
 

 

 1

 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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_LUÍSA TENDER 

CONCERTO DE HOMENAGEM | 250 ANOS DO NASCIMENTO DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 

05 JUN às 19.00 | Estúdio da Orquestra Jazz de Matosinhos – Real Vinícola 

 

PROGRAMA 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  

Piano Sonata n.º6, em Fá Maior, Op.10 n.º2 (1796/98) 

Allegro 

Allegretto 

Presto 

 

Piano Sonata n.º5, em Dó menor, Op.10 n.º1, “The Little Pathétique”(1795/97) 

Allegro molto e con brio 

Adagio molto 

Prestissimo 

 

Piano Sonata n.º 20, em Sol Maior, Op.49 n.º2, “Leichte Sonaten” (1795/96) 

Allegro ma non troppo  

Tempo di minuet 

 

Piano Sonata n.º1, em Fá menor, Op.2 n.º1 (1793/95) 

Allegro 

Adagio 

Minuet. Allegretto - Trio 

Prestissimo  
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_NOTAS AO PROGRAMA 

As 32 Sonatas para piano de Ludwig van Beethoven (1770-1826) são uma obra de arte de 

uma beleza ímpar e de uma importância histórico-musical inexcedível. Elas constituem um 

marco incontornável no reportório privado e público para piano solo e desempenharam um 

papel determinante na transformação e na evolução da forma sonata em si mesma e da 

música instrumental, em geral. Hans von Bülow (1830-1894), pianista virtuoso e maestro de 

reconhecido mérito, referia-se a estas sonatas como sendo uma espécie de Novo Testamento 

para a música, em que Velho Testamento estaria representado pela obra Das 

Wohltemperierte Klavier de Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

Concebidas, funcionalmente, como obras musicais destinadas a serem executadas no âmbito 

da esfera privada ou semiprivada das casas da aristocracia e da alta burguesia vienense, em 

ambientes mais íntimos e informais, cedo foram reconhecidas e elevadas a exemplos de 

exceção artística performativa inigualáveis, tornando-se peças de recital quase obrigatórias 

para todos aqueles que aspiravam à performance virtuosa nas grandes salas de concerto 

público. 

As sonatas fascinam pela similitude estrutural com as obras de pendor dramático, 

proporcionando-nos uma história com uma exposição, uma intensificação, um clímax e uma 

resolução dramática, sem o recurso à palavra; pelo uso de temas e motivos, de forma 

estruturante e agregadora, tanto no seio de um andamento como no de uma obra no seu 

todo; pelo modo como organizam e estabelecem as conexões unificadoras entre os 

diferentes andamentos; e pela forma provocadora como abordam as relações tonais, as 

ambiguidades métricas e as alterações dinâmicas.  

 

 



 

 

 5

 

_LUÍSA TENDER 

Luísa Tender nasceu no Porto. Nesta cidade estudou piano com Anne-Marie Mennet, Pedro 

Burmester e Helena Sá e Costa. Entre 1997 e 2000, foi aluna de Vitalij Margulis em Los 

Angeles; e posteriormente de Irina Zariskaya, no Royal College of Music em Londres, onde 

obteve o grau de Master of Music. Foi também aluna de Marian Rybicki e recebeu o Diplôme 

Supérieur d’Exécution em piano na École Normale de Musique de Paris. Tem um Diploma de 

Estudos Avançados pela FCSH/NOVA (Lisboa), onde está a concluir o doutoramento em 

Ciências Musicais. Foi premiada em diversos concursos de música. 

O seu primeiro cd (Bach and Forward, edição de autor, Londres 2009), que inclui obras de J. S. 

Bach, F. Schubert e C. Debussy, foi Escolha do Mês na revista britânica Classical Music. O seu 

segundo trabalho discográfico, Página Esquecida, um cd duplo com obras portuguesas para 

violoncelo e piano com Bruno Borralhinho (Dreyer & Gaido, Berlim, 2009), recebeu também 

várias boas críticas (Fanfare, Strings Magazine, Das Orchester, entre outras). Gravou a 

integral das sonatas para piano de J. D. Bomtempo (Naxos Grand Piano, 2019), um trabalho 

que teve destaque na imprensa internacional especializada (Ritmo, Music Web International, 

Stretto, Musikalifeiten). A Revista espanhola Ritmo dedicou-lhe recentemente um longo 

artigo intitulado «Tiempo para Bomtempo – Luísa Tender». Luísa publicou ainda, em 

coautoria com Manuel Pedro Ferreira, um álbum didático multimédia intitulado O pescador 

de sons (Lisboa, CESEM, 2019). A propósito de um dos seus concertos, o London Independent 

descreveu-a como «a natural Beethovenian». 

Foi durante dois anos lectivos assistente convidada na Escola Superior de Música e Artes do 

Espetáculo do Porto (ESMAE). Atualmente, reside em Lisboa e ensina na Escola Superior de 

Artes Aplicadas de Castelo Branco (ESART), onde reúne uma classe de jovens pianistas 

oriundos de vários pontos de Portugal e Brasil. Orienta com regularidade masterclasses de 

piano e é presidente da assembleia-geral da EPTA-Portugal (European Piano Teachers 

Association). 

Luísa Tender foi, durante os anos da sua formação, bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian 

e do Royal College of Music. 


