




















09 MINI-CONCERTO PARA MINI-MÚSICOS

20 de abril 2017 . 18h00   CMSM.

Para começar a audição, ouvimos o 6º Andamento da Suite Compostelana do compositor
espanhol Frederico Moupou (1893-1987), interpretado pelo professor de guitarra Alexandre Nobre.
Dedicada ao célebre guitarrista Andrés Segovia, esta Suite reflete os sons e estruturas harmónicas
da música espanhola embora revele já a sensibilidade musical do século XX.
De seguida, as professoras Flávia Marques e Joana Ribeiro tocaram 5 dos 44 duos de Béla Bartók
(1991-1945), compositor húngaro que se inspira fortemente na música folclórica da sua região.
Estes duos, explicaram as intérpretes, foram compostos para dois violinistas e eram originalmente
25. Porém, ao serem considerados demasiado fáceis, o dueto pediu a Bartók que compusesse uns
mais exigentes. Assim, Bartók atendeu ao seu pedido e compôs mais 11; ainda assim, estes não
correspondiam às expectativas dos violinistas. Por fim, o compositor apresentou-lhes os últimos 8
que eram já de grande dificuldade. Para continuar, o professor João Resende trouxe-nos a obra
Tom Waits de António Pinho Vargas (1951-), uma transcrição para guitarra do original para piano
solo. Espelhando influências Pop e Jazz, esta obra é uma homenagem ao músico norte-americano
Tom Waits. Para concluir o concerto, pudemos ainda escutar 3 peças para clarinete solo de Igor
Stravinsky (1882-1971), célebre compositor russo. Para interpretar esta obra, disse-nos o professor
Hélder, precisamos de dois clarinetes: clarinete em Lá, para a primeira e segunda secções e
clarinete em Sib para a última. Como pudemos ouvir, a primeira peça evoca uma atmosfera
bastante misteriosa, muito devido ao andamento lento, dinâmica suave e registo grave do
instrumento, contrastando com a 2ª e 3ª peças, de carácter virtuosístico e de inspiração jazzística.

Texto escrito por Ana Teresa Seiça (estagiária de Formação musical)

No passado dia 20 de abril, realizou-se no Curso de Música Silva Monteiro mais um Mini-concerto
para Mini-músicos, incluído no ciclo com o mesmo nome dedicado especialmente às turmas de
Iniciação Musical. Neste concerto, contámos com a participação dos professores estagiários do
CMSM - Alexandre Nobre (guitarra), Flávia Marques (violino), Joana Ribeiro (violino), João Resende
(guitarra) – e ainda do professor Hélder Barbosa (clarinete), professor na nossa escola. Centrado na
música composta por compositores europeus dos séculos XX e XXI, o concerto teve como objetivo
a promoção da audição de música contemporânea e o contacto com diversos estilos e correntes
destes séculos, tais como o Nacionalismo, Atonalismo e até mesmo o Pop.

Encontramo-nos no próximo Mini-concerto, já no dia 19 de Maio.



10 Nova Sala RockinSchool Silva Monteiro

A Garagem foi alvo de intervenção para os nossos alunos da RockSchool, agora sim, temos
uma verdadeira sala para o Rock!
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