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Organização de A7M – Associação Festival de Música de Setúbal 
Projecto financiado por Município de Setúbal, The Helen Hamlyn Trust
Com o apoio de Antena 1, Antena 2, Gerador, Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal,
Delta Cafés, Caetano Drive, BPI e Fundação ‘la Caixa‘

festivalmusicadesetubal.com.pt

20, 21 e 22 de novembro 2020

Bem-vindo ao 10º Aniversário
do Festival de Música Setúbal!

Alcançar este marco, neste tempo sem precedentes, é o símbolo do apoio e talento 
da equipa e das pessoas de Setúbal, que desde o primeiro momento receberam o 

Festival de braços abertos! 

O tema do Festival Listening, “Escutar”, traduz a essência da cocriação e da colaboração. 
Neste Festival, verdadeiramente inclusivo, convidamo-lo(a) a ouvir o canto e o tocar 
das crianças, dos jovens músicos, dos solistas profissionais, dos coros e orquestras – 
escutando também o silêncio para além da música, sentindo o ambiente à sua volta: o 
mundo, os sons da cidade, os locais, aos outros e a natureza! 

O Festival de Música de Setúbal reúne artistas nacionais e internacionais e jovens locais, 
que produzem música através das comunidades e gerações, promovendo a escuta 
e a partilha de experiências. Entre os artistas convidados, as encantadoras cantoras 
setubalenses Sofia Vitória e Cátia Oliveira, a Orquestra de Câmara Portuguesa e o 
maestro Pedro Carneiro, os coros de Voces Celestes e Mãos que Cantam, acompanhados 
pelo Coral infantil de Setúbal. Estudantes do Conservatório Regional de Setúbal 
em colaboração com o premiado saxofonista João Pedro Silva, criam uma nova peça 
mediática mista. Os jovens músicos da Camerata regressaram a casa, dirigidos e 
acompanhados pelos violinistas premiados, André Gaio Pereira, Sofia Silva Sousa e o 
Quarteto do Tejo. O inédito Ensemble Juvenil de Setúbal, com cinco anos de existência, 
tem partilhado continuamente a sua natureza inclusiva e arte de fazer música. 

Há 250 anos nascia Beethoven, o compositor de renome mundial que perdeu a audição, 
mas nunca a capacidade de escutar. Beethoven procurou conforto ao escutar a natureza, 
tendo a tranquilidade na sua consciência e desfrutando da satisfação que isso lhe 
proporcionou. 

Abracemos também a tranquilidade e beleza natural que envolve a histórica cidade de 
Setúbal, escutando a sua vibração! 
Neste ano particular, alunos das escolas de música da região de Setúbal reinventaram-
se ao criar música, que muitas vezes conta histórias para além das simples palavras. 
De forma presencial ou virtual, através de ensaios ou sessões síncronas, conduzidos 
pela cantora e compositora Merit Ariane, criaram um filme, mostrando as crianças da 
APPACDM, do Conservatório Regional de Setúbal e do Conservatório Regional de 
Palmela e que irão certamente proporcionar alguns dos momentos mais emocionantes e 
memoráveis do Festival. 

Somos imensamente gratos pelo apoio continuado do Helen Hamlyn Trust, da Câmara 
Municipal de Setúbal e demais parceiros, instituições e indivíduos locais, cujas muitas 
contribuições tornam este evento possível. É para mim um privilégio fazer parte 
deste festival no papel de Diretora Artística e trabalhar ao lado de pessoas fantásticas, 
explorando o que o Festival pode alcançar. 

Celebremos esta temporada e todos os seus triunfos e continuemos juntos nesta viagem 
musical pelo futuro!

TESSA MARCHINGTON
Diretora Artística

Festival de Música Setúbal
2011–2020



Sexta-feira, 20 de novembro 

21h00
Fórum Municipal Luísa Todi

Música e Natureza

Orquestra de Câmara Portuguesa
Camerata do Festival de Música de 
Setúbal
André Gaio Pereira violino e direção
Sofia Sousa viola
Pedro Carneiro maestro

Programa
A. Vivaldi – Inverno, Opus 8, No. 4, em Fá m
B. Britten – Lachrymae
L.v. Beethoven – Sinfonia Pastoral

Beethoven, cujo 250º aniversário se cele-
bra em 2020, tinha já perdido completa-
mente a sua audição quando compôs a 
sua Sinfonia Pastoral: mas nunca perdeu 
verdadeiramente a arte de “escutar”. Neste 
concerto, tanto Beethoven como Vivaldi 
capturam perfeitamente os sons das pai-
sagens naturais envolventes.

€ 10,00

Sábado, 21 de novembro

11h00 | Sessão 1
12h00 | Sessão 2
Convento de Jesus

Oficina de música coral 

Filipa Palhares direção

Oficina de música coral direcionada a 
crianças entre os 8 e os 12 anos, sob a 
orientação da maestrina Filipa Palhares. 
Uma excelente oportunidade para explo-
rar e brincar com a voz.

Sujeito a reserva: a7m.eventosfms@gmail.com

15h00 | Convento de Jesus

As Estações

Camerata do Festival de Música de Setúbal
Conservatório Regional de Setúbal cordas
André Gaio Pereira violino, direção

Programa
A. Vivaldi – Primavera 
A. Vivaldi – Outono, Opus 8, No. 3, em Fá M
Joly Braga Santos – Concerto para Cordas

Momento de reencontro e partilha de músi-
ca e poesia de jovens músicos profissionais 
de Setúbal, que atualmente desenvolvem a 
sua atividade em várias partes do mundo.

Entrada Livre (sujeito a levantamento de 
convite)

18h00
Fórum Municipal Luísa Todi

O Silêncio que fica entre palavras que 
dançam

A Garota não
Academia Dança Contemporânea de 
Setúbal

Cátia Oliveira voz e guitarra 
Diogo Sousa bateria e percussão
Sérgio Mendes guitarras e produção 
Alunos da Academia de Dança 
Contemporânea de Setúbal

Vivemos no tempo do silêncio raro. Desde 
o bolso onde toca o telemóvel até à espla-
nada onde conversamos, tudo é vibração, 
ruído, música e som. E no meio dessa azá-
fama sonora, muitas vezes não ouvimos o 
outro. Sequer nos ouvimos a nós.
Escutar, é uma provocação exigente: con-
vida o ouvido a ouvir com tempo, senti-
mento e consciência. Convida o ouvido a 
respirar, a ver, a sentir. 

€ 10,00

21h00
Igreja de São Julião

Escuta a minha Oração

Mãos que Cantam coro
Sérgio Peixoto maestro
Coral Infantil de Setúbal
Nuno Batalha maestro
Voces Cælestes coro 
Sérgio Fontão maestro
Gonçalo Simões piano

Escutar o som e o silêncio da música coral, 
antiga e moderna de Filipe de Magalhães, 
Henry Purcell, Benjamin Britten, Leonard 
Bernstein, John Cage e James MacMillan, 
entre outros. 

Entrada Livre (sujeito a levantamento de 
convite)

Domingo, 22 de novembro

11h00
Casa da Baía

Artes Sónicas

António Laertes professor
João Pedro Silva saxofone
Andy Scott, Jorge Salgueiro, Lino 
Guerreiro, Tiago Ribeiro, Alexandre 
Sousa música
Miguel Mares, João Pedro Silva vídeo  
Lemn Sissay texto 

Da sinergia entre o Saxofonista João Pedro 
Silva – Conservatório Regional de Palmela 
–  e os alunos da classe de Composição do 
professor António Laertes – Conservatório 
Regional de Setúbal – nasce um concerto 
dinâmico, atual e com uma forte compo-
nente eletrónica e de utilização de novas 
tecnologias na música. Serão interpretadas 
obras de Jorge Salgueiro, Lino Guerreiro, 
Andy Scott, António Laertes e dos jovens 
compositores Tiago Ribeiro, Alexandre 
Sousa e Bárbara João. 

€ 5,00

10h00 – 13h00
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Setúbal

Beethoven em Casa

Master classes com o Quarteto Tejo

Quarteto Tejo
André Gaio Pereira violino 1
Tomás Soares violino 2
Sofia Silva Sousa viola de arco
Beatriz Raimundo violoncelo

Master classe de música de câmara para 
cordas, que inclui obras de Beethoven e de 
Mendelssohn. Jovens e talentosos músicos 
da região aprendem com o Quarteto Tejo 
técnicas para interpretação e performance.

Entrada Livre (sujeito a levantamento
de convite)

15h00
Salão Nobre da Câmara Municipal
de Setúbal

Beethoven em Casa

Quarteto Tejo
André Gaio Pereira violino 1
Tomás Soares violino 2
Sofia Silva Sousa viola de arco
Beatriz Raimundo violoncelo

Programa
L.v. Beethoven – Quarteto de Cordas Nº 7 
em Fá M, Op. 59, Nº 1– Razumovsky

Entrada Livre (sujeito a levantamento
de convite)

19h00
Fórum Municipal Luísa Todi

1ª parte – Escutar a diferença: 
Apresentação de filme 

Merit Ariane compositora, cantora, direção
APPACDM – Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental de Setúbal coro
Conservatório Regional de Setúbal coro 
e grupo de música contemporânea
Conservatório Regional de Palmela  
alunos de saxofone e de trompete

Um projeto de inclusão social na sua 
forma mais natural, onde a música é a 
linguagem universal que une os alunos 
de diferentes escolas e meios, indepen-
dentemente das suas condições físicas ou 
intelectuais. A música não é de palavras, é 
a linguagem do coração, de gestos e dinâ-
micas, de formas de comunicação instinti-
va, criada a partir de ideias, improvisação, 
sonhos, esperança, movimento e narração 
de histórias.

Este projeto musical e cinematográfico, 
reúne a partilha de vivências atuais, a re-
flexão sobre sentimentos de tédio, asfixia, 
tristeza, de diversão e felicidade, num 
processo musical criativo. A forma como 
como nos ligamos uns aos outros num 
mundo virtual e partilhamos os nossos 
sonhos de um mundo melhor. Uma ex-
periência que suscita diferentes formas de 
ouvir, comunicar e fazer música.

2ª parte Entoando o Futuro

Ensemble Juvenil de Setúbal
Sofia Vitória voz
Quarteto Tejo
Miguel Ângelo Conceição maestro

Ao longo dos seus 5 anos de existência, 
o Ensemble Juvenil de Setúbal tem mos-
trado que a música aproxima as pessoas 
e celebra a diversidade. Este ano, o En-
semble Juvenil, abraça o tema do Festival 
e celebra os 250 anos do nascimento de 
Beethoven, com a estreia da Querido Sr. 
Beethoven, da compositora Sara Ross, tam-
bém no seu concerto as sonoridades e a 
voz da cantora Sofia Vitória.

€ 7,00

Nota:
Todos os bilhetes ou convites devem ser 
adquiridos ou levantados na bilheteira do 
Fórum Municipal Luísa Todi e na Bilheteira 
Online (BOL).


