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1ª PARTE

Orquestra de Sopros e Percussão Secundário

Giacomo Puccini (arr: Vitor Alves)
Nessum Dorma*

André Waignein 
Diagram 

Joaquín Rodrigo 
Adagio do Concerto de Aranjuez*

James Barnes 
Fantasy Variations

Duda 
Fantasia Carnavalesca
Trompetes: Pierre Dutôt, Telmo Barbosa e Carlos Leite

Leroy Anderson 
Bugler’s Holiday 

2ª PARTE

Orquestra de Cordas Secundário 
(com 2 oboés, fagote, cravo)

Giuseppe Torelli
Concerto para trompete em Ré maior “Estienne Roger 188”* 

Allegro – Adagio – Allegro

George Frideric Handel
Suite em Ré maior*

Overture – Allegro – Aria – [sem título] – March

 –

Orquestra Sinfónica e Coro
Coro (alunos de iniciação e 2º Ciclo) da classe de Patrícia Silva, 
Catarina Silva e Filipa Quadrado

Nick Perrin 
A Feira da Colheita 
1. A Festa da colheita 
2. Canção do pão 
3. Podem ajudar? 
4. Canção do queijo 
5. Podem ajudar? 
6. Vale a pena cultivar 
7. Um só mundo

PROMOTOR



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Luís Carvalhoso direcção musical

Natural de Arcos de Valdevez, aí iniciou os estudos musicais com 8 
anos de idade. Em 1994 ingressou na Escola Profissional de Música 
de Viana do Castelo, onde estudou com Pétia Samardjieva e Iminas 
Kucinscas. É licenciado em violoncelo pela Escola Superior de 
Música e das Artes do Espectáculo, na classe de Jed Barahal.

De 2001 a 2003 foi chefe de naipe de violoncelos da orquestra 
do Inter ‑Cultural Youth Orchestral Exchange (BISYOC), em Ingla‑
terra, onde realizou também recitais de música de câmara. Em 
2004 foi bolseiro do Programa Erasmus, através do qual estudou 
no Royal Welsh College of Music and Drama, em Cardiff, com Peter 
Esswood. Em 2005, com o Quarteto de Cordas Freitas ‑Branco, do 
qual é membro fundador, ganhou o 1º Prémio no concurso Prémio 
Jovens Músicos na categoria de Música de Câmara – Nível Supe‑
rior. Em 2006 recebeu o prémio Eng.º António de Almeida, galardão 
atribuído pela Fundação Eng.º António de Almeida aos melhores 
alunos finalistas da ESMAE.

Nos últimos anos, realizou concertos como instrumentista de 
orquestra em diversas localidades de Portugal e em países como 
Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Brasil.

Leccionou no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de 
Braga, no Conservatório do Vale do Sousa em Lousada, no Conser‑
vatório de Música do Porto, no Instituto Piaget de Mirandela, na 
Escola de Música Maiorff, no Conservatório de Música da Maia e 
na Academia de Música de Viana do Castelo. É professor de violon‑
celo e música de câmara na Escola Profissional de Música de Viana 
do Castelo e de classes de conjunto na Academia de Música de 
Costa Cabral.

Foi maestro da Banda de Música de Sanguinhedo – Vila Real 
(2007 e 2008) e da Orquestra do Conservatório do Vale do Sousa 
(2006 a 2009). Desde 2010, é maestro e director artístico da Banda 
Musical de Gondomar.

Actualmente estuda direcção no Istituto Superiore Europeo 
Bandístico em Trento – Itália, sob orientação de Jan Cober, José 
Rafael Pascual Vilaplana e Alex Schillings.

 

Pierre Dutôt trompete e fliscorne

É 1º Prémio em Trompete pelo Conservatório Nacional Superior 
de Paris e é também diplomado em Educação Física e em Psico‑
logia. Pierre Dutôt construiu a sua sólida reputação internacional 
com a carreira de solista e de Professor no Conservatório Nacio‑
nal Superior de Música de Lyon, associadas a uma personalidade 
enérgica e generosa e a uma grande convivialidade.

Antigo solista da Orquestra Nacional de Lyon, a sua colabora‑
ção tem ‑se estendido a inúmeras orquestras. O conjunto de metais 
Hexagone, único em França, tem contribuído para consolidar a sua 
reputação de intérprete. No ensino, tem realizado masterclasses 
em França e um pouco por todo o mundo. Participou em cursos 
na Europa, Austrália, Nova Iorque, Brasil, México, China e Japão. 
Os seus antigos alunos têm obtido grandes êxitos, destacando ‑se 
nomes como Pascal Clarhaut (Trompete Solo na Ópera de Paris), 
Eric Plante (Trompete Solo na Guarda Republicana de Paris), André 

Henry (vencedor do 1º Prémio de Solista Internacional de Gene‑
bra) e David Guerrier (vencedor de várias competições nacionais 
e internacionais e solista internacional).

 

Academia de Música de Costa Cabral 
 

A Academia de Música de Costa Cabral foi fundada em 1995 e 
oficializada pelo Ministério da Educação em 2000, integrando 
a rede nacional de escolas do ensino artístico especializado da 
música. No ano lectivo 2010/2011, no seio da sua oferta educativa, 
deu início aos cursos em regime integrado, e em 2011/2012 passou 
a oferecer à comunidade educativa os cursos de instrumentista 
de sopro e percussão e de cordas e teclas, de nível secundário 
profissional, proporcionando, desta forma, aos seus alunos uma 
escola a tempo inteiro (formação geral e vocacional) do 5º ao 12º 
ano de escolaridade, a par das iniciações musicais, cursos básicos 
e secundários em regime supletivo e articulado.

A AMCC tem a sua sede social na Rua Costa Cabral, n.º 877, 
freguesia de Paranhos, e está enquadrada numa zona de carac‑
terísticas habitacionais (zona das Antas) na cidade do Porto, com 
um notável desenvolvimento de serviços e equipamentos. Possui 
ainda uma extensão sita nos números 972 a 990 da mesma rua. 
Os edifícios, datados do início do século XX, apresentam um estilo 
arquitectónico ímpar.

A apresentação das suas actividades multiplica ‑se no exterior 
através do desenvolvimento de parcerias junto de várias institui‑
ções, tais como Fundação Casa da Música, Câmara Municipal do 
Porto, Teatro Municipal do Porto (Rivoli e Campo Alegre), Facul‑
dade de Engenharia da Universidade do Porto, Museu Nacional 
Soares dos Reis, Fundação Eng.º António de Almeida, Fundação 
de Serralves, Coliseu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, Igreja 
da Lapa, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de Freguesia 
de Paranhos, Fundação EDP, etc.

Entre as suas principais formações musicais, destacam ‑se 
vários grupos de música de câmara, orquestras de cordas, sopros 
e percussão, Orff, coros, teatro musical, etc. As orquestras de nível 
secundário (cordas, sopros e percussão e sinfónica) têm vindo a 
desenvolver um trabalho de enorme notoriedade ao longo destes 
últimos anos, preparando repertórios de exigência sob a direc‑
ção musical de maestros como José Eduardo Gomes, Luís Carva‑
lhoso, Fernando Marinho, Rafa Agulló Albors, José Rafael Pascual 
Vilaplana e Alex Schillings.

A AMCC possui um quadro de professores de reconhecido 
mérito, os quais têm conduzido os seus alunos à obtenção de 
vários prémios nacionais e internacionais, tendo ainda esta escola 
vindo, anualmente, a ser colocada nos rankings das escolas do 
ensino básico como uma das mais bem classificadas do país. A 
AMCC tem igualmente sido distinguida em vários projectos de 
índole social e ambiental.

Personalidades de reconhecido mérito nacional e internacional 
são igualmente presença regular em diversas acções levadas a cabo, 
tais como masterclasses, cursos de aperfeiçoamento, estágios, etc.


