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O Prémio Novos Talentos Ageas foi criado 
pela Fundação Casa da Música e pela 
Ageas Portugal, com o objectivo de incen-
tivar o trabalho de músicos emergentes de 
elevado potencial e de promover projectos 
artísticos de reconhecida qualidade junto 
do público. Pelo terceiro ano consecutivo, 
os músicos ou agrupamentos concorren-
tes apresentaram-se integrados no ciclo 
Terças Fim de Tarde e Reencontros 21, 
nas áreas da música de câmara, do fado 
e do jazz. Condições obrigatórias para a 
participação foram a integração exclusiva 
de músicos de nacionalidade portuguesa 
ou com residência fixa em Portugal (com 
excepção de projectos que, de forma 
inequívoca, tivessem génese ou carácter 
português, podendo, nestes casos, integrar 
músicos de outras nacionalidades); a idade 
dos músicos ser inferior ou igual a 35 anos; 
e serem escolhidos pela Fundação Casa da 
Música para integrar a lista de candidatos. 

Na Fase de Selecção, que se desenrolou 
ao longo de 17 concertos entre Janeiro e 
Dezembro de 2019, o público foi convidado 
a avaliar os artistas num boletim de voto. 
Dos três mais bem classificados resultaram 
os finalistas que se apresentam esta tarde 
na Sala Suggia. Após as actuações, mais 
uma vez, o público tem a oportunidade de 
fazer a sua apreciação e participar na esco-
lha do vencedor do Prémio Novos Talentos 
Ageas, que será anunciado de seguida.



Candidatos
Nuno Ventura de Sousa 
Zita Silva | José Pedro Pereira
Beatriz Nunes 
Bernardo Santos 
Henrique Portovedo 
Joana Soares | Sofia Silva Sousa
Pedro Borges
Afonso Fesch, Frederic Cardoso, 
Fernando Costa e Carlos Lopes
Frederic Cardoso
João Martins
Jéssica Reis | José Pedro Fangueiro | 
Duo Ying Yang | Quartz
OMNIAE Ensemble 
Rute Rita 
Maat Saxophone Quartet 
António Mont’Alverne e Rui Cristão 
Diana Botelho Vieira
Esmae Big Band 

Finalistas
Rute Rita
Maat Saxophone Quartet
Pedro Borges 

Apresentação
Rita Moreira



Rute Rita

Rute Rita voz
Miguel Amaral guitarra portuguesa
André Teixeira viola
Filipe Teixeira contrabaixo

Aqui na Alma (Fado Cravo)
(Miguel Ramos/Alfredo Marceneiro) 

Fui ao Baile 
(Amadeu do Vale/Fernando Carvalho)

Minha Culpa 
(Gabriel de Oliveira/Pedro Rodrigues)

Fado Deolinda 
(Deolinda Maria/Edgar Nogueira)

Desilusão 
(Amadeu do Vale/Tavares Belo)

Alguém te viu com outra 
(Álvaro Martins)

Minha Mãe eu canto a Noite 
(Vasco Couto/Fado Menor)

 



Rute Rita nasceu no Porto, em 1991, no 
meio artístico, iniciando cedo a paixão 
pela música e pelo fado. Com 10 anos de 
idade foi seleccionada pela Rádio Festi-
val para gravar um disco juntamente com 
algumas das melhores vozes da cidade do 
Porto. Em 2005 vence a Categoria Juvenil 
da Grande Noite do Fado do Porto, organi-
zada pela Casa da Imprensa no Coliseu do 
Porto. Aos 16 anos muda-se para Lisboa, 
onde consegue trilhar um percurso artís-
tico nas mais emblemáticas casas de fado. 
Partilhou o palco com Florência, Rosita e 
Marco Paulo, numa gala de fado no Coliseu 
do Porto em homenagem a Amália Rodri-
gues, organizada pela Rádio Festival. Em 
2015 venceu um dos mais prestigiantes 
concursos de fado amador, o Concurso 
de Fado de Valongo, que culminou com a 
gravação do seu primeiro álbum. No mesmo 
ano integrou o elenco do restaurante Casa 
da Mariquinhas, por onde passaram alguns 
dos nomes mais importantes do panorama 
nacional fadista.

Faz espectáculos por todo o país e no 
estrangeiro, passando pelas casas de fado 
típicas do Porto e de Lisboa — Casa da Mari-
quinhas, Páteo da Mariquinhas, Forcado, 
Mesa de Frades e Adega dos Fadistas.

Neste concerto, Rute Rita, uma voz que 
não tem parado de crescer, apresenta uma 
perspectiva singular do fado tradicional, 
homenageando aqueles com quem apren-
deu — Beatriz da Conceição, Fernanda 
Maria, Amália Rodrigues, Maria da Fé — e 
perpetuando o seu legado. 

Miguel Amaral nasceu no Porto em 1982. 
Estudou guitarra portuguesa com Samuel 
Cabral e José Fontes Rocha, iniciando-se 
profissionalmente em 2005. Nos últimos 
anos, tem-se dedicado à vertente solista da 
guitarra portuguesa, estudando com Pedro 
Caldeira Cabral. Estudou análise, harmo-
nia e contraponto com Daniel Moreira e 
composição com Dimitris Andrikopoulos. 
Frequentou o Curso Livre de Composição — 
Orquestração (2007/2008), leccionado por 
Dimitris Andrikopoulos na Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo do Porto. 

Apresentou obras de Pedro Caldeira 
Cabral, Ricardo Rocha e Carlos Paredes 
na Casa da Música, em 2009. Em 2011 fez 
um recital na Fundação Gulbenkian, com 
transmissão em directo na Antena 2, onde 
estreou obras de Mário Laginha, Dimitris 
Andrikopoulos, Daniel Moreira e Igor C. 
Silva. No mesmo ano foi intérprete na banda 
sonora do documentário Nadir Afonso — 
o tempo não existe, de Jorge Campos. Em 
2012 destaca-se o recital Armandinho, 
Paredes e Rocha, no Teatro Nacional de 
S. João, com encenação de Nuno Carinhas. 

Em 2013 lança o seu álbum de estreia, 
Chuva Oblíqua, dedicado ao repertório 
solista que tem vindo a desenvolver. Nesse 
ano toma parte no Novo Trio de Mário Lagi-
nha, tendo gravado o disco Terra Seca. Em 
2015, participa no Festival Culturel Maghre-
bian de Musique Andalouse, em Argel, com 
o recital Armandinho, Paredes e Rocha. 

Desde 2010 faz parte da orquestra do 
espectáculo Sombras de Ricardo Pais.



André Teixeira nasceu no Porto, em 1976. 
Aos treze anos de idade recebe os ensi-
namentos mais básicos de viola de fado 
transmitidos pelo pai, Rolando Teixeira, e 
mais tarde por Mário Lopes, sendo contudo 
essencialmente um autodidacta. Na década 
de 90 tocou na Casa da Mariquinhas, no 
Páteo da Mariquinhas, no Restaurante 
Típico O Fado, no Mal Cozinhado e na 
Taberna de S. Jorge, na companhia de 
Samuel Paixão, Álvaro Martins, Eduardo 
Jorge e Samuel Cabral, entre outros. Apre-
sentou-se em múltiplos concertos no país e 
no estrangeiro. Tem acompanhado fadistas 
como Lenita Gentil, António Rocha, Beatriz 
da Conceição, Ricardo Ribeiro, Miguel 
Capucho, Rodrigo Costa Félix, Maria Ana 
Bobone, Maria Amélia Proença, Anita Guer-
reiro, Maria da Fé, Carolina e Cuca Roseta, 
Alexandra e Celeste Rodrigues, ao lado 
de guitarristas como José Fontes Rocha, 
Ricardo Rocha, Miguel Amaral, Samuel 
Cabral, Ângelo Freire, Mário Pacheco, 
Guilherme Banza e Ricardo Parreira. 

Em 2018, no Mosteiro de São Bento 
da Vitória, participou no espectáculo Em 
Fio Breve o Coração, com encenação de 
Nuno Carinhas, direcção musical de Miguel 
Amaral e produção do Teatro Nacional São 
João. Em 2019, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, integra o MX — Licença Para 
Cantar, com encenação e produção de 
Ricardo Pais e direcção musical de Miguel 
Amaral. É músico residente da casa de fado 
Páteo da Mariquinhas e da Casa da Mari-
quinhas e apresenta-se em concertos por 
todo o país.

Filipe Teixeira nasceu no Porto, em 1974. 
Começou a sua actividade musical com 17 
anos numa banda rock formada por amigo. 
Um ano depois inscreveu-se na Escola de 
Jazz do Porto, onde teve aulas com Alberto 
Jorge. Prosseguiu os estudos musicais na 
Escola Profissional de Música de Espinho 
e na Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo. Tocou com as mais variadas 
formações de rock, jazz e clássico. Em 
2004 concluiu o seu percurso académico 
com uma bolsa Erasmus no País de Gales, 
tendo frequentado o Royal Welsh College. 

Desde então tem dividido a sua activi-
dade entre o ensino — na Escola de Jazz 
do Convívio — e actuações e gravações 
em projectos como Espécie de Trio, AP 
Quarteto, Renato Dias Trio, Baba Mongol 
e Filipe Teixeira Quarteto, entre outros. 
Paralelamente, desenvolve uma produtiva 
actividade na área do fado.



Maat Saxophone Quartet

Daniel Ferreira saxofone soprano
Catarina Gomes saxofone alto
Pedro Silva saxofone tenor
Mafalda Oliveira saxofone barítono 

Claude Debussy 
Rêverie, L. 68 (1890; c.5min)
(arr. Maat Saxophone Quartet)

Guillermo Lago
Três andamentos de Ciudades 
(2011; c.10min)

1. Cordoba
2. Sarajevo
3. Addis Ababa



Maat Saxophone Quartet é um quarteto 
de saxofones 100% português, fundado 
e sedeado em Amesterdão, na Holanda. 
Vencedores do Prémio Jovens Músicos, o 
mais prestigiado concurso de música clás-
sica em Portugal, na categoria de música 
de câmara, em 2018, este ensemble junta 
quatro músicos do mesmo país e nasce da 
paixão pela música de câmara.

Com uma crescente actividade entre 
Portugal e a Holanda, este jovem quarteto 
tem-se apresentado em salas como Willem 
Twee (-s’Hertogenbsoch, Holanda), Cenakel 
(Tilburg, Holanda), TivoliVredenburg 
(Utrecht, Holanda), Grande Auditório do 
Conservatório de Música de Coimbra, Casa 
da Música (Porto) e Grande Auditório da 
Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa). Em 
2018, foi finalista no concurso Willem Twee 
Chamber Music Competition, no Willem 
Twee Concertzaal em -s’Hertogenbosch, e 
do Grachtenfestival, na Holanda. Recebeu o 
1.º Prémio no Concurso Nacional de Música 
de Câmara de Vila Verde.

Formado por alunos da classe de Arno 
Bornkamp no Conservatório de Amester-
dão, uma das mais prestigiadas classes de 
saxofone do mundo, o quarteto é orientado 
regularmente por Arno Bornkamp e Willem 
van Merwijk. Trabalhou ainda com Ties 
Mellema, Lars Niederstrasser, Nuno Pinto, 
Ricardo Silva e António José Pereira.

O quarteto trabalha regularmente com 
novos e jovens compositores, promo-
vendo o desenvolvimento de repertório 
para este tipo de formação, entre os quais 
Nuno Lobo, Adam Lukawski e Ramin Amin 

Tafreshi. Em 2018 foi seleccionado para o 
programa “RaboNEXTStage”, uma parceria 
entre o banco holandês RABO e o Tivo-
liVredenburg, oferecendo ao quarteto a 
possibilidade de trabalhar com os famo-
sos quartetos de cordas Dudok Kwartet e 
Quatuor Danel.

O Maat Saxophone Quartet tem a ambi-
ção de levar e promover a música portu-
guesa, de excelente qualidade, e de trazer 
consigo o repertório musical encontrado 
na Holanda, criando uma “ponte” cultural 
através da música.



Pedro Borges piano

Fryderyk Chopin
Nocturno em Dó sustenido menor, 
op. 27 n.º 1 (1835; c.6min)

Claude Debussy
La fille aux cheveux de lin 
(Prelúdio n.º 8 do 1.º livro) 
(1909‑10; c.2min)

Général Lavine — Eccentric 
(Prelúdio n.º 6 do 2.º livro) 
(1910‑12; c.3min)

Igor Stravinski
“A Semana Gorda”, de Três andamentos 
de Petruchka (1921; c.9min)



Natural de Vila Nova de Gaia, Pedro Borges 
começou os estudos musicais aos seis anos 
de idade. Concluiu o 8.º grau no Conserva-
tório de Gaia com 20 valores, tendo estu-
dado nos últimos três anos com Rui Pintão, 
recebendo também aconselhamento de 
Serghei Covalenco. No final do curso, teve a 
oportunidade de interpretar o 1.º Concerto 
para piano de Beethoven, na abertura do 
Ciclo de Concertos para Piano de Beetho-
ven, sob a direcção do maestro Giuseppe 
Lanzetta. Entre 2012 e 2016, estudou com 
Miguel Borges Coelho na ESMAE, no Porto. 
Durante a licenciatura, foi por dois anos 
membro do Coral de Letras da Universi-
dade do Porto, dirigido pelo maestro José 
Luís Borges Coelho, uma das experiências 
mais inspiradoras da sua vida.

Desde 2016, vive na Basileia (Suíça) e 
estuda nas classes de Claudio Martinez 
Mehner (piano) e Anton Kernjak (piano 
e música de câmara), na Hochschule für 
Musik Basel. No passado mês de Agosto, 
terminou o segundo mestrado na insti-
tuição, com nota máxima no recital final. 
Actualmente frequenta o programa de 
pós-graduação em Performance, intitulado 
“School of Excellence”.

Tem sido regularmente convidado para 
concertos na cidade, através da Funda-
ção Suíça para Jovens Músicos. Foi reco-
nhecido em vários concursos nacionais e 
internacionais, destacando-se o “Kiefer 
Hablitzel/Göhner Musikpreis 2020”, um dos 
mais prestigiados prémios suíços.

Como a música de câmara sempre 
desempenhou um papel muito importante 

na sua vida, Pedro Borges demonstra já uma 
grande experiência. Foi membro fundador 
do Trio Insomnia, com os músicos Tiago 
Azevedo e Sara Cymbron, sob a orienta-
ção de Ryszard Wóycicki. O trio apresen-
tou-se em festivais nacionais de música de 
câmara, bem como no programa da RTP 2 
“Grande Valsa”. Em duo, trabalha regular-
mente com a violoncelista Irene Enzlin, em 
recitais na Suíça e na Holanda. Participou 
por duas vezes no Festival de Música de 
Câmara “Yellow Barn” nos EUA, onde teve 
a oportunidade de trabalhar com músicos 
como Anthony Marwood, John Myerscough, 
Lucy Shelton, Brett Dean e Eduardo Lean-
dro. Integrou o corpo docente desta orga-
nização no Young Artists Program 2019.

Obteve aconselhamento musical de 
várias e importantes personalidades musi-
cais, tais como Ferenc Rados, Heinz Holli-
ger, Rita Wagner, Pedro Burmester, Marta 
Zabaleta, entre outros.



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


