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Coro1 (secundário) 
Tiago Ferreira piano 

John Rutter 
Angels’ Carol 

Vilancico anónimo (séc. XVII, Coimbra) 
Sã qui turo zente 

Orquestra de cordas2 (2.º ciclo – integrado) 

David Blackwell & Kathy Blackwell 
Hollywood Suite 

1. Spy movie 2 
2. Sad movie 
3. Action movie

Orquestra de cordas2 (3.º ciclo) 

Richard Meyer 
The Emerald Falcon 

Hans Zimmer 
Suite “Piratas das Caraíbas” 

Orquestra de Cordas2 (secundário) 

Arnold Schoenberg 
Nocturno, para harpa e cordas 

Max Bruch 
Serenade nach schwedischen Melodien 

1. Marsch (Allegro moderato) 
2. Andante 
3. Allegro 
4. Andante sostenuto 
5. Marsch (Allegro moderato) 

Orquestra de sopros e percussão3 (3.º ciclo – integrado) 
 
Jan Van der Roost 
Arsenal 

Sandy Feldstein 
Fanfare and March 

Gustav Holst (arr. John Moss) 
Marching Song 

Orquestra de sopros e percussão3 (2.º ciclo – integrado) 

Lee Shook 
Doom Rider

Tom Tucker 
Up on the Housetop 

Rob Romeyn 
Call to Glory 

Orquestra de sopros e percussão3 
(3.º ciclo – articulado e supletivo) 

Robert W. Smith 
Encanto 

Bert Apermont 
Gulliver's Travels 

1. Lilliput – Land of the Midgets
4. The Houyhnms – Land of the horses 

Coro1 (3.º ciclo) 
Henrique Bueno, Inês Tavares e Pedro Branco piano

Greg Gilpin 
Whisper 

Jim Papoulis 
There is Peace 

Johnny Marks (arr. G. Gilpin) 
A Holly Jolly Christmas 

PROMOTOR



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

A Academia de Música de Costa Cabral, fundada em 1995, foi 
oficializada 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 freguesia 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 desenvol-
vimento de todo o seu projecto educativo.

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 dos seus alunos. 

No seio da oferta educativa, destacam-se os cursos básicos 
em regime integrado (formação geral e vocacional) do 5.º ao 9.º 
ano e os cursos profissionais de nível secundário, a par das inicia-
ções musicais, cursos básicos e secundários em regime supletivo 
e articulado. Entre as principais formações, incluem-se 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, 
que têm conduzido os alunos à obtenção de vários prémios nacio-
nais 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.


