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O Porto PianoFest é um festival internacional de piano com sede 
na cidade do Porto. Junta, em masterclasses e conferências, 
pianistas de renome a jovens estudantes, oferecendo à cidade 
uma série de concertos e recitais públicos. Dirigido por Nuno 
Marques – pianista português radicado em Nova Iorque –, propõe
se promover o diálogo artístico transatlântico. Esta segunda 
edição do festival decorre entre 1 e 8 de Agosto.

· Olga Prats e Artur Pizarro ·

Robert Schumann
Kinderszenen (Cenas Infantis), op. 15

N.º 1: Von fremden Ländern und Menschen (De terras e 
povos distantes)
N.º 9. Ritter vom Steckenpferd (Cavaleiro do cavalo de pau)
N.º 7: Träumerei (Sonho)
N.º 13: Der Dichter spricht (Fala o poeta)

Johann Sebastian Bach / Olga Prats
Prelúdio-coral

Abreu Mota
Dois fados

· Olga Prats ·

Constança Capdeville
Maman, j’ai vue dans la lune, de Visions d’Enfant
Caixinha de música 

· Olga Prats e Artur Pizarro ·

Fernando Lopes-Graça
Três melodias rústicas

António Victorino d’Almeida
Balada

· António Victorino d’Almeida · 

Improvisação 

· Olga Prats e Alejandro Erlich-Oliva ·

Alejandro Erlich-Oliva
Chaquarera com prelúdio 

· Olga Prats e Artur Pizarro ·

Diego Kovadloff
Três miniaturas

· Olga Prats, Artur Pizarro e Nuno Marques ·

António Victorino d’Almeida
Cenas de Charlie Chaplin
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Olga Prats (n. 1938) é uma das mais proeminentes e influentes 
pianistas portuguesas. Foi fundadora de vários grupos contem
porâneos: duo de piano e viola com Ana Bela Chaves, Grupo de 
Câmara do Festival do Estoril, Opus Ensemble, Colecviva – Grupo 
Experimental de Teatro Musical Contemporâneo. As suas cola
borações incluem compositores de importância como Fernando 
Lopes Graça, Constança Capdeville e António Victorino d’Al
meida. Foi lhe dedicado um grande número de obras, que deram 
origem a numerosas gravações da pianista. Olga Prats leccionou 
instrumento e música de câmara em alguns dos conservatórios de 
música mais prestigiados de Portugal e é frequentemente membro 
de júris em concursos nacionais e internacionais de música.

António Victorino d’Almeida é um ilustre compositor, maes
tro, pianista, escritor e apresentador. Como pianista de concerto 
teve uma carreira internacional de sucesso. As suas composições 
foram apreciadas por muitas figuras ilustres no mundo da música, 
incluindo Hans Swarowski, Godfried von Einem, João de Freitas 
Branco e Dmitri Chostakovitch.

Alejandro Erlich -Oliva é compositor, orquestrador e contrabai
xista, nascido em Buenos Aires, Argentina. Foi solista convidado 
de inúmeras orquestras e membro fundador do Opus Ensemble. 
É também um dedicado promotor da música clássica portuguesa.

Artur Pizarro começou sua próspera carreira depois de ganhar o 
primeiro prémio no Concurso Vianna da Motta (1987) e o Concurso 
Internacional de Leeds (1990). Actuou com destacadas orquestras 
e maestros, incluindo Sir Simon Rattle, Philippe Entremont e Esa
Pekka Salonen, entre outros. Com uma extensa discografia, rece
beu vários prémios no seu país por serviços à música e à cultura.

Nuno Marques é o fundador e director do Porto PianoFest. Reside 
na cidade de Nova York, onde desenvolve a sua carreira. Actuou em 
três continentes, com destaque para o Carnegie Hall, foi apoiado 
pela prestigiosa Reinhold Scholarship e recebeu diplomas de ensino 
superior das principais universidades americanas e europeias.

Olga Prats (b. 1938) is one of Portugal’s most prominent and influ
ential pianists. She was a founding member of several contem
porary groups: piano and viola duo with Ana Bela Chaves, Estoril 
Festival Chamber Group, Opus Ensemble, Colecviva – Experimen
tal Group of Contemporary Musical Theater. Notable collabora
tions include renowned composers such as Fernando Lopes Graça, 
Constança Capdeville and António Victorino d’Almeida. They dedi
cated several works to Olga Prats and many of their compositions 
were debuted and recorded by Ms. Prats. Olga Prats has taught 
contemporary interpretation and chamber music in some of Portu
gal’s most prestigious music academies, and currently judges in 
national and international music competitions. 

António Victorino d’Almeida is a renowned composer, conduc
tor, pianist, writer, and presenter. As a concert pianist, he had a 
successful international career. His compositions have been 
appreciated by many illustrious figures in the music world includ
ing Hans Swarowski, Godfried von Einem, João de Freitas Branco 
and Dmitri Shostakovich.

Alejandro Erlich -Oliva is a composer, arranger, and esteemed 
double bass player born in Buenos Aires, Argentina. He has been an 
invited soloist for countless orchestras, and was a founding member 
of Opus Ensemble. He has also been a dedicated promoter of Portu
guese classical discography and a founding member of the Teatro 
Musical Contemporâneo Colectiva.  

Artur Pizarro began his thriving career after winning first prize 
in the Vianna da Motta Competition (1987), and the 1990 Leeds 
International Pianoforte Competition. He has performed with the 
world’s leading orchestras and conductors, including Sir Simon 
Rattle, Philippe Entremont, and Esa Pekka Salonen, among others. 
He records extensively and has received various awards from his 
native Portugal for services to classical music and culture.

Nuno Marques is the founder and director of Porto PianoFest. His 
performing career has taken him to China, Serbia, Spain, England, 
and more. Based in New York City, Nuno has performed in Carne
gie Hall, been supported as a Reinhold Scholar, and received higher 
education degrees from top American and European Universities.


