Cineteatro da Academia Almadense
Rua Capitão Leitão, 64 – Almada
GPS: 38° 40' 49.519" N 9° 9' 36.806" W
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Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea
Rua da Cerca – Almada
GPS 38° 41' 0.820" N 9° 9' 33.502" W

F

Convento dos Capuchos

Rua Lourenço Pires de Távora – Caparica
GPS: 38° 38' 43.084" N 9° 13' 18.361" W

Ponto de Encontro
– Casa Municipal da Juventude

Rua Trindade Coelho, n.º 3 – Cacilhas
38° 41' 13.351" N 9° 8' 58.916" W
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Largo António Piano Júnior – Sobreda
GPS: 38° 39' 0.875" N 9° 11' 24.500" W

CONCERTOS
CINETEATRO DA ACADEMIA ALMADENSE
CONVENTO DOS CAPUCHOS
CASA DA CERCA - CENTRO DE ARTE CONTENPORÂNEA
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academiademusicadealmada.blogspot.com
www.m-almada.pt
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ENTRAD

LIVRE

PONTO DE ENCONTRO – CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

CONCURSO INTERNACIONAL
DE MúSICA CIDADE DE ALMADA

Informações Úteis
Academia de Música de Almada
Tel.: 21 295 20 92/96 017 57 67
Recomendações ao Público
Os concertos têm entrada livre, encontrando se limitada à capacidade das salas.
As provas eliminatórias e finais do Concurso Internacional de Música Cidade de Almada são públicas.
Desligue o telemóvel e o alarme do seu relógio antes do início de cada concerto/prova.
Não é permitida qualquer captação de imagem e/ou som.
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18 de março 14h00
Rua Cândido dos Reis – Cacilhas

18 de março 19h00
Cineteatro da Academia Almadense

Abertura

Big Band Júnior do Hot Club
de Portugal

Orquestra Improvável
Espetáculo de rua

Concerto de rua para festejar com
a comunidade o inicio do Festival de
Música Cidade de Almada
Duração 45 minutos (aprox.)

A Big Band Júnior (BBJ) é uma orquestra-escola de jazz constituída
por 15 músicos entre os 12 e os 16
anos de idade. Nasceu em Outubro
de 2010, a partir de uma ideia original de Alexandra Ávila Trindade
e João Godinho e ganhou forma
através de uma parceria entre o
Centro Cultural de Belém e o Hot
Clube de Portugal. A missão da BBJ

é estimular o gosto pelo jazz entre
os mais novos, proporcionando
uma formação aos seus alunos enquanto músicos de uma orquestra
de jazz e dando-lhes a oportunidade
de experimentar momentos que
fazem habitualmente parte da vida
de um músico profissional.
Duração 45 minutos (aprox.) M/8

Festival de Música Cidade de Almada

A Academia de Música de Almada e a Associação Cultural AlmadaMúsica,
com o apoio da Câmara Municipal de Almada, levam a cabo a 3.ª Edição do
Festival de Música Cidade de Almada, numa iniciativa de âmbito intermunicipal
dirigida à comunidade, com especial incidência nas crianças e jovens, em que
se propõem divulgar o importante trabalho realizado por escolas, alunos e
profissionais do Ensino Artístico especializado.
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19 de março 11h00/16h00
Solar dos Zagallos

25 de março 15h00
Casa da Cerca – Centro de
Arte Contemporânea

A Cidade de Blá-Blá-Blá

Festival de Música Cidade de Almada

Teatro Areia
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Debate

Piano Ricardo Sá Leão
Violino Maria do Mar
Criação Catarina Pé-Curto, Joana Sabala e Rita Miranda
Interpretação Joana Sabala e Rita Miranda
Produção Teatro de Areia/Associação Cultural O Mundo do Espectáculo
Apoio Câmara Municipal de Almada

O Ensino Especializado
da Música e o
Desenvolvimento
Local: Perspetivas
António Vasconcelos

Espetáculo destinado a famílias com crianças M/6

Nesta cidade, situada nas margens
frescas de um rio, os habitantes
foram-se habituando a ser liderados
por Um Que Tinha a Mania Que Era
Esperto sem terem de se incomodar
a entender o que as rodeava. Tomar
decisões em conjunto era muito
aborrecido (é que cada um tinha
a sua opinião!) por isso nem se
importavam de só ouvir Blá Blá Blá.
Um dia o rio secou e O Que Tinha a
Mania Que Era Esperto desapareceu.
As pessoas tiveram de se tornar
Cidadãos e empenhar-se em
encontrar palavras novas, que lhes
trouxessem de volta a água, a paz e a
vida como comunidade.
A partir de um dispositivo cénico
simples mas apelativo duas
atrizes fazem deste espetáculo
um “livro vivo”, em que a par do
texto vão desvendando ilustrações
tridimensionais elaboradas em

direto com adereços construidos
artesanalmente com materiais
orgânicos - madeira, papel, palha...
Através de texto e imagens narram
o nascimento e a história de
uma cidade e dos seus habitantes
enquanto se confrontam com o
dificíl equilíbrio entre o crescimento
urbano e respeito pelo ambiente,
melhoria da qualidade de vida e
partilha de recursos naturais.
De uma forma simples e lúdica
pretende-se ajudar crianças e
adultos a compreender que para
viver em comunidade é preciso
construir democraticamente
regras que garantam os direitos
fundamentais de cada um enquanto
parte equilibrada de um todo.
Espetáculo evocativo dos 40 anos da
Constituição, estreado a 25 de Abril
de 2016 na Assembleia da República.
Duração 45 minutos (aprox.)

O ensino especializado de música
vive momentos de profunda
transformação sob o ponto de
vista artístico e de intervenção
comunitária. O incremento de
diferentes tipos de agrupamentos
musicais e de práticas artísticas
e formativas têm contribuído
de formas diferenciadas para
o desenvolvimento cultural
das regiões e dos locais onde
as instituições de formação
estão inseridas e têm servido de
contrabalanço à cultura massificada
dominante na sociedade portuguesa
contemporânea. Nesta conversa
sobre a formação artística e
desenvolvimento participam
António Ângelo Vasconcelos, Manuel
Rocha, Nuno Bettencourt Mendes,
Regina Almeida e Rui Nabais.
Duração 90 minutos (aprox.)

A Orquestra Sinfónica do Conservatório Nacional é constituída
maioritariamente por alunos do
nível secundário dos cursos ministrados na EMCN. Pela sua tipologia,
dedica-se à aprendizagem através
do repertório sinfónico dos períodos
clássico ao moderno.
Enquanto espaço formativo,
a Orquestra Sinfónica promove a
aprendizagem da prática de conjunto, assumindo também a função de
acompanhar os alunos solistas na
execução de repertório concertante,
sendo esse um dos seus objectivos
pedagógicos mais relevantes e
transversais à comunidade escolar.
A Orquestra Sinfónica do Conservatório Nacional é orientada pelo
prof. Alexandre Branco desde 2009,
contando ainda com a colaboração
de docentes de instrumentos de
arcos (profª Joana Cipriano, prof.ª
Rosa Sá, prof.ª Isabel Pimentel e
prof. Miguel Ivo Cruz) na orientação
de ensaios de naipe.

Instituto Piaget

Orquestra Sinfónica da
Escola de Música do
Conservatório Nacional
W. A. Mozart
Abertura de A Flauta Mágica

Concerto para Oboé em Dó Maior
oboé, Nazaré Leite
1º andº do Concerto n.º 1, em Ré Maior,
para Trompa e Orquestra
trompa, Denise Cocharra
L. von Beethoven
1º andº do Concerto n.º 2, em ,
para Piano e Orquestra,
piano, Francisco Costa

L
FESTIVA

18ar
m

MúSICAE 0b9r
AD a
CID
ALMADA

DE

a

2017

1 de abril

11h00-12h30/14h00-16h30
Solar dos Zagallos

Encontro de Coros e
Ensembles Infantis
Série de 6 pequenos concertos
Pelo terceiro ano consecutivo,
realiza-se em Almada o Encontro
de Coros e Ensembles Infantis.
É, como sempre, um dia de festa no
Solar dos Zagallos, com pequenos
concertos ao longo da manhã e da
tarde levados a cabo por crianças
até aos 12 anos.
Duração 20 minutos, aprox. cada concerto

M/3

Festival de Música Cidade de Almada

26 de março 19h00
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Festival de Música Cidade de Almada
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2 de abril 11h00
Convento dos Capuchos
– Sala do Piano
Cantar Juntos

2 de Abril 17h30/21h30
Casa da Juventude – Cacilhas

Espetáculo destinado a famílias
com crianças de 3-8 anos

Associação Cultural do Mundo do Espectáculo

O Concerto Cantar Juntos tem como
objeto inspirador as duas obras musicais Cantar Juntos 1 e Cantar juntos
2 para crianças pequenas e famílias.
Pretende-se recriar um universo
musical com Raízes na tradição oral,
ligando a música, a palavra e o gesto.
Às matérias-primas da rima e canção
tradicional portuguesa, da canção
tradicional infantil, e da música erudita juntou-se a criação de arranjos
para as canções tradicionais e para
as novas canções, algumas musicando textos de autores portugueses
e outros temas originais. Para este
espetáculo selecionamos algumas
das canções e rimas, que são apresentadas de modo encadeado numa
encenação que recria diferentes ambientes. Nesta edição os elementos
inspiradores do espetáculo serão o
sonho e a viagem...

A Cena Múltipla é uma oficina teatral
para adolescentes iniciada em 1996
por Helena Peixinho. É um projecto
da Associação Cultural O Mundo do
Espectáculo (em Almada) que conta
actualmente com a colaboração de
Francis Seleck, Catarina Pé Curto e
Pedro d’Orey.
A Cena Múltipla desenvolve um
trabalho pedagógico que aposta na
imaginação e propõe um espaço de
criação, experimentação e desenvolvimento de uma prática teatral e
artística contínua. Procura incentivar
a um melhor conhecimento do
mundo do teatro, das expressões
artísticas, de si próprio, e aposta
numa aprendizagem que permite aos
adolescentes encontrar uma maior
autonomia.
Ao longo de quase 20 anos, a Cena
Múltipla trabalhou autores como
Edward Bond, Karl Valentin, Daniil
Harms, Henri Michaux, Farid Uddin

Duração 45 minutos (aprox.) M/3

Os Mortos Não Bebem Chá
Cena Múltipla

Espetáculo destinado a jovens entre os 12-16 anos

Attar, Arthur Rimbaud, Fernando Pessoa, Daniel Sampaio, Valère Novarina,
Ésquilo, textos escritos por jovens autores do grupo (Inês Francisco Jacob,
João Pedro Mamede, João Barroso e
Daniel António) e apresentou várias
criações colectivas.
Em 2011, a Cena Múltipla produziu “ A
20 de Novembro” de Lars Norén com
João Pedro Mamede e apresentou
em Julho de 2016 “A Inquietude” de
Valère Novarina com Eduardo Breda
(em coprodução com os Artistas
Unidos).
A Cena Múltipla acredita no teatro
como lugar de uma possível fraternidade. Quer estar atenta aos outros,
ao mundo e participar nele.
Para este espetáculo, a Cena Múltipla
terá a colaboração do Ensemble de
Jazz da Academia de Música de Almada, com a direção de Luís Cunha.
Duração 60 minutos (aprox.) M/12

3 de Abril 19h00
Cineteatro da Academia
Almadense

4 de abril 10h00 / 11h30,
Cineteatro da Academia Almadense

Academia de Música
de Almada

(Espetáculo para alunos de escolas do 2º ciclo do Concelho de Almada)

Noa, Noa – Babel, ou quando todos falamos a mesma língua
Filipe Faria voz, assobio, adufe, udu, melódica, bansuri, unhas de cabra, guizos, chocalhos,
ovos, bombo, bodhram, viola beiroa... e mais...

Este concerto é uma mostra do
trabalho dos grupos de música de
câmara dos alunos da Academia
de Música de Almada, com uma
viagem pelo repertório da época
clássica, até à música de A.
Piazzolla.
Duração 45 minutos (aprox.) M/6

...e depois da primeira torre construímos outra. Apesar das nossas
diferenças – aquelas com que criámos
os nossos mundos – acabámos por
construir uma outra torre. A esta
chamámos arte... e da confusão construímos beleza. Juntos, construímos
uma nova torre que vai muito alto e que
dá a volta ao mundo… nesta, falamos
todos a mesma língua: a música... ou o
som organizado. Esta é a importância
da escolha entre a verdade e a mentira.
Entre a luz e as trevas... Inspirados por
estes sons organizados, que criámos
a partir de uma ideia tanto emocional
como intelectual, construímos a nossa
própria banda sonora, desde o início
dos tempos, inventando novas formas

de fazer som agradável para encher
os dias e as noites de outras cores...
para nos entendermos. Prova disso é
uma pequena jangada de pedra (cit.
José Saramago) que fica para além
do Ebro. Aqui falamos muitas línguas
diferentes - mais de sete - mas, juntos,
entendemo-nos cantando, tocando e
dançando… Definida a oriente pelas
montanhas dos Pirinéus e a norte, a
sul e a ocidente pelo mar, a Península
Ibérica, é uma imensa pequena torre...
um lugar onde todos falamos línguas
diferentes e onde todos falamos a
mesma língua.
Filipe Faria, Lisboa 2015
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Festival de Música Cidade de Almada

Tiago Matias vihuela de 7 ordens, guitarra romântica, guitarra barroca, colascione, tiorba,
voz, bombo, adufe, unhas de cabra, guizos, vassouras, udu... e mais...
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Concerto de
Abertura do Concurso
Internacional de Música
Cidade de Almada

5 a 9 de abril

6 de abril 19h00

Concurso Internacional de
Música Cidade de Almada

Concerto de piano comentado

9h00-13h00 e 14h30-18h00

Convento dos Capuchos
– Sala do Piano

Auditório da AMA

Fernando Lopes-Graça
e o Brasil

Salões do Solar dos Zagallos

Fausto Neves, pianista
Gláucia Leal, pianista

Concurso de Guitarra
Concurso de Canto

Sala do Piano do Convento
dos Capuchos
Concurso de Piano

É o concerto que abre a 7ª Edição do
Concurso Internacional de Música
Cidade de Almada, com performances de alguns elementos do júri
das variantes a concurso.
O programa a apresentar
inclui compositores nacionais e
estrangeiros, com música para quinteto de guitarras, piano e canto.
Duração 45 minutos (aprox.) M/6

Para a 7ª edição do Concurso
Internacional de Música Cidade de
Almada esperamos, tal como nas
edições anteriores, participantes
de todo o pais e de alguns países da
Europa.
O Solar dos Zagallos e o Convento
dos Capuchos enchem-se de concorrentes e suas famílias ao longo
de 5 dias (5 a 9 de Abril), culminando
com o Concerto de Laureados no
dia 9 de Abril, no Cineteatro da
Academia Almadense.
M/10

Fernando Lopes-Graça visitou o
Brasil, onde tinha vários amigos
compositores, conhecidos anteriormente. Para além do largo material
epistolar trocado com os músicos
brasileiros, a visita àquele país teve
um lugar muito especial na vida
do autor de “Canto de Amor e de
Morte”.
Neste concerto comentado haverá
lugar para um enquadramento, na
biografia de Fernando Lopes-Graça,
do conhecimento que travou com
alguns compositores brasileiros e
da sua vista posterior àquele país.
Seguidamente serão apresentadas
obras para piano de Fernando
Lopes-Graça, de Cláudio Santoro,
de Guerra Peixe e de Camargo
Guarnieri, segundo a cronologia da
biografia do autor português.
Duração 45 minutos (aprox.) M/12

Concurso Internacional de Música Cidade de Almada

4 de abril 19h00
Cineteatro da
Academia Almadense
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7 de Abril 19h00

8 de abril 19h00
Casa da Cerca - Centro de
Arte Contemporânea

9 de abril

Convento dos Capuchos
– Sala do Piano

For&Sax Trio

Apresentação do livro

Concerto de Laureados
do Concurso Internacional
de Música Cidade de
Almada 2017

Edgar Saramago

Duração 45 minutos (aprox.)

For&Sax Trio é um projeto fundado
em 2017 pelos saxofonistas Helder
Madureira/Hélio Ramalho e o
pianista Ivan Kuznyetsov. O trio
surge através da amizade dos seus
elementos com o desejo de produzir
boa música.
Apresenta-se com uma proposta
de música de camara onde o seu
repertório abrange diversas épocas
musicais, procurando explorar uma
grande diversidade de estilos.
A procura de novos repertórios e
a proximidade com compositores
surge como ideia base, no sentido
de criar novos ambientes sonoros,
bem como novas abordagens ao
repertório já existente para esta
formação.
Duração 45 minutos (aprox.) M/12

Uma das grandes vantagens deste livro,
escrito com assinalável cuidado e procurando nada deixar por esclarecer no
campo do essencial - e até, permita-seme a expressão, do pos-essencial, reside
na clareza, na objectividade e numa total
ausência de dirigismo estético.
Para tirar o devido partido deste trabalho
de Edgar Saramago, o aluno já deverá
considerar-se um músico - ainda que em
estado embrionário no seu desenvolvimento -, pois não se trata de promover
um primeiro contacto com matérias de
conhecimento cuja aprendizagem deverá
efectuar-se com base nos chamados
manuais de rudimentos.
Trata-se, isso sim, de uma nova e mais
aprofundada abordagem de técnicas e
de terminologias, com vista a confirmar
e a desenvolver algo de que o aluno já
terá ouvido falar, mas em termos meramente teóricos ou quase abstractos.
A partir deste livro, o aluno pode
começar a experimentar de uma forma
mais consciente e obviamente mais
consistente.
in Prefácio de António Vitorino D’Almeida

Concurso Internacional de Música Cidade de Almada

Manual de Música
– Sete Teorias

10h30 / 15h00 / 18h00
Cineteatro da Academia Almadense
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