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O Festival Sons de Outono, depois de ecoar pelas 
Igrejas de Almada em 2019, viaja agora também para 
outros Salões de Almada, projetando-se até 2021. 
Esta programação trianual inspira-se na Vontade 
(2019), no Conhecimento (2020) e no Destino 
(2021) de um português* que concebeu o ousado 
pensamento de dar a volta ao mundo e que realizou, 
há precisamente 500 anos, o que de mais grandioso 
existiu na história do descobrimento da Terra: a pri-
meira viagem de circum-navegação do planeta.

No primeiro concerto é apresentada uma seleção de 
música sacra barroca, cuja audição e conhecimento 
das suas belas consonâncias transcendentes faz certa-
mente aproximar o homem comum de Deus. Escuche 
de su llanto consonancias - com estas palavras come-
ça a peça devocional da Paixão de Sebastián Durón, 
incluída no programa. Só quem tem o Conhecimento 
da Música pode perceber o Sentido das lágrimas de 
Cristo, formando as mais belas consonâncias que sal-
varam o Mundo.

No segundo concerto será realizada uma incursão 
pelo universo do romantismo na música, com duas 
obras para violoncelo e piano, a primeira de um dos 
primeiros compositores românticos, Franz Schubert, 
e a segunda de um dos últimos compositores associa-
dos a esta corrente estética, Sergei Rachmaninov.

O terceiro concerto é dedicado à música para Violon-
celo Solo e inicia com uma homenagem a Johann Se-
bastian Bach, o compositor mais influente e que mais 
contribuiu para a exaltação e conhecimento da mú-
sica ocidental, e que mais tem influenciado a escrita 
musical e interpretação até aos nossos dias.

O quarto concerto, designado por Sons Portugueses, 
é constituído integralmente por música portuguesa, 
permitindo o conhecimento das sonoridades e carac-
terísticas das tradições musicais portuguesas.

O quinto concerto traz-nos Syndesi como ideia de En-
semble para os tempos atuais. Reinventando-se, que-
rendo-se variado e flexível, convida o público a integrar 
o seu espaço e pinta esse espaço sem barreiras, com a 
franqueza inerente a cada momento musical sentido.

No sexto concerto será realizada uma viagem pelo 
Lied, a canção alemã do Século XIX, através do co-
nhecimento de textos que serviram de mote para os 
compositores do romantismo germânico.

Haja Conhecimento!

* Fernão de Magalhães partiu, a 20 de Setembro de 1519, com 256 homens e cinco navios. Foi morto pelo Rajá da Ilha 
de Mactan, Silapulapu, a 26 de abril de 1521. A viagem de circum-navegação completou-se com o retorno de um navio 
e 18 homens. Estávamos em 6 de setembro de 1522.
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O presente programa é uma compilação de peças devocionais 
de autores franceses, alemães e espanhóis dos séculos XVII e 
XVIII, com várias formações que combinam oboé, vozes e baixo 
contínuo. "Escuche de su llanto consonancias", com estas pa-
lavras começa a peça devocional da Paixão de Sebastián Durón.

26 set
21h

IgREJA DE NOSSA
SENHORA DE FáTIMA

eMseMBLe 258
André Ferreira

oboé barroco, cravo, canto (baixo)

Maria Bayley
cravo, harpa, canto (soprano)

teresa Duarte
canto (soprano)

Benedicam Dominum 
Henry du Mont (1610-1684) 
 
Salve Regina 
José de Torres (c.1670-1738) 
 
Nisi Dominus 
Johann David Heinichen (1683-1729) 
 
Alma Redemptoris Mater 
Marc-Antoine Charpentier (1643-
1704) 
 

O Dulcedo Amoris 
Henry du Mont 
Escuche su llanto 
Sebastián Durón (1660-1717) 
 
Serene el impulso 
Antonio de Literes (1673-1747) 
 
Ach mein herzliebe Jesulein 
Johann Schelle (1648-1701) 
 
Afferte Domino
Dietrich buxtehude (1637-1707)
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eMseMBLe 258
Sito no n.º 258 da Avenida 5 de Outubro, o número da por-
ta do Instituto gregoriano de Lisboa dá nome ao Ensemble 
formado por André Ferreira, Maria bayley e Teresa Duarte. 
Três músicos nascidos na escola lisboeta, o impacto de toda 
a formação inicial deixou uma marca positiva para a vida, e o 
amor à camisola passou de sentimento a título.
Tendo traçado caminhos musicais semelhantes, passando 
vários anos de estudo na Holanda e sempre com grande 
interesse nos repertórios mais antigos, a formação de um 
ensemble dedicado à interpretação de música barroca era 
uma escolha clara.

O ensemble 258 tem como objetivo recuperar o patri-
mónio musical europeu, prestando sempre uma cuidada 
atenção às fontes, contextos e formas de interpretação da 
época. Visa dar tanta prioridade à execução de música de 
grandes autores como a divulgar obras e compositores 
menos conhecidos.
E, por último, recuperar a ideia do músico como pluri-
-instrumentista, deixando de lado noções de hiperespe-
cialização e aproveitando a perspetiva ampla e rica dada 
pela interpretação de obras desde vários pontos de vista, 
sempre com o objetivo de a transmitir ao público. 
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A primeira sonata data de 1824 e a segunda de 1901. Mais de 75 
anos separam estas duas obras, escritas por dois compositores 
cuja linguagem musical se considera integrada no início e no fim, 
respetivamente, do Período Romântico da Música Ocidental.
Inspirada no poema trágico Fausto, do escritor alemão Johann 
Wolfgang von Goethe, a primeira obra reflete as limitações do 
conhecimento científico, humanista e religioso e as suas tenta-
tivas de usar a magia para chegar ao Conhecimento ilimitado.

03 OUt
19h

CONVENTO DOS 
CAPuCHOS

Pedro Burmester
piano

Paulo Gaio Lima
 violoncelo       

Sonata em Lá menor para 
Arpeggione e Piano D.821
Franz Schubert (1797-1828)  
(transcrição para violoncelo e piano)

Sonata em Sol menor Op. 19 
Sergei Rachmaninov (1873-1943)



08

PeDRO BURMesteR
PIANO
Pedro burmester é natural do Porto. Foi aluno de Helena 
Sá e Costa tendo terminado o Curso Superior de Piano do 
Conservatório do Porto em 1981. Entre 1983 e 1987, 
trabalhou com Sequeira Costa, Leon Fleicher e Dmitri Pa-
perno nos EuA. Foi premiado em vários concursos, des-
tacando-se o Prémio Moreira de Sá, o 2.º Prémio no Con-
curso Internacional Vianna da Motta e o prémio especial 
do júri do Concurso Van Cliburn (Fort Worth, Texas). 
Iniciou a sua atividade de concertos aos dez anos de idade 
e, desde então, já realizou mais de mil concertos a solo, 
com orquestra e música de câmara, em Portugal e no es-
trangeiro. Participou em festivais de música portugueses e 
apresentou-se também no Festival La Roque d’Anthéron, 
na Salle gaveau (Paris), no Festival da Flandres, na Phi-
lharmonie de Colónia, na Frick Collection e na 92nd Y 
(Nova Iorque), no gewandhaus de Leipzig, na Casa be-
ethoven (bona) e no Concertgebouw de Amesterdão. Ao 
longo das últimas três décadas, tem-se apresentado com 
regularidade na Fundação gulbenkian, a última vez em 
janeiro de 2017, em recital a solo. 
Pedro burmester atuou com os violinistas gerardo Ri-
beiro e Thomas Zehetmair, com os violoncelistas Anner 
bylsma e Paulo gaio Lima e com o clarinetista António 
Saiote. Formou um grupo de pianos e percussões que ob-
teve grande sucesso em diversos festivais e concertos em 
Portugal. Há mais de duas décadas, mantém um duo com 
o pianista Mário Laginha. As gravações a solo de Pedro 
burmester incluem obras de bach, Schumann, Schubert e 
Chopin. gravou também com Mário Laginha e com a Or-
questra Metropolitana de Lisboa. Em 1999, gravou, com 
gerardo Ribeiro, as sonatas para violino e piano de bee-

thoven. Em 2007, foi lançado o CD/DVD 3Pianos, onde 
toca com Mário Laginha e bernardo Sassetti num espe-
táculo gravado ao vivo no Centro Cultural de belém. Em 
2010, gravou a Sonata D. 959 de Schubert e os Estudos 
Sinfónicos, op. 13, de Schumann. Em 2015, foi editado 
um recital gravado ao vivo na Casa da Música. 
Pedro burmester foi Diretor Artístico e de Educação na 
Casa da Música, projeto que ajudou a criar e a implemen-
tar. É professor na Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo, no Porto.
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PAULO GAIO LIMA
VIOLONCELO
Nasceu no Porto. Foi aluno de Madalena Costa no Con-
servatório de Música desta cidade e de Maurice gendron 
no Conservatório Superior de Paris, cidade onde viveu 
durante sete anos, tendo sido bolseiro da Fundação Ca-
louste gulbenkian e do Ministério da Cultura.
Apresenta-se regularmente em Festivais de Música no seu 
país e no resto da Europa (Europália – bruxelas, Hudder-
sfield, Marais, Uzés, Torino, Trento, Nantes, etc.) assim 
como com as orquestras de Moscovo, Szeged, Xangai, 
Porto Alegre, Hannover, Monterrey, basel, Varsóvia, 
Neuss, Istambul, …
Colabora com diversos grupos de música contemporânea, 
nomeadamente Alternance, 2E2M, L’Itinéraire, Poikilon, 
Música Nova e Divertimento di Milano. Apresentou em 1a 
audição obras de Dusapin (Música 86 de Estrasburgo), 
Koo, o Concerto para violoncelo de P. Hersant (Hudder-
sfield/89), e 5 Miniaturas de C. Marecos (Cascais 2000).

Em 1987, foi violoncelo-solo convidado da Orquestra 
Sinfónica do Reno. De 1992 a 2000, foi violoncelo-
-solo da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Fez parte 
do quarteto Verdi de Paris. Com Aníbal Lima e Antó-
nio Rosado formou o Artis Trio tendo atuado na Di-
namarca, França, Portugal e Itália. Desde 2006, faz 
parte do Trio. Pt. gravou em disco Concertos de L. 
boccherini, beethoven (com g. Ribeiro e P. burmes-
ter), brahms (com g. Ribeiro) e Schumann, assim como 
obras do reportório camerístico português (Pinho Var-
gas, C. Carneyro, Joly b. Santos), para a EMI e RCA. 
A sua atividade pedagógica divide-se entre a Academia 
Nacional Superior de Orquestra de Lisboa, a ESML e cur-

sos de aperfeiçoamento em todo o País, Espanha, França, 
brasil, áustria e Estados unidos da América.
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Este concerto (em colaboração com o festival Cantabile) é 
dedicado à música para Violoncelo Solo e inicia com uma ho-
menagem ao compositor mais influente e que mais contribuiu 
para a exaltação e conhecimento da música europeia. Johann 
Sebastian bach escreveu cerca de 1080 obras catalogadas, en-
tre as quais, Missas, Paixões, Cantatas, Concertos, Concertos 
duplos, triplos, quádruplos, obras para instrumentos solistas, 
centenas de peças para órgão. Influenciou o conhecimento e a 
interpretação da música até aos nossos dias.

10 OUt
19h

SOLAR DOS 
ZAgALLOS 

Pavel Gomziakov
Violoncelo

suite n.º 4 para Violoncelo 
solo BW V 1010
Johann sebastian Bach (1685-
1750)
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourree
Gigue

Chaconne da suite n.º 2 para 
Violoncelo solo Op. 80 
Benjamin Britten (1913-1976)

suite para Violoncelo solo
Gaspar Cassadó (1897-1966)
Preludio-Fantasia
Sardana
Intermezzo e Danza Finale
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PAVeL GOMZIAKOV
VIOLONCELO
Pavel gomziakov nasceu na cidade de Tchaikovsky, na re-
gião dos urais, na Rússia. Estudou na Academia gnessin 
e no Conservatório de Moscovo, com Dmitri Miller e na 
Escola Superior de Música Rainha Sofia, em Madrid, com 
Natalia Schakhovskaya. Diplomou-se pelo Conservatório 
Nacional de Paris, na classe de Philippe Muller.
Pavel gomziakov estreou-se nos EuA, em 2010, com a 
Sinfónica de Chicago, sob a direção de Trevor Pinnock. 
Desde então, tem atuado regularmente na Europa, nas 
Américas e no Japão. Compromissos recentes incluíram 
apresentações com a Orquestra de Câmara Finlandesa, a 
Orquestra do Capitólio de Toulouse, a Orquestra Nacio-
nal Russa, a Sinfónica de Seattle, a Orquestra gulbenkian, 
I Pomeriggi Musicali Milano, a Südwestdeutsche Philhar-
monie Konstanz, a Orquestra de Avignon, a Filarmónica 
Nacional da Rússia, a Nova Filarmónica do Japão, a Or-
questra de Câmara de Londres, a Orquestra Nacional de 
Montpellier, ou a Orquestra Nacional de Lille, sob a dire-
ção de maestros como Jukka-Pekka Saraste, Jesús López 
Cobos ou Christopher Wareen-green, entre outros. Na 
Rússia, atuou no Festival Noites brancas, em São Peters-
burgo, a convite do maestro Valery gergiev.
Pavel gomziakov colaborou com a pianista Maria João 
Pires um disco dedicado a Chopin (Dg, 2009) que foi 
nomeado para um grammy. Atuaram juntos em várias 
ocasiões na Europa, no Extremo Oriente e na América do 
Sul, incluindo auditórios como o Théâtre des Champs-
-Élysées, em Paris, o Victoria Hall, em genebra, o Tea-
tro Real de Madrid, a Philharmonie de Colónia, o Kon-
zerthaus de Viena e o Sumida Tryphony, em Tóquio. 

No domínio da música de câmara, colabora também com 
Augustin Dumay, Louis Lortie, Andrei Korobeinikov, 
Vanessa Wagner e Anastasya Terenkova. Em 2016 foi 
lançada uma gravação de Concertos para Violoncelo de 
Haydn (Onyx), com a Orquestra gulbenkian, tendo Pavel 
gomziakov tocado o Violoncelo Stradivarius Chevillard – 
Rei de Portugal, de 1725, por generoso empréstimo do 
Museu Nacional da Música. 
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O concerto inicia com excertos da Suite Teatral O Render dos 
Heróis, obra escrita a partir da música de cena da peça teatral 
com o mesmo título de José Cardoso Pires, segue com Duas 
Melodias de Luís de Freitas Branco, uma das mais importantes 
figuras da cultura portuguesa do século XX, numa obra original 
para orquestra de cordas aqui apresentada com um arranjo da 
autoria do gMS. In Memoriam é uma obra de António Victori-
no d'Almeida original para quinteto de metais e escrita em me-
mória de um amigo e Suite para instrumentos de metal de Joly 
braga Santos, obra original para septeto de metais aqui apre-
sentada num arranjo para quinteto de metais. Pequena Suite 
Timorense escrita pelo compositor Jorge Salgueiro baseada em 
três canções tradicionais timorenses, A Portrait of Lisbon são 
três andamentos que retratam através da música as diferentes 
imagens de Lisboa: Rio Tejo, O Som de Lisboa e Marcha não 
Popular. Por último, dois arranjos de duas grandes canções da 
música portuguesa: Barco Negro e Casa da Mariquinhas.

17 OUt
19h

CLubE RECREATIVO 
CHARNEquENSE

GMs  
QUINtetO De MetAIs 

hugo santos | Daniel Louro
 trompete

Rodrigo Carreira
trompa

Nuno scarpa
trombone

Adélio da Costa Carneiro
tuba

O Render dos Heróis
António Victorino d’Almeida (n. 1940)

Duas Melodias 
Luís de Freitas branco (1890-1955) 
Transc. Adélio Carneiro

In Memoriam Op.105
António Victorino d’Almeida

Suite
Joly braga Santos (1924-1988)  
Arr. Adélio Carneiro

Pequena Suite Timorense Op. 102 
Jorge Salgueiro (n. 1969)

A Portrait of Lisbon
Jarrett butler (n. 1968)

Barco Negro
Caco Velho (1920-1971) 
Arr. José Martins

Casa da Mariquinhas
Alberto Janes (1909-1971) 
Arr. José Martins
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GMs - QUINtetO De MetAIs 
DO seIXAL
 

gMS tem origem nas iniciais de grupo de Metais do Sei-
xal, nome inicial do grupo fundado em 1989. Tem-se 
apresentado em concertos por todo país, brasil e áustria. 
Paralelamente à atividade performativa, o grupo tem um 
papel muito ativo na formação dos músicos portugueses 
sendo convidado a realizar master classes por todo o país.
Ao longo da sua existência o grupo foi sendo reconhecido 
pelo trabalho desenvolvido, venceu o 1o prémio do Con-
curso Jovens Músicos, foi-lhe atribuída pela Secretaria de 
Estado da Cultura a “Declaração de Manifesto Interesse 
Cultural”, testemunhando o apreço pela ação desenvolvida 
no âmbito da descentralização musical. Através da Câmara 

Municipal do Seixal foi-lhe atribuída a “Medalha de Mérito 
Municipal” por reconhecimento da sua atividade no âmbito 
e fomento do gosto pela música. A Região de Turismo da 
Costa Azul atribuiu ao grupo o “Golfinho de Cristal”. Em 
1996, o grupo gravou um CD com duas obras do composi-
tor português António Victorino d'Almeida - O Render dos 
Heróis (Suite Teatral n.º5) e In Memoriam.
Para além das atividades performativas e pedagógicas o 
gMS – quinteto de Metais do Seixal organiza master clas-
ses com músicos de elevado reconhecimento internacional, 
tais como: Philipe Legris, Halter Wilgers, gene Pokorny 
(tuba); bruno Nouvion, Allen Vizutti, Michael Sachs, Mat-
thias Hofs e Thomas Stevens (trompete); Joseph Alessi, 
Scott A. Hartman, Henrique Crespo e David Taylor (trom-
bone); Philip Myers e Wolfgang atualmente gaag (trompa). 
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Ludwig van beethoven, nos seus trios Opus 9, dá um salto ten-
tativo na escrita camerística em jeito de prelúdio ao universo 
do quarteto de cordas, que herdou de Haydn e Mozart e veio a 
engrandecer por direito próprio. O trio n.º 3 do conjunto é in-
sofismavelmente Beethoveniano: na tensão da escrita, na con-
centração motívica, no impulso rítmico, no universo singular e 
ansioso que o compositor sempre identificou com a tonalida-
de – dó menor. Ernst von Dohnányi, compositor húngaro que 
aliou o romantismo germânico à música tradicional do seu país, 
oferece-nos uma serenata para trio de cordas de dimensão e va-
riedade sinfónicas, passando por retratos firmemente estabe-
lecidos da música erudita – marcha, romanze, scherzo, tema e 
variações e rondo – nos quais os cromatismos da harmonia nos 
lembram o despontar de um século musical de extraordinária 
experimentação e diversidade estilísticas.

24 OUt
19h

CASINO DA 
TRAFARIA

eNseMBLe sYNDesI
tomás Costa

violino

Paul Wakabayashi
viola de arco

Pedro serra e silva
violoncelo

trio Op. 9 N.º 3 em Dó menor 
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
I. Allegro con brio
II. Adagio con espressione
III. Scherzo: Allegro molto e 
vivace  
IV. Finale: Presto

serenata Op. 10 em Dó Maior 
ernst von Dohnáyi (1877-1960)
I. Marcia: Allegro
II. Romanza: Adagio non troppo
III. Scherzo: Vivace
IV. Tema con variazzioni: 
Andante con moto
V. Rondo (Finale) Allegro vivace
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eNseMBLe sYNDesI
Ideia de Ensemble para os tempos atuais. Reinventando-
-se, querendo-se variada e flexível, convida o público a in-
tegrar o seu espaço e pinta esse espaço sem barreiras, com 
a franqueza inerente a cada momento musical sentido.

tOMÁs COstA
 VIOLINO
Nasceu em 1993. Iniciou o estudo do violino aos quatro 
anos na Academia de Música de Santa Maria da Feira, ini-
cialmente com Augusto Trindade e posteriormente com 
António Fernando Silva. Estuda complementarmente 
com Daniel Rowland entre 2000 e 2005, e com Aníbal 
Lima de 2006 a 2014, ingressando a partir de 2011 na 
Academia Nacional Superior de Orquestra, onde conclui 
o exame final de violino com 19 valores. Conclui o Mes-
trado em Ensino da Música na Escola Superior de Música 
de Lisboa em Dezembro de 2016, com a classificação de 
19 valores referente ao relatório de estágio e respectiva 
defesa. Exerceu ainda as funções de Monitor na Escola 
Superior de Música de Lisboa no ano lectivo 2015-2016.
Colabora com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, Or-
questra de Câmara Portuguesa, Orquestra gulbenkian, 
Orquestra Filarmonia das beiras, Lisbon Film Orchestra, 
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e Orquestra Fi-
larmónica Portuguesa, tendo-se ainda apresentado a solo 
com a Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira, Or-
questra Filarmonia das beiras, Orquestra Académica Me-
tropolitana - no âmbito do Prémio INATEL – e Orquestra 
Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa. É lau-
reado pelo Prémio Jovens Músico da Antena 2 (2.º prémio, 

Nível Médio), Concurso Internacional Cidade do Fundão 
e Concurso Santa Cecília do Curso de Música Silva Mon-
teiro. É membro fundador do quarteto Olisipo, tendo 
participado no HARMOS Festival, em 2014, e trabalhan-
do em masterclasses e workshops com professores como 
Susanne van Els, Diemut Poppen, Xavier gagnepain e Ci-
brán Sierra. Participou individualmente em masterclasses 
com gerardo Ribeiro, Simon Fischer, Evgeny bushkov, 
Mariana Sirbu, Erik Heide e Sergei Kravchenko.
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PAUL WAKABAYAshI
VIOLA
Nasceu em 1962 nos EuA. Frequentou a universidade 
da Califórnia, em berkeley, onde estudou violino com 
Jenny Rudin e viola com bernard Zoslav e Lilian Fuchs. 
Integrou o quarteto Myriad (vencedor do Prémio Carmel 
Chambermusic em 1991) com o qual gravou para a rádio 
e participou em concertos em vários locais dos EuA. Foi 
membro fundador do Cypress String quartet.
Licenciou-se na Manhattan School of Music, em Nova 
Iorque e recebeu o Prémio de Excelência de Música de 
Câmara Hugo Kotschalk. Tem uma vasta experiência 
de música de câmara, incluindo atuações com Arthur 
balsam. Os seus professores incluíram, além de outros, 
membros do guaneri quartet, America quartet, Cleve-
land quartet, Zoltan Szekely do Hungaria quartet, Colin 
Hampton do griller quartet, brainin e Lovett do Ama-
deus String quartet.
Paul Wakabayashi participou em Festivais em Aspen e 
Taos nos EuA e em banff no Canadá. Exerceu as funções 
de diretor de orquestra durante o Ashland Shakespeare 
Festival, no Oregon, em 1990. Foi violetista da Orques-
tra Metropolitana de Lisboa optando posteriormente por 
dedicar-se a tempo inteiro ao ensino na Academia Nacio-
nal Superior de Orquestra  e na universidade de Évora.
No contexto da performance musical historicamente infor-
mada, atua regularmente com as formações Divino Sospi-
ro, Musicos do Tejo, Ensemble Dom João V e Flores da 
Musica. Dirigiu Master-Classes em Itália, EuA e Portugal.
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PeDRO seRRA e sILVA
VIOLONCELO 
Nasceu em 1991, em Lisboa. Iniciou a aprendizagem de 
violoncelo com Luís Clode, tendo prosseguido os seus es-
tudos no Conservatório Nacional de Lisboa com Maria José 
Falcão e, mais tarde, com Paulo gaio Lima, na Academia 
Nacional Superior de Orquestra. Prossegue o seu aperfei-
çoamento artístico com Xavier gagnepain, em Paris. 
Durante a sua formação frequentou ainda cursos de aper-
feiçoamento com Heinrich Schiff, Mats Zetterqvist, Paul 
Wakabayashi, Mats Lidström, Xavier gagnepain e Wolf-
gang boettcher. 
O gosto pela Música de Câmara leva-o a fundar diversos 
agrupamentos camerísticos. 
Entre estes projetos, destaque para o Trio com Piano do 
Conservatório Nacional, com o qual conquista uma Men-
ção Honrosa do Júri, o quarteto Olisipo, projecto came-
rístico que passa por diversas salas de concerto nacionais, 
nomeadamente Casa da Música – Porto, Centro Cultural 
de belém, Museu da Música – Lisboa, Museu Nacional 
dos Coches, Salão árabe do Palácio da bolsa do Porto, en-
tre os palcos nacionais. 
Colaborou com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a 
Orquestra gulbenkian, tendo ocupado o lugar de Violon-
celo Solo na Junge Deutsch-französische Philharmonie e 
na International Regions Symphony Orchestra – baden-
-Württemberg e na Orquestra Sinfónica Juvenil, tendo-se 
apresentado em inúmeras salas de concerto nacionais e 
europeias, nomeadamente, Alemanha, França e Hungria. 
Ocupou o lugar de solista b na Orquestra Clássica do Sul, 
durante a temporada de 2017. 

Em 2016, realizou com o quarteto de Cordas da Orques-
tra Sinfónica Juvenil uma digressão à Índia, tendo realiza-
do concertos em bombaim, Nova Déli e goa, regressando 
em 2017, a convite da Fundação Oriente, desta vez para 
uma parceria pedagógica com Academia Kala e a Child’s 
Play India Foundation, em goa.
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Neste concerto será realizada uma viagem pelo Lied, a canção ale-
mã do Século XIX, através do conhecimento de textos que servi-
ram de mote para os compositores do romantismo germânico aqui 
representados.

31 OUt
19h

ACADEMIA 
ALMADENSE 

José de eça
canto (tenor)

       Luís Costa
piano

tre sonetti di Petrarca 
Franz Liszt (1811-1886) 
Francesco Petrarca (1304-1374)
Benedetto sia’l giorno
Pace non trovo 
I’vidi in terra angelici costumi

Dichterliebe
Robert schumann (1810-1856) | 
heinrich heine (1797-1856)
Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinen Tränen sprießen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die 
Sonne

Wenn ich in deine Augen seh
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome
Ich grolle nicht
Und wüßten's die Blumen, die 
kleinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör' ich das Liedchen klingen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab' im Traum geweinet
Allnächtlich im Traume
Die alten, bösen Lieder



20

JOsÉ De eÇA
TENOR 
O jovem tenor português José de Eça iniciou os estudos 
musicais (solfejo e piano) desde muito cedo com a mãe, 
Maria de Almeida de Eça, e trabalhou o aperfeiçoamen-
to vocal com o pai, Oliveira Lopes, a sua grande inspira-
ção. Frequentou a classe de canto de Fernanda Correia 
no Conservatório Superior de gaia e atualmente trabalha 
com Filomena Amaro.
Com apenas 21 anos conta já uma série de apresentações 
como solista. Enquanto barítono apresentou-se em espe-
táculos cénicos com obras célebres tais como Amahl e os 
visitantes da noite (Menotti), Música no Coração (Óscar 
Hammerstein), Eloise (Karl Jenkins), Brundibár (Hans 
Krása) e A Flauta Mágica (Mozart), realizados em várias 
localidades no norte de Portugal. Fez a sua estreia em ora-
tória a convite do Círculo Portuense de Ópera (CPO) par-
ticipando como solista no Requiem de Fauré. No seu cur-
riculum constam também os solos de tenor da Petite Messe 
Solennelle de Rossini e da Missa in angustiis de Haydn, 
obras apresentadas em 2014. As suas interpretações em 
recitais têm vindo a conquistar grande sucesso junto do 
público, o que o levou a apresentar-se não só em Portugal 
como também em Espanha, França, Itália e em áfrica – no 
Festival Internacional de Música realizado em Adis Abeba 
(Etiópia), homenageando o 150º aniversário do nasci-
mento do compositor francês Claude Debussy.
Considerado um artista bastante flexível, exprime-se em 
vários idiomas sendo de destacar as suas interpretações 
em Lied, oratória e ópera, especialmente nos heróicos pa-
péis de Wagner. Entre os artistas com quem tem colabo-
rado surgem nomes conceituados como Helena Marinho, 
Paule grimaldi, José de Oliveira Lopes, álvaro Teixeira 

Lopes, Adriano Jordão, Mário Mateus, José Eduardo go-
mes, Luís Costa, Tiago Nunes, ángel gonzález e Arman-
do Vidal, entre outros.  
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LUÍs COstA
PIANO
Luís Costa iniciou estudos musicais aos oito anos de 
idade com Zhuang Xiao Hua. Poucos anos mais tarde, 
prosseguiu-os com o seu atual professor e grande inspi-
ração, álvaro Teixeira Lopes. Em 2012, estudou na Es-
cola Superior de Música de Estugarda, sob a orientação 
de Friedemann Rieger, onde terminou o curso com a clas-
sificação máxima. Foi premiado em vários concursos tais 
como: Concurso Internacional Mesnil des Arts, Concurso 
Ibérico do Alto Minho, Concurso Internacional de Santa 
Cecília e Prémio Jovens Músicos (Música de Câmara).
Tem realizado recitais por todo o país e no estrangei-
ro, destacando-se as recentes apresentações na Alema-
nha (Darmstadt, Reutlingen, Romrod, Filseck), onde 
a crítica o descreveu como um “pianista musicalmente 
sofisticado”(Fulder Zeitung). Tem ainda atuado em cida-
des como girona, Roma, Joanesburgo, Pretória, Cidade 
do Cabo, Otava, Toronto, Montréal, Harare, Windoek, 
Londres, Frankfurt, Estugarda, Léon, Madrid e bergen, 
incluindo salas como a Sala Suggia da Casa da Música, 
glenn gould Studio, Auditorio Ciudad de Léon, etc. 
Entre as suas participações em festivais destacam-se o 
Festival Sant Pere de Rodes, Festival Percursos da Músi-
ca, Festival St. Mesnil des Arts, Ciclo Novos Talentos do 
Teatro do Campo Alegre, Festival Musique en Vallée du 
Tarn, Ciclo de Jóvenes Intérpretes Zaragoza, Festival de 
Música de besálu e Hammerklavier Series. Em setembro 
de 2013, foi selecionado para participar na integral dos 
concertos de beethoven, tendo oportunidade de trabalhar 
com o maestro bruno Aprea e sua classe e a Orquestra 
Sinfónica de Jovens de Málaga. Apresentou-se também a 
solo com a Orquestra Filarmonia das beiras, Orquestra 

de Câmara da Maia, banda Militar do Porto e Lusitanae 
Ensemble. Atualmente mantém contacto regular, em Ma-
drid, com o pianista Joaquín Soriano, sendo também ele 
uma grande inspiração.
Dedica parte do seu tempo à música de câmara, tendo tra-
balhado com músicos como António Meneses, Lluis Cla-
ret, Hans-Peter Stenzl e António Chagas Rosa. Tem uma 
intensa atividade em duo com o irmão violoncelista Fer-
nando Costa. Entre os seus próximos projetos destacam-
-se concertos no brasil, Santiago do Chile e China.
gravou para a RTP e Antena 2, rádio CHIN e televisão 
NbC. É representado pela agência KNS Artists. gravou 
CDs com obras de Scarlatti, Schumann e Chopin para a 
editora KNS Classical.
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MeDIDAs De seGURANÇA sANItÁRIA
Caros espetadores,

Devido às medidas de segurança sanitária resultantes 
do período que estamos a viver, os locais onde 
acontece o festival e as condições de acesso 
sofrem, este ano, algumas alterações. Esperamos 
a V. colaboração para o que os concertos possam 
decorrer em segurança para todos os intervenientes – 
organização, músicos e público.

1. Todos os espaços de realização dos concertos 
têm uma lotação definida, de acordo com as regras 
da Direção geral de Saúde. Os concertos serão 
gratuitos, mas sujeitos à distribuição de bilhetes, de 
forma a garantir o respeito pela capacidade das salas. 
Os bilhetes poderão ser levantados na bilheteira 
do Fórum Municipal Romeu Correia – Praça da 
Liberdade, de terça a sábado das 10h às 13 e das 
14h às 17h, a partir de dia 19 de setembro. Haverá 
distribuição dos bilhetes sobrantes nos espaços de 
realização dos concertos, uma hora antes do seu 
início, por ordem de chegada;

2. A espera para a entrada nos espaços dos concertos 
deverá fazer-se em fila organizada, no exterior e a 
entrada deverá seguir a indicação dos elementos da 
organização responsáveis pela frente de sala;

3. Os espetadores deverão desinfetar as mãos à 
entrada e o uso de máscara é obrigatório durante 
toda a permanência no interior dos espaços;

4. A saída deverá fazer-se por ordem de 
proximidade do acesso ao exterior, pelo que deverá 
ser aguarda a vez de cada um, seguindo a indicação 
dos elementos da organização. 
Deve desligar o seu telemóvel, respeitar o silêncio e 
evitar entrar e sair durante os concertos.

Obrigado e bons concertos

INFORMAÇões úteIs
Câmara Municipal de Almada – 21 272 4008
Cantabilefest, Associação Cultural - 96 233 5855
Ficha Técnica
Direção Artística e Textos – Fernando Pêra, 
Cantabilefest
Produção – Nova Almada Velha-Agência de 
Desenvolvimento Local e Câmara Municipal de 
Almada

AGRADeCIMeNtOs
Pe. José Pinheiro, Pároco do Laranjeiro
Direção da Academia de Instrução e Recreio 
Familiar Almadense
Direção do Clube Recreativo Charnequense
Direção dos Recreios Desportivos da Trafaria
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