
5 Jun 2019 
21:30 Sala Suggia Academia de Música 

de Costa Cabral 
 
Hélder Tavares direcção musical 

1ª PARTE 
Orquestra de Sopros  
e Percussão do Secundário

Stephen Melillo 
Godspeed! (1998; c.6min)

Percy Aldridge Grainger 
Colonial Song (1914; c.7min)

Frank Ticheli 
Blue Shades (1996; c.10min)

Derek Bourgeois 
Serenade, op. 22c (1981; c.3min)

2ª PARTE 

Orquestra Sinfónica

Antonín Dvořák
Dança eslava n.º 1 (1878; c.5min) 

Dança eslava n.º 8 (1878; c.5min)

Arturo Márquez
Danzón n.º 2 (1994; c.10min)

Orquestra Sinfónica e Coro*

Martin Neill e Ruth Kenwar  
(arr. Daniel Martinho) 
Musical “Zany Zoo” (c.30min)

*alunos de iniciação, 5º e 6º ano (articulado),  
6º, 7º e 9º ano (integrado)

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

Hélder Tavares direcção musical

Natural de Santa Maria de Lamas (Santa Maria da Feira), Hélder 
Tavares é licenciado e pós ‑graduado em clarinete (Escola Supe‑
rior de Música e Artes do Espectáculo e Universidade de Aveiro) e 
Mestre em Ensino de Música (UA). Obteve o 2º Prémio Nível Superior 
em Música de Câmara, com o Quarteto de Clarinetes do Porto, na 
13ª Edição do Prémio Jovens Músicos RTP. Foi finalista no Concurso 
Internacional de Música de Câmara de Osaka, no Japão.

Actualmente é docente na Academia de Música de Paços de 
Brandão, no Conservatório de Música Terras de Santa Maria e na 
Academia de Música Costa Cabral. É frequentemente convidado 
para orientar cursos de aperfeiçoamento.

Enquanto músico e maestro, apresentou ‑se em diversos países 
incluindo França, Espanha, Bulgária, Japão, Itália, Suíça, Alemanha 
e China. Frequentou vários cursos de direcção de orquestra com 
inúmeros maestros, destacando ‑se Douglas Bostock, com quem 
tem trabalhado regularmente ao longo dos últimos anos. Estreou‑
‑se como maestro com a Orquestra de Jovens do concelho de Santa 
Maria da Feira, em 2003. Foi convidado para realizar estágios com 
diferentes formações em Portugal. Realizou o primeiro flash mob da 
Banda Sinfónica Portuguesa (2012), formação que dirigiu na interpre‑
tação da Queen Symphony na Casa da Música (2014), recolhendo 
excelentes críticas. Repetiu esse concerto na abertura do FIMUV’15 – 
Festival Internacional de Música de Verão, com grande sucesso. Com 
a Banda de Música da Cidade de Espinho, participou duas vezes no 
Concurso Internacional de Bandas do Ateneu Vilafranquense, rece‑
bendo o 1º e o 2º Prémio.

É director artístico do Clarinetíssimo Ensemble, desde 2002, 
e da Banda de Música da Cidade de Espinho, desde 2005. Cola‑
bora regularmente com a Banda Sinfónica Portuguesa. Gravou três 
CD com o Clarinetíssimo Ensemble e com a Banda de Música da 
Cidade de Espinho.

PROMOTOR



Academia de Música de Costa Cabral 

A Academia de Música de Costa Cabral, fundada em 1995, foi oficiali‑
zada pelo Ministério da Educação em 2000, integrando a rede nacio‑
nal de escolas do ensino artístico especializado da música com 
autonomia pedagógica e autorização definitiva de funcionamento.

Está localizada na zona nordeste da cidade do Porto, na fregue‑
sia de Paranhos (às Antas), na Rua Costa Cabral, n.º 877, inserida 
ainda num conjunto de edificações de elevado interesse histórico 
e arquitectónico, devidamente apetrechada com equipamentos 
modernos e de excelência para o desenvolvimento de todo o seu 
projecto educativo.

Este estabelecimento de ensino tem como objectivos gerais 
promover, fomentar e patrocinar a divulgação musical em todas as 
suas vertentes culturais, bem como contribuir para uma formação 
geral, social e académica sólida junto de todos os seus alunos.

No seio da sua oferta educativa, destacam ‑se essencialmente 
os cursos básicos em regime integrado (formação geral e vocacio‑
nal) do 5º ao 9º ano e os cursos profissionais de nível secundário, a 
par das iniciações musicais e dos cursos básicos e secundários em 
regime supletivo e articulado. Entre as suas principais formações, 
destacam ‑se vários grupos de música de câmara, orquestras de 
cordas, sopros e percussão, orff, coros, teatro musical, etc.

A AMCC possui um quadro de docentes de reconhecido mérito, 
cujos professores 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 CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE


