samuel Barber, Alfredo
Casella e Leonardo Coral. Ticciati tem uma paixão pela música de câmara e
apresenta regularmente recitais em festivais de prestígio (Kuhmo Edimburgo,
Gstaad, St-Denis, Baltic Sea Festival) e em salas de toda a Europa e do Extremo Oriente, colaborando com artistas como Anne Sofie von Otter, Steven Isserlis, Angela Hewitt, Torleif Thedéen e Olli Mustonen. É diretor do seu próprio
festival O/MODƏRNT, na Suécia, o qual apresenta uma série de concertos no
Wigmore Hall, em Londres, e na Muziekgebouw aan ‘t IJ, em Amesterdão.
Hugo Ticciati venceu as competições internacionais Giovani Talenti
e Rovere d’ Oro, em San Bartolomeo al Mare, Itália (2002), e o Prémio
Mendelssohn, em Bari, Itália (2004). Em 2007, tornou-se membro da
Royal Schools of Music no Reino Unido.
Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP)
A direção artística da OCP é assegurada por Pedro Carneiro, que lidera
a mais recente e virtuosa geração de instrumentistas. A OCP estreou-se
no concerto inaugural da temporada 2007/08 do CCB, onde mantém a
sua temporada e é presença constante nos Dias da Música em Belém,
abrindo espaço a novos solistas e maestros. A OCP já trabalhou com
Emmanuel Nunes e Sofia Gubaidulina, solistas como Jorge Moyano, Cristina
Ortiz, Sergio Tiempo, Gary Hoffman, Filipe-Pinto Ribeiro, Carlos Alves, Heinrich
Schiff, Artur Pizarro e António Rosado. A internacionalização deu-se no City
Festival of London 2010, com 4 estrelas no The Times. A OCP quer tornar-se
uma das melhores orquestras mundiais, e promove projetos inovadores:
a OCPsolidária, a OCPdois e a Jovem Orquestra Portuguesa (primeiro
representante português na Federação Europeia das Orquestras Nacionais
Juvenis). Os parceiros da OCP são a Linklaters, a Fundação Calouste
Gulbenkian, a PwC e os Municípios de Lisboa e de Oeiras.
Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi
Única Escola de Ensino Integrado no distrito de Setúbal, fundada em
1961, com objetivos definidos na Educação Musical e Intelectual para a infância e juventude. Como agente cultural, realiza frequentemente concertos e outras iniciativas, de que se destacam as quatro 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, com lançamento do CD “Extranho” em junho de 2007 num concerto
em direto para a Antena 2. Em 1979 foi reconhecida como Instituição de
Utilidade Pública Coletiva. Pelo trabalho realizado, foram-lhe atribuídas
medalhas de honra da cidade de Setúbal em 1985 e 2003.
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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-lhes 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. 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 contribui 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.
Fernando Severo Altube
Nasceu na cidade de Salta, Argentina. Terminou com medalha de ouro o
Conservatório Nacional de Música Carlos Lopez Buchardode, na Argentina,
na especialidade de piano. Em 1989 obteve uma bolsa do Estado Soviético
para estudar no Conservatório Estatal de Moscovo P.I.Tchaikovsky, onde
finalizou os estudos em 1995 “Com Honra” e obteve o Título de “Master
of Fine Arts” nas especialidades de Composição e Professor de Matérias
Musicais Teóricas. Frequentou em Estugarda um curso de direção com o
maestro Helmut Riling. Por duas vezes consecutivas obteve prémios em
concursos de improvisação no Conservatório Tchaikovsky. Apresentouse como pianista interpretando obras do repertório universal, obras
de sua autoria e de compositores argentinos. As suas músicas foram
interpretadas por prestigiadas orquestras e grupos de câmara como
a Orquestra Sinfónica Nacional de Argentina, a Orquestra Sinfónica
da Galiza, o Quarteto de Cordas de Tolyo, o Quarteto do Festival
de Newburyport de EEUU, o percussionista Pedro Carneiro, o Opus
Ensemble, entre outros. Ganhou o 1º Prémio do Concurso Juan Carlos Paz,
em Buenos Aires (1996) e o 1.º Prémio da III Edição do Concurso Andrés
Gáos da Cidade da Corunha, Espanha (1999).
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Sexta-feira 29 de maio
friday, may 29th

10h30 – 11h15
Auditório José Afonso

Demonstração de Percussão
Percussion Showcase
11h30 – 12h15
Auditório José Afonso
– Avenida Luísa Todi
– Fórum Municipal Luísa Todi

Desfile
Parade
Centenas de jovens das escolas e grupos comunitários de Setúbal têm
vindo a preparar-se para o desfile anual de percussão que integra este
Festival. Aproveite os ritmos, sinta a energia, admire o talento e celebre a
diversidade da vida musical da região.
Hundreds of young people from Setúbal’s schools and community groups
have been preparing for the annual Festival Parade of drumming and
much besides. Enjoy the rhythms, feel the energy, admire the talent and
celebrate the diversity of local musical life.
Fernando Molina coordenador do projeto
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Participantes / Participants
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago – BelaBatuke e
BelaBatuk’Olodum - projetos de percussão do Agrupamento de Escolas
Ordem de Sant’Iago + turmas de 2.º ciclo; sob a coordenação dos professores António Brazinha, Rosa Nunes, Lénea Gonçalves e Rute Estrela.
Escola Básica Barbosa du Bocage – turmas 6.º 1.ª, 6.º 9.ª, 6.º 13.ª, 6.º
vocacional e 5.º 6.ª; sob a coordenação dos professores de educação musical: António Brandão, Isabel Duarte, Graça Lacerda, Ricardina Caramba
e Sónia Manata e dos professores de EV/ET: Henrique Guedes, Maria de
Lurdes Pessoa e Vitória Guerreiro.
Escola Básica Lima de Freitas – turmas 5.º A, 5.º B, 5.º C, 5.º D, 7.º E e 8.º
A; sob a coordenação das professoras de educação musical: Ana Cláudia
Sousa e Helena Carvalho e das professoras de EV/ET: Ana Rita Carrilho e
Maria Margarida Cruz.
Escola Básica Luísa Todi – turmas 5.º 8.ª, 6.º 4.ª e 6.º 6.ª; sob a coordenação dos professores de música João Moreira, Carlos Sequeira e Hélder
Caramba e da professora de EV/ET Teresa Góis.
Escola Básica de Aranguez – turmas 5.º C, 6.ºA, 6.º C, 6.º F, 6.º H, 6.º J;
sob a coordenação dos professores de educação musical: Eugénia Oliveira, Conceição Rodrigues, Maurícia Silva e Pedro Fragoso e dos professores de EV/ET Deolinda Ramos, Helena Louro, Fernando Paulino e Paula
Brighton.
Escola Básica de Azeitão – turma 7.º F e alunos de Educação Especial;
sob a coordenação dos professores Maria do Carmo Franco, Ana Alexandre, Bebiana Rocha, Sónia Correia e Florbela Roque.
Escola Básica da Brejoeira – turmas 4.º A, 4.º B e 4.º C e alunos de Educação Especial; sob a coordenação dos professores Leonor Duarte, Isabel
Dias, Catarina Barradas, Sandra Botão, Miguel Alves, Acília Pereira, Paulo
Machuqueiro e José Falcão.
APPACDM de Setúbal – sob a coordenação e acompanhamento de Elisabete Moreira e Cátia Oliveira.

Um agradecimento especial a todos os restantes professores e responsáveis pelo acompanhamento das turmas, que colaboraram na realização
deste projeto.
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Uma “mão cheia” de ritmo!
Cinco anos deste projeto, uma “mão cheia” portanto, tanto quanto basta
para bater num tambor! Cinco “dedos de conversa” para rever factos sobre este evento em particular, o Desfile, mas que são também uma realidade em muitas das outras vertentes de um Festival que na sua filosofia
pauta-se pela inclusão, pelo envolvimento e participação ativa de uma
parte significativa da comunidade escolar e musical de Setúbal. Ao longo
destes 5 anos mais de 4000 crianças de escolas de Setúbal, “separadas”
pelas suas singularidades mas unidas através da magia contagiante do
ritmo, têm, neste Desfile, celebrado o Festival ao som das suas percussões e dos figurinos, elaborados com materiais reciclados e muita imaginação. São elas as principais protagonistas num processo que, ao longo
de alguns meses, promove cumplicidades criativas e partilha de saberes
entre os seus participantes. Protagonistas no presente mas também no
futuro, ao sensibilizá-los como público de outros eventos artísticos. Este
evento é sobretudo para as crianças, mas a sua concretização só é possível graças à adesão e ao apoio prestado com sensibilidade e dedicação
por todos os professores; e graças também a todos aqueles que valorizam o poder da Arte, sobretudo da música, nas suas vertentes humana,
pedagógica e social, como catalisador privilegiado para a formação dos
nossos jovens.
Convido-o a juntar-se a este “seu” Desfile com o ritmo das palmas: aqui,
em perfeito “clima” de festa, a Música é de todos 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 atuado 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 projeto inglês Grand Union Orchestra e é também um dos responsáveis pelo naipe das percussões do recém-formado Ensemble Juvenil de
Setúbal.
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Avenida Luísa Todi, nº 286

Poética do Tempo
Poetics of Time
Poesia com a Douda Correria
Poetry with Douda Correria
Inspirada pelo tema do Festival de
Música e a par da exposição Poética do Tempo, a Casa da Avenida
desenvolve diversas atividades
que terão por base uma reflexão sobre o Tempo e o Clima.
Nesta tarde, os escritores e poetas da editora Douda Correria partilham a
sua obra com os alunos de escolas locais.

Sexta-feira 29 de maio
friday, may 29th

17h00 – 18h00
Casa da Avenida | Galeria
de Arte

Inspired by the theme of the Music Festival and complementing the art
exhibition Poetics of Time, Casa da Avenida offers various activities that
reflect different aspects of the Weather and Climate. This afternoon writers and poets, published by Douda Correria, share their work with students from local schools.
A exposição Poética do Tempo está patente ao público de 2 de maio a 21 de junho,
com realização de diversas atividades à volta do tema do Tempo e do Clima. Para
mais informações consultar o programa da Casa da Avenida.

Casa da Avenida
A Casa da Avenida é um lugar e um projeto. A sua dimensão e características fazem dela um espaço privilegiado de produção e difusão artística. Localizada em Setúbal, na Av. Luísa Todi, a Casa da Avenida, com a sua traça
pombalina e a varanda virada para o rio, convida a pensar para que serve
uma casa como esta e propõe-se a muitas serventias: divulgar novos e velhos artistas, ser palco de manifestações, realizar espetáculos, fazer festas, receber visitas, ouvir música, dizer poesia… A Casa da Avenida é agora
o espaço dos que lá nasceram e cresceram e de quem a ela hoje chega para
a visitar, conversar, trabalhar, criar e, se for o caso, descansar.
Douda Correia
Douda Correria é uma editora de poesia especializada em pequenas tiragens
e edições limitadas de algumas das mais importantes vozes contemporâneas da poesia nacional. O projeto é dirigido por Nuno Moura e Joana Bagulho.
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Sexta-feira 29 de maio
friday, may 29th

18h30 – 19h15
Fórum Municipal Luísa Todi

AIME! do Ritual à Profanação
AIME! Mankind & Nature – a universal relationship
Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi Classe Orff,
Coro Juvenil, Orquestra Orff de Setúbal
APPACDM de Setúbal CAO1
ACVS – Associação Cabo-Verdiana de Setúbal Rinka Finka e Nôs Talentu
Universe Gong Taças tibetanas
Fernando Altube Direção Musical
Elsa Mobilha e Filomena Vargas Direção do Projeto
Um espetáculo que ilustra a relação do Homem com a Natureza ao longo
dos tempos.
Juntando em palco grupos de diferentes origens e culturas, este trabalho,
dirigido pela equipa da Academia Luísa Todi, é inspirado no conceito de
Clima, tal como é visto na perspetiva de diferentes tribos e culturas.
A performance that illustrates the human relationship with nature, throughout the ages.
Bringing together on stage groups from different backgrounds and cultures, this work led by the Academia Luísa Todi team is inspired by the
concept of Climate, as seen from the perspective of different tribes and
cultures.
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PROGRAMA / PROGRAMME

Do Ocidente / From the West
…de leve chuvisco a tempestade intensa
CAO1 – APPACDM de Setúbal Direção Cecília Pinheiro/ Rita
				Santos
Sagração da Primavera – Stravinsky
Orquestra Orff de Setúbal
Direção Fernando Altube
A caminho do Oriente / On the road to the East
“Hamabe no Uta” – Kokei / Tamezo
Coro Infantil da Academia Luísa Todi Direção Ana Cláudia Sousa
Saudando o Sol
Universe Gong		
Direção Miguel Lourenço
Por Terras de África / Though the lands of Africa
Áfric’Orff – E. Mobilha
Classe Orff da Academia Luísa Todi Direção Elsa Mobilha
Batucando em ritual chuvoso
Rinka FinKa e Nôs Talentu – Associação Cabo-Verdiana de Setúbal,
				
Direção Ricardina Sanches / Isa Costa
CAOS!!! / CHAOS!!!
AIME – F. Altube
Orquestra Orff de Setúbal
Direção Fernando Altube
Tsunami de gentes…
Rinka FinKa e Nôs Talentu – Associação Cabo-Verdiana de Setúbal
CAO1 – APPACDM
Coro Infantil e Classe Orff da Academia Luísa Todi
Orquestra Orff de Setúbal
VAZIOS!! / VOIDS!!
CONSCIÊNCIA! / COINSCIOUSNESS!
Miguel Lourenço – Universe Gong

Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi
(ver pág. 16)
APPACDM de Setúbal
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de
Setúbal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social vocacionada,
primordialmente, para a área da deficiência mental. A instituição intervém
com cerca de mil cidadãos, de diversas idades e graus de deficiência,
e suas famílias, através de ações e dinâmicas regulares concebidas e
operacionalizadas no quadro do funcionamento de 18 valências, enquadradas
por acordos celebrados com a Segurança Social, o Ministério da Educação e o
Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou suportadas exclusivamente
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pela associação com recurso a apoios de patrocinadores e da comunidade em
geral. A APPACDM de Setúbal tem como âmbito geográfico de intervenção
natural o distrito de Setúbal, incidindo sobretudo nos concelhos de Setúbal
e Palmela e privilegiando o trabalho com as populações mais desfavorecidas,
com vista à promoção de uma qualidade de vida efetiva e à conquista de uma
cidadania plena por parte dos cidadãos com deficiências ou incapacidades.
Associação Cabo-Verdiana de Setúbal (ACVS)
A ACVS é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de carácter
cultural, desportivo e de apoio social às populações de Setúbal, em particular
dos bairros sociais de realojamento das freguesias de S. Sebastião e do
Sado. A ACVS está ao serviço da comunidade setubalense em geral. Tem por
missão prioritária promover a integração da comunidade cabo-verdiana na
sociedade portuguesa e defender e apoiar os mais carenciados e vulneráveis
da comunidade multicultural e pluriétnica que serve.
Universe Gong / Miguel Loureiro
Miguel Lourenço é investigador da relação do Som Harmónico e do comportamento
fisico/mental que o som impacta no ser humano. Com diversas formações em
Taças Tibetanas, Gongos e Diapasões, em Itália, Alemanha e Áustria, é formador e
palestrante na utilização destes “instrumentos” no bem-estar que proporcionam ao
ser humano nas suas várias vertentes. É ainda colaborador ativo no desenvolvimento
de Taças Tibetanas Terapêuticas. Com cerca de 250 alunos espalhados por
Portugal, Suíça, Brasil e Nicarágua, foi convidado a replicar o seu método de ensino
e conhecimentos em Espanha e Brasil. Responsável por vários projetos ligados
ao Som, o mais importante é o Universe Gong, através do qual divulga o Som
Harmónico das Taças Tibetanas, Gongos e outros instrumentos Harmónicos e o
“Sound Healing Portugal®”, que é o maior evento em Portugal nesta temática e que
conta com facilitadores convidados e participantes de diversos países.
Fernando Altube
(ver pág. 17)
Elsa Mobilha
Mestre em Ensino da Educação Musical no Ensino Básico pelo Instituto
Politécnico de Setúbal, com tese publicada, autora de artigos, workshops
e comunicações na área da educação, colabora, presentemente, com a
Associação Portuguesa de Educação Musical na produção de material
pedagógico - projeto “Cantar+”. Ligada à Academia Luísa Todi desde os seus
estudos musicais até aos dias de hoje, como docente, é professora, também,
na EB+S Ordem de Sant’Iago, onde fundou e dinamizou o grupo BelaBatuke.
Filomena Vargas
Iniciou os estudos musicais na Academia Luísa Todi, tendo concluído o
Curso Superior de Piano no Conservatório Nacional de Lisboa. Dedicou
toda a vida profissional ao ensino da música na Academia Luísa Todi e
à criação de diversos projetos que visam o reforço de aprendizagens dos
alunos dessa e de outras instituições com quem trabalhou em parceria.
Exerce o cargo de diretora pedagógica da Academia Luísa Todi desde 1990.
Em 1998, fundou a Orquestra Orff de Setúbal.
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Sexta-feira 29 de maio
friday, may 29th
21h00 – 21h45
22h30 – 23h15
Salão Nobre dOS PAÇOS DO
CONCELHO

Tempestade
(num copo de água?)
Storm (in a Teacup?)

Ana Brandão cantora / atriz
João Paulo Esteves da Silva piano
Coral Infantil de Setúbal
A tempestade já passou, como o big bang. Parecia o fim, mas afinal era o
começo dum mundo, neste caso de um minimundo. A violência está longe, ecoa suavemente, foi tudo transformado em canções, poesia, teatro.
Está tudo calmo, à espera do próximo temporal.
The tempest has passed. As with ‘The Big Bang’, it seemed like the end
but actually was the beginning of a world – in this case a small world. The
violence is far away, echoing softly: it has all been turned into songs, poetry, theatre. Everything is quiet, waiting for the next storm.
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EXCERTO DO GUIÃO
Ana e JP junto ao piano, JP segura um copo. Coro ao fundo da sala.
Ana: Estás com muito má cara
JP: Tu também.
Ana: Estou agitada.
JP: Já chega de tempestades.
Ana: O pior já passou, não?
JP: Não faço ideia. Achas que mando no vento? Achas que mando na chuva?
Ana: Não mandas? e nos raios e nos coriscos...
JP: Só dentro do copo, queres ver? (agita o copo)
Ana: Cuidado! vais afogar o pessoal todo
JP: Achas?
Ana: Que horror. Cóoo rooor
(Ana canta, JP toca)
Ó roró, ó roró q’agora nó...
Coro:
Cai a chuva
e o trovão
acordou
o meu irmão
(...)

Ana Brandão
Formou-se como atriz no Curso de Atores do Instituto Franco-Português. O
seu percurso teatral caracteriza-se pela relação continuada que mantém
com alguns criadores e companhias teatrais, destacando-se, entre
estes, o Teatro O Bando, com quem trabalha desde 1993 participando,
entre outras, nas peças Gente Singular, Ensaio sobre a Cegueira e A
Quarentena, a Primeiro Sintomas, com quem colaborou em A Menina Júlia
e As Bodas de Fígaro, o Novo Grupo - Teatro Aberto, fazendo parte do
elenco de O bobo e a sua mulher esta noite na Pancomédia e a A Ópera
de Três Vinténs. Trabalhou ainda com as companhias A Barraca, Útero e
Mala Voadora e com os encenadores Nuno Cardoso e Gonçalo Amorim.
Em 2006 participou na ópera Pollicino, de Werner Henze. E em 2007
protagonizou a A Filha Rebelde, uma encenação de Helena Pimenta, e
Boneca, a partir da Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, numa encenação
de Nuno Cardoso para o Teatro Nacional D. Maria II. Em cinema trabalhou
com os realizadores João César Monteiro, José Filipe Costa, Raquel Freire,
Jorge Cramez e Margarida Gil, entre outros. Em televisão participou em
telenovelas e séries. Paralelamente, tem desenvolvido uma carreira
musical como cantora, na qual se destacam as colaborações com Carlos
Bica, de que resultou o CD “Diz”, bem como os projetos que atualmente
desenvolve com o pianista João Paulo Esteves da Silva e com o Real
Combo Lisbonense.
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João Paulo Esteves da Silva
Nasceu em Lisboa em 1961 de mãe pianista e pai filósofo.
Em 1984 completa o Curso Superior de Piano do Conservatório Nacional
e parte para França, mantendo-se no exílio até 1992. Em 1993 grava o
seu primeiro disco em nome próprio Serra sem Fim para a editora Farol.
Em 1996 conhece o produtor Todd Garfinkle, da editora MA Recordings,
com quem inicia uma longa colaboração, documentada em seis discos,
e que dura até 2001. Neste ano, instigado por Carlos Bica, grava um
primeiro solo de piano, Roda, para a editora francesa L’Empreinte
Digitale. Em 2003 começa a gravar para a editora Cleanfeed. O seu último
disco, Scapegrace, em duo com Dennis Gonzalez, foi galardoado com o
prémio Autores da SPA para o «melhor disco 2009». Ao longo dos anos
são inúmeras as colaborações, em concertos e discos, com músicos
nacionais e estrangeiros. De destacar particularmente os trabalhos com
Ricardo Rocha, Carlos Bica, Cláudio Puntin, Jean-Luc Fillon, Peter Epstein,
Ricardo Dias e Dennis Gonzalez, no campo da música instrumental, e as
parcerias com cantores como Vitorino, Sérgio Godinho, Filipa Pais, Ana
Brandão, Maria Ana Bobone e Cristina Branco, entre outros. Tem vindo a
trabalhar cada vez mais noutras áreas, como a poesia - publicando dois
livros e colaborando em revistas, de papel e online - e o teatro, enquanto
tradutor e músico - Beckett, Ibsen, Strindberg, Brecht, Stoppard - e a
interessar-se por aproximações e diálogos entre a música e outras artes,
tendo assinado trabalhos conjuntos com o fotógrafo José Luís Neto e
composto, por exemplo, a banda sonora do filme Sem Nome, de Gonçalo
Waddinton. Desde 2009, leciona na licenciatura em Jazz da ESML.
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, além dos ensaios regulares. Do já longo currículo constam
centenas de concertos e atuações de norte a sul do País, bem como
várias participações em programas televisivos. Além da gravação de
vários CD, 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. A direção artística é da responsabilidade
do maestro Nuno Batalha, com uma vasta experiência no ensino e na
direção musical, a par de uma carreira como músico na Banda da Armada.
Colaboram também com o Coral a professora Raquel Pereira (técnica vocal
/ violino) e 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.
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Sábado 30 de maio
saturday, may 30th

10h30 – 12h00
Quinta da Bacalhôa
Vila Fresca de Azeitão

Música no Palácio
Music by the Palace
Banda de Música da Sociedade
Musical Capricho Setubalense
BelaBatuke e BelaBatuk’Olodum
percussão
John Kenny carnyx
Pandora’s Box quarteto de metais
Uma oportunidade rara para visitar o espaço único e intemporal da Quinta da Bacalhôa, envolvido pela música e habitado por músicos, tanto locais como internacionais. Inserido na diversidade de estilos musicais que
dão vida a este evento, iremos conhecer o Carnyx - um instrumento de
origem Celta, feito de bronze, com dois mil anos de idade, que guiará os
visitantes através dos belos jardins do palácio.
A rare chance to visit the unique and timeless world of Bacalhoa, surrounded by music and populated by musicians, both local and international. As
part of the diversity of musical styles that give life to this event, you can
meet the Carnyx, a two-thousand-year-old Celtic musical instrument made
of bronze, which will guide us through the beautiful palace grounds.
10H30
Banda de Música da Sociedade Musical Capricho Setubalense
BelaBatuke e BelaBatuk’Olodum percussão
11H00
Visita ao Palácio da Bacalhôa
11H30
John Kenny carnyx
Pandora’s Box
Torbjorn Hultmark trombone soprano, Miguel Tantos trombone alto,
Patrick Kenny trombone tenor, John Kenny trombone baixo
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Banda de Música da Sociedade Musical Capricho Setubalense
Em 22 de novembro de 1867, Dia de Santa Cecília, padroeira dos
músicos, é oficialmente fundada a Sociedade e a sua Banda de Música.
A Banda foi fundada no reinado de D. Luís I, entre a Questão Coimbrã
e as Conferências Democráticas do Casino, participou na Revolução
Republicana, atravessou meio século de ditadura fascista, assistiu à
Revolução do 25 de Abril e viveu o incremento do associativismo cultural,
desde então. Marcou presença nos 150 anos da Elevação de Setúbal a
Cidade e atuou, recentemente, na inauguração da Casa da Cultura de
Setúbal, onde funciona a Escola de Música da Capricho. A Banda da
Capricho Setubalense tem representado Setúbal em todo o País e é
indissociável da história da cidade e dos acontecimentos que constroem a
sua memória coletiva. Quase a completar 148 anos de atividade, continua
a prestar um assinalável contributo para o desenvolvimento cultural da
cidade, na promoção da música e na formação de músicos. A Banda de
Música da Sociedade Musical Capricho Setubalense é dirigida, desde
2012, pelo maestro Joaquim Silva.
BelaBatuke e BelaBatuk’Olodum
BelaBatuke – Grupo de percussão da Escola Básica e Secundária Ordem
de Sant’Iago. Projeto iniciado 2006 que utiliza diversos materiais sonoros.
BelaBatuk’Olodum - Surge em 2013 com um projeto de desenvolvimento artístico baseado na música Afro-Axe, apoiado pela fundação Helen
Hamlyn Trust com a doação de todo o seu instrumental, numa parceria
promovida pela Câmara Municipal de Setúbal e pelo Festival de Música de
Setúbal. Os grupos têm atuado em vários eventos na cidade de Setúbal e
fora dela. A destacar: animações de rua e projetos escolares/educativos,
efemérides, inaugurações, visitas de entidades do Estado, algumas participações com a Grand Union Orchestra e em todas as edições do Festival
de Música de Setúbal até agora realizadas, entre outros.
John Kenny
John Kenny tem apresentado o seu trabalho em mais de 50 países. É internacionalmente aclamado pela sua interpretação de música contemporânea, mas trabalha igualmente com jazz e música antiga, apresentando
frequentemente as suas próprias composições. Desenvolve inúmeras colaborações nas áreas da dança e do teatro. É professor na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, e no Royal Conservatoire of Scotland.
É diretor musical da TNT Theatre Company e do American Drama Group of
Europe, Munique, compondo e co–dirigindo produções que viajaram pelo
mundo desde 1983. A partir de 1990 começou a estar cada vez mais envolvido com a arqueologia musical e, em 1993, tornou-se a primeira pessoa em dois mil anos a tocar o grande chifre de guerra céltico, conhecido
como carnyx. Atualmente, apresenta palestras e toca este instrumento
por todo o mundo, em salas de concertos, na rádio, na televisão e no
cinema.
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Pandora’s Box
Pandora’s Box é um quarteto de delícias escondidas, combinando música
dos períodos medieval e renascentista com composição contemporânea,
improvisação, poesia e teatro físico. Tecendo uma tapeçaria subtil de palavras e música, poemas de amor e intrigas das cortes, rotas de peregrinação e claustros da Europa medieval e renascentista, até aos arenosos
modernos mundos sonoros. Levante o véu e observe o que levanta voo!
A música que tocam é desenhada a partir de Chatilly Codex, Hildegard
Von Bingen, Ortiz, Monteverdi, Beethoven, Bruckner, Benjamin Britten
Torbjorn, Hultmark, John Kenny, Brian Lynn, Susumo Yoshida e muitos
companheiros de viagem anónimos encontrados ao longo do caminho que exploram o mundo da música folk, sabendo-se que a música popular
é uma prova do passado que vive no presente. Pandora’s Box é também
inspirado por uma legião de poetas anónimos, por Petrarca, Chaucer,
Shakespeare, Brian Nisbet, Molly Bashaw e muito mais.
Quinta da Bacalhôa
No século XIV pertenceu, como quinta de recreio, a João, Infante de Portugal, filho do rei D. João I. Herdou-a a sua filha Dona Brites, mãe do rei
D. Manuel I. Esta quinta viria a ser vendida em 1528 a D. Brás de Albuquerque, filho primogénito de D. Afonso de Albuquerque. O novo proprietário, além de ter enriquecido as construções com belos azulejos, mandou construir uma harmoniosa “casa de prazer” junto do lago. Em 1936,
o Palácio da Bacalhôa foi comprado e restaurado por Orlena Scoville, de
nacionalidade norte-americana, cujo neto encetou a missão de tornar a
quinta um dos maiores produtores de vinho em Portugal, na década de 70
do século XX. Atualmente, a Quinta da Bacalhôa pertence à Fundação Berardo, liderada pela família Berardo, cujo patriarca é o comendador José
Berardo. Foi classificada pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR) como Monumento Nacional em 1996.
Agradecimento especial à Bacalhôa Vinhos de Portugal.
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Sábado 30 de maio
saturday, may 30th
11h00 – 12h00
Centro da Cidade: Praça de Bocage / Largo da Ribeira
Velha / Largo da Misericórdia

Há Música no Ar
There’s Music in the Air
Diversos grupos do Conservatório Regional de Setúbal
A caminhar pelas ruas do centro de Setúbal, o público será surpreendido
pelos sons brilhantes e luminosos da música que é tocada por alguns dos
mais talentosos jovens músicos da cidade, estudantes do Conservatório
Regional de Setúbal.
Walking through the public spaces of downtown Setubal, you will be touched by musical ‘sunshine’ and light ‘breezes’ from some of the city’s most
talented young musicians.

Conservatório Regional de Setúbal
(ver pág. 17)
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Sábado 30 de maio
saturday, may 30th

15h00 – 17h00
Casa da Avenida | Galeria de Arte
Avenida Luísa Todi, nº 286

Poética do Tempo
Poetics of Time
• Exposição / Exhibition
Pensada e realizada por Graça Pinto Basto e Maria João Frade
Pintura, desenho e diversas atividades em torno do tema do Tempo e do
Clima preenchem as diversas salas da Casa da Avenida.
• Poesia / Poetry
Apontamentos poéticos sobre o tema, pela voz de vários leitores.
• À Conversa sobre o Clima e a sua influência no comportamento e
na criatividade do ser humano / Conversation about the Climate and
its influence on the behaviour and creativity of human beings
Com Luís Pessanha, presidente da Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica, e António Sampaio Correia, neurocientista / psiquiatra.
O tempo e o clima são condicionantes de muitos dos comportamentos humanos
– incluindo a criatividade e por consequência a criação artística – observados em
diversas regiões do planeta e em diferentes períodos do ano. Eles permitem tirar
conclusões, algumas delas muito curiosas, sobre padrões de vida e características
psicológicas dos habitantes de diferentes zonas do globo, influenciados pelas
condições do tempo e, em particular, pelas condições climáticas.
A exposição está patente ao público de 2 de maio a 21 de junho, com realização de diversas
atividades à volta do tema do Tempo e do Clima. Consultar programa da Casa da Avenida.
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Reflecting this year’s theme of the Music Festival, Casa da Avenida presents an exhibition of paintings and drawings entitled Poetics of Time and
various activities around the subject of Climate: these include poetry readings and a discussion about Climate and its influence on the behaviour
and creativity of human beings, featuring two leading experts, one a meteorologist and the other a neuroscientist / psychiatrist, to guide us through
this fascinating topic.

Casa da Avenida
(ver pág. 21)
Luís Pessanha
Meteorologista do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), formado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
na vertente de Ciências Geofísicas (Meteorologia, Climatologia, Oceanografia, Sismologia entre outras). Desde 1985 que se dedica à Observação
Remota, tendo trabalhado, entre 1987 e 1999, na ESA (mais de oito anos)
e EUMETSAT (quatro anos). Integrou a equipa que desenhou e deu início
a um centro de aplicações satélite no IPMA que, com financiamento da
EUMETSAT, e desenhado para operar por períodos de 18 ou mais anos,
permite a distribuição gratuita, em tempo real e diferido, de variáveis biofísicas da superfície (solo) por todo o mundo. Antes da Observação Remota, dedicou-se ao estudo de ondas no mar numa equipa que efectuou o
levantamento do clima de ondas na costa portuguesa. Atualmente está
envolvido na aplicação da Observação Remota à Agricultura, Incêndios
Florestais, Problemas de Seca e Desertificação.

António Sampaio Correia
Neurocientista e psiquiatra, doutorado em Política Social pela
Universidade Técnica de Lisboa, mestre em neurociências pela
Universidade de Londres e licenciado em medicina. Foi membro da
Comissão de Farmácia e Terapêutica de 2000 a 2004. De 2001 a 2004,
por nomeação do Conselho de Administração do Hospital Júlio de Matos
foi diretor do Internato Médico e adjunto da Direção Clínica. Foi vogal
do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos por eleição para o
triénio de 2005–2007. Desde 2003 que tem vindo a exercer as funções de
convidado e regente da cadeira de Psicopatologia na Escola Superior de
Saúde Ribeiro Sanches. Atualmente também exerce psiquiatria na Clínica
Quadrantes e no Hospital CUF.
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Sábado 30 de maio
saturday, may 30th

17h00 – 17h40
Coreto – Avenida Luísa Todi

Música no Coreto
Music on the Bandstand
Banda da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense
A Banda da Perpétua Azeitonense apresenta a sua música no coração da
cidade de Setúbal.
The Band Perpetua Azeitonese, presents its music in the heart of Setubal
downtown

Banda da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense
A primeira apresentação da Banda da S.F.P.A. ocorreu no dia 23 de abril
de 1882. É formada por cerca de sessenta elementos, na sua maioria
amadores, que divulgam um reportório variadíssimo, utilizando compositores dos períodos Barroco, Clássico, Moderno e Contemporâneo, sempre
com um nível de qualidade apreciável. Foi agraciada com o Diploma e
Medalha de Ouro de Instrução e Arte da Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, com a Medalha de Ouro e Mérito da cidade
de Setúbal, com a Medalha de Ouro da Junta de Freguesia de Azeitão.
Mantêm uma Escola de Música com atividade diária para poder renovar
os seus quadros sempre que necessário. A Banda é atualmente dirigida
pelo maestro Carlos Medinas.
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18h00 – 19h00
Fórum Municipal Luísa Todi

A Tempo
A Tempo
Ensemble Juvenil de Setúbal
Rui Borges Maia direção
O Ensemble Juvenil de Setúbal é um projeto musical e socialmente inclusivo, que se concretizou graças ao apoio do programa PARTIS - Práticas
Artísticas para a Inclusão Social, da Fundação Calouste Gulbenkian. O
concerto de hoje marca a primeira presença do grupo na programação do
Festival. Formado há menos de um ano e reunindo jovens músicos da região de Setúbal, este ensemble interpreta música que abrange um vasto
leque de estilos e géneros - jazz, clássico, moderno e músicas do mundo
- refletindo a diversidade cultural, experiência e formação dos próprios
intérpretes. O programa inclui música criada especialmente para o grupo
por Dan Stern (Reino Unido), Daniel Bernardes e Luís Salgueiro, e uma
reinterpretação das Quatro Estações de Vivaldi por Sara Ross.
The Setubal Youth Ensemble is a brand new kind of orchestra, which has
been realised with the support of the Calouste Gulbenkian Foundation’s
PARTIS programme for social inclusion. Today’s concert marks the first
Festival appearance of this new group of talented young musicians, drawn
together from Setúbal´s region less than a year ago. The music covers a
wide range of styles and genres, reflecting the diverse cultural background
of the performers. The programme includes original music by Dan Stern
(UK), re-interpretations of Vivaldi’s Seasons by Sara Ross and new pieces
by Daniel Bernardes and Luís Salgueiro.
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PROGRAMA / PROGRAMME
Dan Stern				Stretch 180
intervalo

Luís Salgueiro				Gentes
Daniel Bernardes 			
Planície
Vivaldi – arr. Sara Ross			
Inverno de As Quatro Estações
					Verão de As Quatro Estações

Ensemble Juvenil de Setúbal
Rui Borges Maia, Pedro Condinho, Fernando Molina responsáveis musicais
Ana Sofia Vilares, Ana Sofia Cavaco flauta, Ana Marques clarinete, Gonçalo Baião

saxofone, Joana Praça, Joana Rodrigues violino, Mónica Imaginário Martins violoncelo, Catarina Martins guitarra / baixo elétrico, Duarte Reis teclados, Eva Ferreira e Miguel Varela percussão clássica, Carina Moreno skoog e percussão tradicio-

nal, Ana Carolina Ferreirinha, Inês Escumalha, Inês Matos, José Carlos Reis, Luís
Piçarra, Pedro Pereira, Rita Cavaco, Sara Caldeira percussão tradicional / étnica

O Ensemble Juvenil nasceu com base no trabalho desenvolvido pelo Festival de Música de Setúbal durante os últimos cinco anos, numa estreita ligação à comunidade local. Tal como o Festival, o Ensemble Juvenil
é um projeto musical e socialmente inclusivo, que reflete a diversidade
nas suas diversas facetas – diferentes estilos musicais, diferentes aptidões e formações musicais dos elementos que o constituem. As próximas
apresentações públicas do grupo estão agendadas para 7 de junho, no
Cine-Teatro S. João, em Palmela, e 1 de outubro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, no âmbito do Festival Jovens Músicos.
Rui Borges Maia
Aluno de Jacques Zoon na Escuela Superior de Música Reina Sofia, como
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundación Carolina.
Como aluno desta escola, recebeu o diploma de Excelência Académica
das mãos da rainha Sofia de Espanha. Atualmente é membro da Orquestra de Câmara Portuguesa, sob a direção de Pedro Carneiro, e do Plural Ensemble (Espanha), sob a direção de Fabián Panisello. Faz também parte
do Quinteto À-vent-garde, e do Tagus Ensemble. Colabora com a Lucerne
Festival Orchestra (Suíça) sob a direção de Claudio Abbado, Bernard Haitink e Andris Nelsons. Fez parte da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, entre 2003 e 2006, e da Orquestra Metropolitana de Lisboa, em 2011,
tendo paralelamente, colaborado com várias formações, entre as quais a
Orchestra Mozart (Itália), o Ensemble MidtVest (Dinamarca), a Orquestra
Gulbenkian e a Orquesta Sinfónica de Madrid, que lhe deram a oportunidade de trabalhar com vários maestros, como Peter Eötvos, Michael Zilm,
Pablo González, Peter Rundel, Vladimir Ashkenazy, Joana Carneiro, Pablo
Heras-Casado e Zoltan Kocsis.

36

Dan Stern
A diversidade da expressão musical do compositor Dan Stern proporciona
novas formas de relacionamento com públicos e músicos. A chave para
isso está na participação/colaboração: a sua experiência em jazz e música clássica é vital para esta abordagem. Depois de ter estudado com
Dave Liebman, antigo saxofonista de Miles Davis, em Nova Iorque, tocou
e gravou durante mais de uma década com os melhores da cena jazzística, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos. Recentemente, o trabalho com formações clássicas como a Symphony Orchestra e a London
Sinfonietta, bem como a colaboração com criadores das áreas da dança e
do teatro ampliaram o potencial expressivo da sua visão musical.
Sara Ross
Nasceu na Ilha de São Miguel, Açores, iniciando os estudos musicais no
Conservatório Regional de Ponta Delgada. De 2007 a 2010 frequentou o
curso de Digital Music Creation na Teesside University, em Middlesbrough, Inglaterra, e, entre 2011 e 2014, licenciou-se em Composição na Escola
Superior de Música de Lisboa, sob principal orientação de Luís Tinoco,
Carlos Caires e António Pinho Vargas. Além da sua atividade artística independente, colabora com vários projetos, como o Ensemble Juvenil de
Setúbal, o Estúdio de Ópera da ESML e ainda em criação multidisciplinar,
de onde tem crescido o interesse por uma abordagem mais teatral e coreográfica em relação à performance musical.
Daniel Bernardes
Nasceu em 1986. Iniciou os estudos musicais aos 5 anos. Estudou piano
na Ecole Normale de Musique de Paris e, mais tarde, licenciou-se em jazz
na Escola Superior de Música de Lisboa, onde foi aluno de João Paulo Esteves da Silva. Desenvolve a sua atividade como compositor, misturando
música escrita e música improvisada. Com o seu trio grava “Nascem da
Terra”, para a TOAP. Toca nas principais salas portuguesas, entre elas a
Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação de Serralves, a Casa da Música, o Teatro S. Luiz e o Centro Cultural de Belém.
Luís Salgueiro
É licenciado em Composição pela Escola Superior de Música de Lisboa,
onde estudou com António Pinho Vargas, Carlos Marecos e Luís Tinoco.
Além da atividade criativa, dedica a sua energia à preparação de partituras e musicografia, primeiro como ‘freelancer’ e atualmente como coordenador das atividades editoriais do MPMP - Movimento Patrimonial pela
Música Portuguesa.
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Sábado 30 de maio
saturday, may 30th

21h30 – 23h00
Igreja DE SANta Maria da Graça (Sé)

A Terra Tremeu
The Earth Moved
Pedro Teixeira direção
Officium Ensemble coro
Pandora’s Box quarteto de metais
Conservatório Regional de Setúbal coro
O devastador terramoto de Lisboa, em 1755, teve também um grande impacto na região de Setúbal. Este programa de música sacra, de compositores portugueses e estrangeiros, inclui obras inspiradas por desastres
naturais ou criadas no espírito da ira divina, de compositores antigos como
Brumel, Cardoso e Lobo e do contemporâneo Susumu Yoshida, cuja peça
Equali foi composta em memória das vítimas do tsunami de 2004. Officium
Ensemble é acompanhado por um quarteto de metais de excelentes músicos provenientes da Grã-Bretanha e pelos jovens cantores do Conservatório Regional de Setúbal, interpretando em estreia uma versão do canto gregoriano Dies Irae, criada especialmente para este concerto por Raul Avelãs.
Lisbon’s devastating earthquake of 1755 also had a major impact on Setubal. This programme of Portuguese and international sacred music includes works inspired by natural disaster or created in the spirit of divine
wrath, by composers of the past such as Brumel, Cardoso, Lobo, and the
contemporary Susumu Yoshida, whose Equali was composed in memory
of the victims of the Tsunami of 2004. Officium Ensemble is joined by a
quartet of leading brass players from Britain and the young singers of the
Regional Conservatoire, performing the première of a special version by
Raul Avelãs of the Gregorian Dies Irae.
38

PROGRAMA / PROGRAMME
Cantochão (arr. Raul Avelãs)		

Dies Irae [parte I]		

D. Lobo					Audivi vocem
A. Brumel				Missa Et ecce terrae motus		
						Kyrie
						Gloria
Cantochão (arr. Raul Avelãs) 		
Dies Irae [parte 2]
A. Bruckner 				
Equali ns. 1 e 2, para três trombones
E. Lopes-Morago 			
Versa est in luctum
Cantochão (arr. Raul Avelãs)		
Dies Irae [parte 3]
A. Brumel 				
Missa Et ecce terrae motus		
						Sanctus
						Agnus Dei
Susumu Yoshida 			
Equale para três trombones
Cantochão (arr. Raul Avelãs) 		
Dies Irae [parte 4]
M. Cardoso 				
Lamentatio Feria V, lect. II, a 6
F. Magalhães				Commissa mea
Torbjorn Hultmark			
In memoriam
L.v. Beethoven				Equale n. 2
D. Dias Melgaz				
In jejunio et fletu
E. de Brito				
Jesu Redemptor II
Cantochão (arr. Raul Avelãs)		
Dies Irae [parte 5]

Pedro Teixeira
Completou o mestrado em Direção Coral na Escola Superior de Música de
Lisboa. Dirige atualmente dois grupos em Portugal, o Coro Ricercare, com
quem tem estreado inúmeras obras de jovens compositores portugueses,
e o Officium Ensemble, agrupamento profissional dedicado à interpretação
de música antiga portuguesa. Dirigiu o Coro Eborae Musica (1997-2013) e o
Grupo Coral de Queluz (2000-2012). Recebeu o prémio “The most promising
conductor of Tonen 2002”, na Holanda. Pedro tem sido reconhecido como
um dos mais proeminentes maestros de coro do País, pela intensa atividade enquanto diretor de coro e pela sua sólida e expressiva interpretação
da música coral. Em Barcelona, dirige, juntamente com Peter Phillips, Ivan
Moody e Jordi Abelló, o workshop Victoria400 e leciona o atelier de Coro e
Direção Coral no Curso Internacional de Música Medieval de Morella. Foi
maestro preparador convidado do Coro Gulbenkian (2011-2014). É diretor
artístico das «Jornadas Internacionais Escola de Música da Sé de Évora».
Pedro é, desde 2012, maestro titular do Coro de la Comunidad de Madrid.
Officium Ensemble
Pedro Teixeira direção
Ariana Russo, Clara Coelho, Inês Lopes, Isabel Jacobetty, Rita Marques, Sara Ramalhinho Discantus; Catarina Saraiva, Manon Marques, Rita Tavares, Pedro Cachado, Pedro Louzeiro Contratenor; Carlos Monteiro, Frederico Projecto, Gerson
Coelho, João Barros, Miguel Silva Tenor; Eduardo Martins, Filipe Leal, Miguel Jesus, Pedro Casanova, Sérgio Silva Bassus
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O Officium Ensemble tem-se estabelecido como um dos mais proeminentes
grupos vocais portugueses dedicados à música antiga. A pureza do som que
lhe é característico advém do trabalho de fusão, emissão e equilíbrio que o
grupo tem desenvolvido desde a sua criação, sob a direção de Pedro Teixeira. O
repertório que domina e no qual se especializou estende-se por todo o período
do Renascimento e início do Barroco, dedicando-se com especial enfoque na
música antiga portuguesa e especificamente na música da Sé de Évora, abarcando também as escolas franco-flamenga, espanhola e inglesa da era Tudor.
O ensemble tem atuado em inúmeros locais e contextos relacionados com a
promoção e divulgação da música antiga, desde as Jornadas Internacionais
Escola de Música da Sé de Évora e o Festival Música em São Roque, passando
pelos festivais Terras sem Sombra, Festa da Música (CCB), Festival de Órgão de
Lisboa e AMUZ Laus Polyphoniae, em Antuérpia, entre outros. O Officium Ensemble gravou para o canal Mezzo, juntamente com a Orquestra Divino
Sospiro, assim como para a rádio clássica belga Klara, surgindo também
no programa televisivo “Percursos da música portuguesa”. Os seus concertos são frequentemente retransmitidos pela rádio clássica portuguesa RDP Antena2. Gravou recentemente “Magnificat ou a insubmissa voz”,
obra de João Madureira, em estreia absoluta. O mesmo CD inclui obras de
Estêvão Lopes-Morago e Magnificat primus tonus (Et Exultavit), de Filipe
de Magalhães, em primeira audição moderna.
Pandora’s Box
Torbjorn Hultmark trombone soprano, Miguel Tantos trombone alto, Patrick
Kenny trombone tenor, John Kenny trombone baixo

(ver pág. 30)
Conservatório Regional de Setúbal
(ver pág. 17)
Raul Avelãs
Nasceu em Lisboa, em 1974. Frequentou a Escola de Música Leal da Câmara
(atual Conservatório de Música de Sintra), onde estudou trombone e piano.
É licenciado em Direção 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 leciona Formação Musical
e Classes de Conjunto no Conservatório Regional de Setúbal, pertencendo
desde 2008 à Direção Pedagógica. Foi também professor do Conservatório
Regional Silva Marques, em Alhandra. Dirigiu vários coros, nomeadamente
o Coro Opus21 e o Coral Luísa Todi. Atualmente dirige o Coro de Câmara de
Setúbal e o Grupo Coral da Escola Secundária du Bocage.
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Domingo 31 de maio
sunday, may 31st
10h00 – 10h45 / 11h00 – 11h45 / 12h00 – 12h45
Moinho de Maré da Mourisca

Suite da Maré
The Tide Suite
Grupo de Música Contemporânea do Conservatório Regional de
Setúbal
Externato Rumo ao Sucesso
John Kenny carnyx
António Laertes e Pedro Condinho conceção, composição musical
e direção
Alunos da ESE/IPS (tecnologias artísticas) adereços
Na senda de Dança, Dança Bonequinha, A Grande Serpente Marinha e Viagem,
apresentadas nas edições anteriores do Festival de Música de Setúbal, o Grupo
de Música Contemporânea do Conservatório Regional de Setúbal e os alunos
de ensino especial do Externato Rumo ao Sucesso migraram até ao Moinho de
Maré da Mourisca, em pleno Estuário do Sado, para um concerto/performance/
instalação onde os sons da natureza se misturam com os sons dos instrumentos tradicionais, onde o espaço e o tempo correm ao sabor da maré e onde, mais
uma vez, alunos do ensino artístico e do ensino especial integram uma pequena
orquestra de sons, ideias, ternura, amor e muita música, sob a batuta de Pedro Condinho e António Laertes. Temos ainda como cicerone deste percurso na
Mourisca o músico inglês John Kenny, que nos conduz através da paisagem ao
som do seu Carnyx - um instrumento de tradição milenar.
In the wake of the success of their shows presented in previous editions of the
Setúbal Music Festival – Dance, Dance Doll of Mine, The Great Sea Serpent and
Voyage – the Contemporary Music Group of the Conservatório Regional de Se41

túbal and special education students from Externato Rumo ao Sucesso have
migrated to the tide-mill of Mourisca, in the heart of Sado Estuary to present
their new performance / installation piece where the sounds of nature mingle with the sounds of traditional instruments, where space and time are at
the mercy of the tide and where, once again, young students in artistic education and in special education are united in a small orchestra of sounds, ideas,
tenderness, love and music under the batons of Pedro Condinho and Antonio
Laertes. Special guest musician John Kenny leads us around the mill with the
sound of his Carnyx, an ancient traditional instrument.
Externato Rumo ao Sucesso e Grupo de Música Contemporânea do Conservatório Regional de Setúbal
António Laertes e Pedro Condinho composição e direção
Luís Guimarães, Joana Praça, Joana Rodrigues, Matilde Gonçalves violino, Ana Rita
Franco, Filipa Costa violeta, Marco Madeira, Sara Algarvio violoncelo, Francisco
Canteiro, Maria Beatriz Oliveira guitarra, Beatriz Blanquet saxofone, Mariana Rosa,
Margarida Machado clarinete, Marta Lucas flauta transversal, João Guimarães,
Maria Inês Beira piano Eva Ferreira vibrafone e xilofone Gonçalo Ferreira bombo
Maria Benedita, Luísa Gomes jogo de sinos Carina Moreno, Inês Madeira Lopes,
Tiago Cabrita, Duarte Riachos skoog, voz e percussão vocal André Micael, Carlos
Barbosa, Diogo Rodrigues, Mário Gonçalo, Micael Freitas, Francisco Domingues,
Vítor Oliveira multipercussão e instrumentos de altura indefinida

Estes dois grupos têm vindo a colaborar desde 2012, como resposta ao desafio lançado pelo Festival de Música de Setúbal para que criassem um projeto
original juntado jovens com formações musicais e capacidades distintas. O
resultado desta parceria é apresentado ao público cada ano, no âmbito da programação do Festival, através de espetáculos únicos e inteiramente originais.
António Laertes
António Laertes iniciou os seus estudos musicais no Conservatório Regional
de Setúbal onde foi aluno de piano de Maria Adelaide Rosado Pinto. Frequentou a Escola Superior de Música de Lisboa, licenciando-se em Composição e
em Formação Musical. Frequenta presentemente o mestrado em Música na
especialidade de Composição, na Universidade de Évora, sob a orientação de
Christopher Bochmann. Em 2008, criou o Grupo de Música Contemporânea
do Conservatório Regional de Setúbal (GMC). Como compositor, destacam-se as obras de música de câmara e coral os seus arranjos de tangos argentinos, o bailado “ELOS” e a peça “Prelúdio para uma noite de Inverno”. Dirigindo o GMC, tem participado anualmente no Festival de Música de Setúbal,
num projeto de colaboração com o Externato Rumo ao Sucesso, iniciado em
2012. Ao longo dos últimos anos, António Laertes tem desempenhado uma
intensa atividade como pianista acompanhador para grupo corais, cinema
mudo e companhias de teatro e dança. Foi professor na Academia de Música
de Lisboa (AML) e é, desde 1998, professor no Conservatório Regional de Setúbal, onde desempenhou, até 2013, funções de diretor pedagógico. É pianista
acompanhador da Orquestra Violinhos da AML e dos Violinhos da Verney.
Pedro Condinho
Nasceu em 1965, em Setúbal. Estudou contrabaixo no Conservatório Nacional de Lisboa e na Escola de Jazz de Barcelona. Tocou com músicos
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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 oficinas
de epressão e criação musical no Museu da Música, em 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 quatro 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.
John Kenny
(ver pág. 29)
Conservatório Regional de Setúbal
(ver pág. 17)
Externato Rumo ao Sucesso
O Externato Rumo ao Sucesso é uma instituição de ensino, fundada em 1986,
em Azeitão, cujo projeto pedagógico tem como objetivos principais promover
o sucesso educativo das crianças/jovens com necessidades educativas especiais e a respetiva inserção na sociedade, proporcionando a TODOS o direito
à Educação e à Vida Ativa. Dispõe de duas valências de internato que se traduzem numa resposta à necessidade de ter um lar para acolher as crianças e
jovens com ausência de suporte familiar, durante todo o ano.
ESE / IPS
A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal iniciou
a sua atividade em 1985 e tem atualmente cursos de educação e outras
áreas científicas, sempre com o objetivo de promover a educação para a
cidadania, designadamente através do desenvolvimento da capacidade de
intervenção na escola e na sociedade. Um grupo de alunos que frequentam
a unidade curricular Tecnologias Artísticas, dos cursos de Promoção Artística e Património e Animação e Intervenção Sócio-Cultural, sob a orientação dos professores João Pires e Joana Matos, colaboram neste projeto do
Festival de Música, criando alguns adereços que são usados pelos jovens
músicos e que vêm enriquecer ainda mais esta iniciativa tão especial.
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Domingo 31 de maio
sunday, may 31st

Pré-concerto
15h00 – Entrada do Fórum Municipal Luísa Todi
Ensemble de Saxofones
do Conservatório Regional de Setúbal

15h30 – 16h45
Fórum Municipal Luísa Todi

Mudanças de Clima
Changing Climate
Coros das escolas de 1.º ciclo
APPACDM de Setúbal
Coral Infantil de Setúbal | Nuno Batalha direção
Tiago Oliveira Quarteto
Tiago Oliveira guitarra clássica e direção musical, Miguel Batista guitarra portu-

guesa, Rui Silva contrabaixo/ baixo elétrico, Diogo Melo de Carvalho percussão
Carlos Barreto Xavier coordenador do projeto

Novas canções criadas e interpretadas por centenas de crianças de Setúbal,
tendo por inspiração as alterações climáticas. Este ano, os jovens serão acompanhados por músicos profissionais da área do fado, dando expressão à multiculturalidade e singularidade desta música tão portuguesa.
The song-writing project has involved hundreds of young people each
year, since the Festival’s inception. This year new songs inspired by our
changing climate and created by the children of Setubal, reflect the uniquely Portuguese and multicultural world of fado.
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PROGRAMA / PROGRAMME

Ocidente / West		
Oriente / East
Coral Infantil de Setúbal | Direção: Nuno Batalha
Composições originais: Carlos Barreto Xavier
Arco-Íris / Rainbow		
Ai o sol é tão bom! / Oh the sun is so good!
EB da Azeda (4.º A e 4.º B) | Prof.ª Carla Pimenta
As estações do ano / The seasons of the year
A emoção é alegria / The emotion is joy		
EB Fonte do Lavra (4.º ano) | Prof.as Paula Pinto e Sandra de Jesus
O clima é temperado / The climate is temperate
O homem não deve poluir / Mankind should not pollute
EB dos Arcos (4.º ano) | Prof.as Filomena Santana e Deolinda Requeijo
O tempo / The weather
Ai a chuva / Oh the rain
EB de Vendas de Azeitão (4.º ano) | Prof.ª Susana Trinta
Às vezes está frio / Sometimes it is cold
Na bela cidade de Setúbal / In the beautiful city of Setubal
EB Luísa Todi (3.º e 4.º anos) | Prof. Rui Silva
A neve é fria / The snow is cold
O Inverno chegou / Winter has arrived
EB do Viso (4.º A e 4.º B) | Prof.ª Helena Carvalho
O clima na Serralheira / The climate in Serralheira Farm
Hino do Festival / Festival hymn
APPACDM Quinta da Serralheira | Prof.es José Salazar, Joana Matias,
Dulce Godinho, Ana Castanheira e Elisabete Moreira

Escrita de Canções é um projeto do Festival de Música de Setúbal que
acontece anualmente, desde a primeira edição. O projeto desenvolve a
composição musical pelos alunos do 1.º ciclo, nos diferentes agrupamentos de escolas do concelho de Setúbal, numa metodologia de ensino em
torno de trabalho em sala de aula. A composição musical e construção
da letra das canções impulsiona o desenvolvimento da imaginação e das
relações com a música com a envolvente, contribuindo para o bem-estar
e melhoria de qualidade de vida. Proporciona aos alunos a aprendizagem/
familiaridade com um imaginário cultural, possibilitando, individualmente e em grupo, a prática e realização de um repertório musical original
com o objetivo de o apresentar à comunidade. A composição musical dos
alunos da APPACDM (Quinta da Serralheira) é marcante por todas as dinâmicas geradas ao longo do processo e participação integrada de inter45

venientes, professores e técnicos. Este ano, é proporcionado a todos os
participantes uma nova e rica experiência através da música com arranjos
instrumentais direcionados para a linguagem do Fado: serão acompanhados “ao vivo” pelo Tiago Oliveira Quarteto (guitarra portuguesa, viola, contrabaixo e percussão). Também em palco, acompanhando, enriquecendo
e inspirando o trabalho dos alunos do 1.º ciclo, está, desde a primeira edição deste projeto, o Coral Infantil de Setúbal, sob a direção do maestro
Nuno Batalha.
Carlos Barreto Xavier

Carlos Barreto Xavier
Nasceu em 1969 em Goa, Índia. Iniciou os estudos musicais no Conservatório Regional de Música da Covilhã e concluiu-os 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. É investigador das relações entre a
música pop e a educação musical no ensino básico. Desenvolve intensa atividade artística como compositor e produtor musical, trabalhando
com António Chainho, Marta Dias, Katia Guerreiro, Hands on Approach,
Santos e Pecadores, Cristina Pato, Virgínia Rosa, Jorge Roque e Radiophone. Desde 2011 é professor em regime de voluntariado da Tuniseti – Tuna
da Universidade Sénior do Montijo.
Coral Infantil de Setúbal
(ver pág. 27)
APPACDM de Setúbal
(ver pág. 23)
Tiago Oliveira Quarteto
Tiago Oliveira (guitarra clássica) é autor de inúmeras composições, desempenhando funções de diretor musical e produtor em diferentes projetos. Trabalhou com Pólo Norte, Delfins, Santos e Pecadores, Anabela,
Manolo Sanlucar, Vicente Amigo, Rua da Lua, António Chainho, Gisela
João e Radiophone. Para este projeto do Festival de Música de Setúbal,
juntou-se a três excelentes músicos que acompanham e engrandecem
as canções escritas pelas crianças de Setúbal - Miguel Olveira (guitarra
portuguesa), Rui Silva (contrabaixo e baixo elétrico) e Diogo Melo de Carvalho (percussão).
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Domingo 31 de maio
sunday, may 31st
21h00 – 22h30
Fórum Municipal Luísa Todi

Maré Alta
High Tide
Pedro Jóia guitarra
João Frade acordeão
Norton Daiello baixo elétrico
Ensemble Juvenil de Setúbal percussão
Rui Borges Maia flauta
Os diferentes compositores oriundos de cidades portuárias como Setúbal,
Lisboa e Buenos Aires e as peças explicitamente ligadas ao mar, que fazem parte do reportório deste concerto, refletem um movimento musical
comum, como o movimento das marés. A inspiração para a composição
e improvisação musical deste espetáculo vem também das mudanças
provocadas pelas estações do ano e a sua influência sobre os ritmos e
comportamento dos mares. Com uma carreira profundamente enraizada
na tradição de música popular ibérica, Pedro Jóia, o mais brilhante guitarrista português da sua geração, traz-nos uma nova abordagem ao rico e
colorido folclore tradicional português. Fortemente marcado pelo Fado e
após o seu trabalho de vários anos baseado na transcrição da música de
Armandinho de guitarra portuguesa para guitarra clássica, aproxima esta
abordagem da tradição musical do folclore, criando uma visão ritmada e
singular da música popular ao enriquecê-la com acordeão e baixo. Neste
concerto, Pedro Jóia é acompanhado não só pelos seus colegas de profissão com quem forma o seu Trio, mas também pelos jovens percussionistas do Ensemble Juvenil de Setúbal e pelo flautista Rui Borges Maia.
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The tidal element of the music for this concert is reflected in the various
composers, who come from maritime cities such as Setubal, Lisbon and
Buenos Aires, and through works expressly connected with the sea. The
changing seasons and their influence over the rhythms and behaviour of
the seas have also inspired new work for this show, both written and improvised. With a career profoundly based in the Iberian popular music tradition,
Pedro Jóia, the most remarkable Portuguese guitar player of his generation,
brings us a new approach on the rich and colourful traditional Portuguese
folklore music. After developing a very personal approach on Flamenco and
Fado, Jóia brings together this two genres with the rural and urban Portuguese folklore. Profoundly influenced by Fado and after working for several
years on the transition of the music of Armandinho (one of Fados’ more important composers) from Portuguese guitar to Spanish guitar, Pedro takes
this vision further into folklore, adding a bass guitar and the accordion,
creating an innovative and upbeat vision of traditional popular music. For
today’s concert, Pedro Jóia is joined not only by his professional colleagues,
who form his famous trio, but also by the young percussion players from
the Setubal Youth Ensemble and by the flautist Rui Borges Maia.

Pedro Jóia
Começou a tocar guitarra aos 7 anos. Aos 14 entrou para o Conservatório
Nacional de Música e dois anos mais tarde começou os seus estudos de
Flamenco com Paco Peña, Gerardo Nuñez e Manolo Sanlúcar, com quem
seguiria os estudos durante os nove anos seguintes. Entretanto, inicia a
sua atividade profissional com 19 anos, tocando como solista e com diferentes formações na Europa, Ásia, América do Sul e África. Compõe regularmente para teatro e cinema e editou cinco CD em nome próprio. Entre
1997 e 2003 leciona na Universidade de Évora. Nos quatro anos seguintes
vive no Brasil onde toca regularmente com Ney Matogrosso, Yamandú Costa e Gilberto Gil, entre muitos outros. Em 2008 recebe o prémio “Carlos
Paredes” pelo seu álbum “À espera de Armandinho”. Em 2011 começa uma
estreita colaboração com os mais promissores nomes do novo Fado, como
Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro, procurando novas abordagens musicais
para o Fado Tradicional. Desde 2012 combina os seus projetos pessoais
com a direção musical da cantora Mariza.
Norton Daiello
É o diretor musical e arranjador do duo Couple Coffee, com quatro álbuns
editados. Trabalha regularmente com diferentes artistas em Portugal e no
estrangeiro, fazendo parte da banda de Ivan Lins na Europa. No Brasil tocou com Bibi Ferreira, Marilia Pêra, Roberto Menescal e a Rio Jazz Orchestra.
João Frade
Começou a tocar acordeão aos 8 anos e cedo se interessou por diferentes géneros musicais, ganhando alguns dos mais prestigiantes prémios em competições
internacionais de acordeão. Tocou profusamente por todo o mundo ao lado de
músicos reconhecidos como Flora Purim, Airto Moreira, Edu Miranda, Paulinho Lemos, António Mesa, Tuniko Goulart, Carlos Sarduy e Stanley Jordan, entre outros.
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Participantes 2015 | Participants 2015
• Hugo Ticciati

• Banda de Música da Sociedade Musical

• Orquestra de Câmara Portuguesa

Capricho Setubalense

• Ana Brandão & João Paulo Esteves da Silva

• BelaBatuke - AVEOS

• John Kenny

• Casa da Avenida

• Pandora’s Box

• Coral Infantil de Setúbal

• Pedro Teixeira

• Conservatório Regional de Setúbal

• Officium Ensemble

• Ensemble Juvenil de Setúbal

• Pedro Jóia Trio

• ESE/IPS (Tecnologias Artísticas)
• Externato Rumo ao Sucesso

• APPACDM Setúbal - Associação Portuguesa

• Tiago Oliveira e músicos convidados

de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

• Universe Gong

• Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi
• ACVS - Associação Cabo-Verdiana de Setúbal
• Agrupamentos de escolas de:
- Azeitão
- Barbosa du Bocage
- Lima de Freitas
- Luísa Todi
- Ordem de Sant’Iago

Hotel parceiro | Partner Hotel

- Sebastião da Gama

• Esperança Centro Hotel

• Banda da Sociedade Filarmónica Perpétua

+351 265 521 780

Azeitonense

esperanca@lunahoteis.com

Bilhetes | Tickets
Fórum Municipal Luísa Todi
www.bilheteiraonline.pt
Tel.: 265 522 127

Informações
www.festivalmusicadesetubal.com.pt
www.facebook.com/festivalmusicasetubal
festival.musica.setubal@gmail.com

A aquisição de 10 bilhetes tem um desconto de 10%

Classificação Etária — Maiores 6 anos

Organização: A7M - Associação Festival de Música Setúbal.
Projeto financiado pela Câmara Municipal de Setúbal, The Helen Hamlyn Trust
e Fundação Calouste Gulbenkian
Rádio oficial:

