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1ª PARTE 

Orquestra de Sopros e Percussão 
Secundário 
Luís Carvalhoso direcção musical

Bert Appermont 
Choralia (c.4min.)

Oliver Waespi 
Fanfare and Funk (c.9min.)

Harold Arlen / James Barnes 
O Feiticeiro de Oz (c.7min.)

George Gershwin / James Barnes 
Porgy and Bess (c.9min.)

Dana Wilson 
Sang! (c.4min.)

2ª PARTE 

Orquestra Sinfónica
Luís Carvalhoso direcção musical
 
Modest Mussorgski / Rimski-Korsakov 
Uma Noite no Monte Calvo (c.10min.)

Orquestra Sinfónica e Coro 
Luís Carvalhoso direcção musical
Patrícia Silva e Catarina Silva direcção coral

 
Nairne Page / Daniel Martinho 
Little Star’s Story (c.20min.)
 

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPROMOTOR

APOIOS



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DEMECENAS PROGRAMAS DE SALA

Luís Carvalhoso direcção musical

Natural de Arcos de Valdevez, aí iniciou os estudos musicais com 8 
anos. Em 1994 ingressou na Escola Profissional de Música de Viana 
do Castelo, onde estudou violoncelo na classe de Pétia Samardjieva 
e Iminas Kucinscas. É licenciado em violoncelo pela Escola Superior 
de Música e das Artes do Espectáculo, na classe de Jed Barahal.

De 2001 a 2003 foi chefe de naipe de violoncelos da orquestra 
do Inter-Cultural Youth Orchestral Exchange (BISYOC) em Ingla-
terra, onde realizou também recitais de música de câmara. Em 
2004, foi bolseiro do Programa Erasmus, através do qual estudou 
no Royal Welsh College of Music and Drama, em Cardiff, com Peter 
Esswood. Em 2005, com o Quarteto de Cordas Freitas-Branco, 
venceu o 1º prémio do concurso Prémio Jovens Músicos na cate-
goria de Música de Câmara de Nível Superior. Em 2006 recebeu 
o Prémio Engenheiro António de Almeida, galardão atribuído aos 
melhores alunos finalistas da ESMAE.

Como instrumentista de orquestra realizou concertos em diver-
sas localidades de Portugal e em países como Espanha, França, 
Holanda, Inglaterra e Brasil. Leccionou em diversos conservató-
rios e academias. É professor de violoncelo e classe de conjunto 
na Academia de Música de Costa Cabral.

Foi maestro da Banda de Música de Sanguinhedo – Vila Real 
(2007 e 2008) e da Orquestra do Conservatório do Vale do Sousa 
(2006 e 2009). Desde 2010, é Maestro e Director Artístico da 
Banda Musical de Gondomar.

Estudou direcção no Istituto Superiore Europeo Bandístico em 
Trento – Itália, com os maestros Jan Cober, José Rafael Pascual 
Vilaplana e Alex Schillings.

Patrícia Silva direcção coral

Natural de Braga, iniciou os estudos musicais aos 9 anos no Conser-
vatório de Música Calouste Gulbenkian da mesma cidade. Aí estu-
dou piano com Cláudia Ribeiro e Francisco Fiúza e canto na classe 
de Manuela Bigaíl. Em 1999, concluiu o curso de Formação Musical 
e o 8º grau de flauta de bisel na classe de Lúcia Morim.

Em 2000 ingressou na Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo (ESMAE, Porto), na classe de canto de Oliveira Lopes. 
Frequentou seminários de canto com Galina Pisanrenko e Isabel 
Mallaguerra e de Expressão e Movimentação corporal com Cláudia 
Marisa. Frequentou, em 1998, o Seminário da Voz de Pais Clemente, 
no Conservatório de Música de Coimbra.

Integrou o estágio “Bracara Augusta 98” como elemento do 
coro, trabalhando a 9ª Sinfonia de Beethoven. Participou nos 
Cursos de Aperfeiçoamento Musical (1998, 1999 e 2000) na classe 
de Educação Vocal de Peter Harrison.

Em concertos com a Orquestra do Norte, apresentou-se com 
a 9ª Sinfonia de Beethoven, Requiem de Mozart e Fauré, Stabat 
Mater de Dvořák, Inês de Castro de Persianni, D. Pasquale e L’eli-
sir d’amore de Donizetti, La Bohème e Tosca de Puccini, Nabucco 
e La Traviata de Verdi.

Catarina Silva direcção coral

Ana Catarina Silva iniciou os estudos musicais em 2003 na Acade-
mia de Música José Atalaya de Fafe, onde terminou o curso comple-
mentar de Formação Musical em 2013. Durante este período, 
participou em diversas apresentações públicas como guitarrista 
(audições/concertos, encontros de guitarra e concursos, tendo 
arrecadado alguns prémios) e como cantora/coralista (teatros 
musicais, audições e concertos).

Em 2013, ingressou na Universidade de Aveiro, onde realizou 
o primeiro ano da Licenciatura em Direcção, Teoria e Formação 
Musical, participando, paralelamente, num projecto de gravação 
de Música Antiga em Coro de Câmara.

No ano seguinte, ingressou por transferência na Escola Supe-
rior de Música de Lisboa, onde concluiu a Licenciatura em Direc-
ção Coral e Formação Musical em Julho de 2016. Durante este 
período, foi coralista do Coro Ricercare e do Ímpeto Ensemble, 
participando assiduamente em vários concertos. Além disso, fez 
parte de alguns projectos, também como coralista, nomeadamente 
com os Músicos do Tejo e com colegas da ESML. Em Setembro de 
2016, conjuntamente com colegas da ESML e outros jovens músi-
cos, organizou e participou numa série de três concertos de música 
essencialmente coral.

Actualmente, lecciona as disciplinas de Formação Musical, 
Iniciação Musical e Coro na Academia de Música de Costa Cabral 
e, simultaneamente, frequenta o Mestrado em Ensino da Música – 
Formação Musical – na ESML.

Academia de Música de Costa Cabral 

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. Este estabelecimento de ensino tem como objec-
tivos 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 essen-
cialmente os cursos básicos em regime integrado e os cursos 
profissionais de nível secundário, a par das iniciações musicais, 
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.


