
Academia de Música  
de Costa Cabral 
Concerto Final de Ano Escolar
Luís Carvalhoso direcção musical 
Patrícia Silva e Filipa Quadrado coros

22 Jun 2016 
21:00 Sala Suggia

1ª PARTE

Orquestra de Sopros e Percussão

Johan de Meij
Sinfonia n.º 1, “Lord of the Rings”

1. Gandalf (O Feiticeiro)
2. Lothlórien (A Floresta dos Elfos)
3. Gollum (Sméagol)
4. Jornada nas Trevas
5. Hobbits

2ª PARTE

Orquestra Sinfónica e Coro

Musical The Pied Piper (arr. Daniel Martinho)

Academia de Música de Costa Cabral 

A Academia de Música de Costa Cabral, fundada em 1995, foi oficia‑
lizada pelo Ministério da Educação em 2000, integrando a rede 
nacional 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, nºs. 877, 883 e 990. 

Ao longo destes anos, a AMCC tem vindo a desenvolver um 
trabalho pedagógico que considera de vital importância, desta‑
cando‑se diversas actividades culturais desenvolvidas junto de 
várias instituições como: Casa da Música, Câmara Municipal do 
Porto, Fundação Engenheiro António de Almeida, Museu Nacio‑
nal Soares dos Reis, Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, Fundação de Serralves, Igreja da Lapa, Ateneu Comer‑
cial do Porto, Ordem dos Médicos, Banda Sinfónica Portuguesa, 
entre outras.

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, cursos básicos e secundários em 
regime supletivo e articulado.

As suas principais formações na área musical vão desde à exis‑
tência de vários grupos de música de câmara às orquestras de 
cordas, sopros e percussão, orff, bem como coros, 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 mas bem classificadas do país.

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPROMOTOR MECENAS 
PROGRAMAS DE SALA

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

APOIOS


