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Em 2021 retomámos antigos hábitos e rotinas culturais, numa oprimida normalidade que 

ansiávamos.  

A Câmara Municipal de Matosinhos reforçou a sua oferta cultural e aposta, uma vez mais, 

numa vasta e heterogénea programação artística, dedicada também à divulgação e fruição da 

Música erudita.  

Surgindo já como forte referência no panorama nacional, o programa Música em Matosinhos 

reúne e apresenta, em 2021, alguns dos mais importantes músicos nacionais e encaminha a 

música erudita a espaços carismáticos e simbólicos de Matosinhos, tais como o espaço da 

Real Vinícola, as Igrejas do Concelho e o Museu da Quinta de Santiago. Esta é mais uma 

oportunidade para poder ouvir e sentir grandes momentos no âmbito do Ciclo de Piano ou 

Órgão de Tubos ou 0ainda o Ciclo de Concertos pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos. Em 

2021, esta formação voltará a ser o grande tentáculo de uma visão mais descentralizada e 

integradora da arte e Cultura, conduzindo a Música dos grandes compositores Clássicos aos 

mais diversos espaços ao longo de todo o território do Concelho de Matosinhos.   

Mas é mesmo a normalidade que pretendemos? A persistência deste ciclo de música tem 

vindo a cativar não só o público mais entusiasta e apreciador do género, mas desperta ainda 

o interesse de audiências mais vastas e novos públicos. A cultura, e a música erudita em 

particular, é vista muitas vezes como um privilégio de alguns, mas nós consideramos 

precisamente que deve ser de acesso livre e democrático a todas as pessoas 

independentemente da sua situação económica. Esta é mesmo a nossa normalidade.  

 

Luísa Salgueiro, 

Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos 
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A defesa e divulgação da Música erudita constitui, desde há alguns anos, uma aposta clara da 

Câmara Municipal de Matosinhos no sentido de desbravar e incluir os mais diversos caminhos 

artísticos na sua agenda cultural. Sublinhamos a convicção de que potenciar uma vida cultural 

ativa e de qualidade se deve, em grande parte, ao esforço e intervenção pública, 

protagonizados pela Autarquia, e que permitem difundir a área cultural a um número cada 

vez maior e diversificado de públicos.  

Ao longo da temporada de 2021, seguimos bem próximo da Comunidade que tem aderido 

com maior interesse aos eventos de Música Clássica promovidos em diferentes espaços pelo 

Concelho de Matosinhos. A Autarquia contempla a realização de inúmeros concertos de 

extrema qualidade artística, não só em palcos habituais, mas também em lugares de natureza 

mais informal, mas com forte capacidade para acolher eventos de robusto carácter artístico. 

Será de afirmar que, uma vez mais, os palcos de Matosinhos se abrem para acolher projetos 

únicos, prestando o devido valor a notáveis músicos, para além de aprofundar o contacto, 

mais direto, entre a Música Clássica e a Comunidade.  

No ano de 2021 contamos com a participação de marcantes músicos do panorama nacional, 

tais como Luís Pipa, Luisa Tender, João Xavier e António Rosado, que irão pautar o ritmo nos 

Concertos do Ciclo de Piano, para além do concerto no Órgão de Tubos da Igreja do Bom 

Jesus de Matosinhos, com Sérgio Silva e ainda a realização de diversos Concertos com o 

Quarteto de Cordas de Matosinhos. Acresce ainda referir, neste ponto, que para o sucesso 

desta programação contribui ainda, e em grande escala, a articulação com esta entidade - 

instituição de orgulho para o Concelho – que continua a levar o nome de Matosinhos às 

grandes salas de espetáculo do País.  

 

Fernando Rocha, 

Vice-presidente e vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos 
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_SÉRGIO SILVA [ÓRGÃO] 

26 JUN às 21.30 | Igreja do Bom Jesus de Matosinhos 

 

PROGRAMA 

 

GEORG BÖHM (1661-1733) 

Prelúdio, Fuga e Poslúdio em Sol menor 

 

PEDRO DE ARAÚJO (fl.1663-1705) 

Obra de 1º tom sobre a Salve Regina 

 

EUSTACHE DU CAURROY (França, 1549-1609) 

Fantaisies sur “Une jeune fillette” 

 Vingtnevfiesme fantasie, à trois 

 Trentiesme fantasie, à trois 

 Trentevniesme fantasie, à quatre 

 

BERNARDO STORACE (fl.1664) 

Ballo della Bataglia 

 

JOHANN PACHELBEL (1653-1706) 

Hexachordium Apollinis: Aria tertia 
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GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643) 

Messa delli Apostoli: Toccata per l’elevatione 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 

Fantasia e Fuga em Lá menor, BWV 904 

 

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584-1654) 

Tres glosas sobre el canto llano de la Immaculada Concepcion 

 

MANUEL RODRIGUES COELHO (c.1555-c.1635) 

Susana grozada a 4. Sobre a de 5. 

 

ANTONIO CORREA BRAGA (Portugal, Século XVII) 

Batalha do 6º tom 
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_NOTAS AO PROGRAMA 

O presente programa promete uma viagem musical pelas sonoridades distantes do século XVI 

até ao Barroco tardio. Constituído por um repertório variado, de diferentes escolas 

europeias, formas e épocas, são interpretados géneros típicos, desde a fantasia (obra) do 

Maneirismo ibérico até ao famoso díptico Prelúdio (Fantasia) e Fuga do Barroco tardio 

alemão. 

A música alemã é uma presença forte no programa, com obras emblemáticas de 

compositores do Barroco alemão, com a arte da variação de Pachelbel, a solenidade de Böhm 

e a genialidade de Bach. A música portuguesa está igualmente presente através de Araújo, o 

mais importante compositor para tecla da segunda metade do século XVII, António Correa 

Braga, de quem só se conhece a tonitruante Batalha de 6º tom, e, com especial destaque, 

Manuel Rodrigues Coelho, cujas Flores de Música comemoram o 400º aniversário da sua 

publicação em 2020, e de quem é executada uma leitura sobre a canção famosa da época 

Susanne un jour. Paralelamente, o programa inclui peças de Espanha, França e Itália, com o 

intuito de mostrar os diferentes caracteres e linguagens harmónicas: um excerto de Fiori 

Musicali de Frescobaldi, organista que esteve ao serviço da Basílica de São Pedro em Roma, 

no qual escutaremos a Voz Humana do órgão; o carácter festivo e dançante do Ballo della 

Battaglia de Storace; o contraponto, ainda modal, em torno de uma das mais belas melodias 

francesas de Natal de Caurroy; e as famosas Glosas sobre el canto llano de la Immaculada 

Concepcion de Correa de Arauxo. [texto, Sérgio Silva] 
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_SÉRGIO SILVA 

Mestre em Música pela Universidade de Évora, Sérgio Silva começou por estudar órgão no 

Instituto Gregoriano de Lisboa sob a orientação de João Vaz e António Esteireiro. Para além 

dos seus estudos regulares, teve oportunidade de contactar com diversos organistas de 

renome internacional, tais como, José Luiz González Uriol, Luigi Ferdinando Tagliavini, Jan 

Willem Jansen, Michel Bouvard, Kristian Olesen e Hans Ola Ericsson. Como concertista, 

apresenta-se regularmente, tanto a solo como integrado em diversos agrupamentos 

nacionais de prestígio, tendo atuado em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, 

Alemanha e Macau. Atualmente, desempenha as funções de docência de órgão no Instituto 

Gregoriano de Lisboa e na Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica 

da Estrela e da Igreja de São Nicolau (Lisboa). 

 

 

 


