
Solistas da Casa
4 Fev 2023 · 21:00
Cine-Teatro Eduardo Brazão

Solistas do Remix Ensemble Casa da Música 
Manuel Campos percussão
Filipe Quaresma violoncelo
Nuno Vaz trompa
Victor Pereira clarinete

Anne Victorino d’Almeida
Teimosias, op. 92, para clarinete, violoncelo e marimba
(2022; estreia mundial)

Catherine Likhuta 
Lesions, para clarinete, trompa e violoncelo 
(2017; c.10min)

Daniel Bernardes 
Cinco Miniaturas, para clarinete, violoncelo e marimba 
(2022; c.10min)  

1. Prelúdio
2. Rondó
3. Delivery
4. Tarkovsky
5. Crossfade

Bohuslav Martinů
Quarteto para clarinete, trompa, violoncelo e percussão 
(1924; c.12min) 

1. Allegro moderato 
2. Poco andante 
3. Allegretto ma non troppo

A expressão “música de câmara” vem do tempo em que muitos 
músicos profissionais europeus tinham como fonte de rendimento 
o serviço a uma corte religiosa ou aristocrática. Os privilégios dos 
donos desses palácios não podiam deixar de parte a música, e 
não havia muitas formas de a ouvir: ou se aprendia a tocar, ou se 
contratava os músicos competentes para o fazer. E os composi-
tores também, pois não havia a prática de se guardar as partituras 
para voltar a tocar anos depois. Os géneros de música que ali se 
fazia podiam passar pelas composições religiosas, pela ópera, pela 
música orquestral ou de câmara. Esta última englobava as peças 
escritas para pequenos grupos de instrumentos e apresentadas em 
espaços menos amplos do palácio. Muitas vezes, eram os próprios 
príncipes e reis que a tocavam juntamente com os músicos que 
empregavam. Embora já distante desse contexto, a música de 
câmara dos nossos dias continua a privilegiar a audição clara dos 
timbres de diferentes instrumentos e as formas como se combi-
nam, criando novas sonoridades. Neste recital, quatro solistas do 
agrupamento residente especializado em música contemporânea, 
o Remix Ensemble Casa da Música, apresentam-se com instru-
mentos de quatro famílias diferentes: madeiras (clarinete), cordas 
(violoncelo), metais (trompa) e percussão. No programa incluem 
duas obras portuguesas muito recentes para trio de clarinete, 
violoncelo e marimba, uma delas em primeira audição absoluta 
(Teimosias de Anne Victorino d’Almeida) e outra estreada, por este 
mesmo colectivo, em Março do ano passado (Cinco Miniaturas 
de Daniel Bernardes).

Holograma da Casa é uma parceria da Casa da Música com a Área 
Metropolitana do Porto e resulta de uma candidatura à iniciativa 
Cultura para Todos. São, ao todo, 34 fins-de-semana em 17 muni-
cípios, com concertos para vários públicos.

Programa 3-6 Fevereiro
Cine-Teatro Eduardo Brazão | Vila Nova de Gaia
3.02 sexta · 9:30 e 11:00 — Fonte de Fontaine
3.02 sexta · 21:00 — Marta Lima
4.02 sábado · 10:00 e 11:30 — A Rolha da Garrafa do Rei de Onde?
4.02 sábado · 21:00 — Solistas da Casa
5.02 domingo · 10:00 e 11:30 — Fonte de Fontaine
5.02 domingo · 17:00 — Música no Coração
6.02 segunda · 9:30 e 11:00 — A Rolha da Garrafa do Rei de Onde?
6.02 segunda · 15:00 — Música no Coração



Manuel Campos percussão

Manuel Campos (1971) é um nome destacado no panorama da 
percussão portuguesa contemporânea, ao mesmo tempo que 
ensina e coordena a Área de Percussão da Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo do Porto.

Iniciou a sua formação musical na Escola de Música da Socie-
dade Filarmónica Vestiariense Monsenhor José Cacella, concluindo 
esse primeiro estádio na Escola Profissional de Música de Espinho. 
Obteve, pelo seu desempenho artístico e académico, uma bolsa 
da Fundação Calouste Gulbenkian para estudar na Escola Supe-
rior de Música de Würzburg. Estudou ainda no Conservatório de 
Roterdão, onde obteve o seu Diploma UM (Solista) em Marimba. A 
sua formação como músico e instrumentista é completada pelas 
participações em masterclasses de nível internacional.

Repartindo a sua actividade entre a pedagogia e a carreira de 
instrumentista, é percussionista no Drumming — Grupo de Percus-
são, de que é co-fundador e que possui um destacado currículo 
internacional; e músico efectivo do Remix Ensemble Casa da 
Música, desde 2000. Salienta-se ainda a sua actividade como 
percussionista freelancer em projectos a solo e/ou em colaboração 
com orquestras e agrupamentos musicais diversos. 

Filipe Quaresma violoncelo

Filipe Quaresma (1980) concilia a sua intensa carreira a solo e de 
música de câmara com a actividade de professor de violoncelo na 
ESMAE — IPP, o lugar de primeiro violoncelo na Orquestra Barroca 
Casa da Música e do Darcos Ensemble, o Remix Ensemble, o 
Sond’Ar -te Electric Ensemble e a Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique de Sir John Eliot Gardiner.

Já se apresentou nas principais salas portuguesas e europeias, 
trabalhando com os mais prestigiados músicos portugueses e 
estrangeiros da actualidade. Estudou na EPABI (Covilhã) com 
Rogério Peixinho, na Royal Academy of Music (Londres) com David 
Strange e Mats Lidström, e na Scuola di Musica di Fiesole (Itália) 
com Natalia Gutman. Obteve vários prémios e bolsas de estudo 
de prestígio nacional e internacional, sendo de destacar o título 
ARAM (Associate Royal Academy of Music) atribuído em 2010.

A sua discografia é extensa, sempre com as melhores críticas, 
destacando -se Sonatas for cello and piano (2017) com o pianista 
António Rosado e, pela etiqueta norte -americana Odradek (2018), 
o CD com o Concerto para violoncelo e orquestra de Luís Tinoco, 
gravado ao vivo na sua estreia no CCB, em 2017. 

Filipe Quaresma toca num violoncelo de Christian Bayon e num 
violoncelo barroco de António Capela.

Nuno Vaz trompa

Nuno Vaz foi Solista A e Chefe de Naipe da Orquestra Metropoli-
tana de Lisboa, e é membro do Remix Ensemble Casa da Música.

Como artista convidado, tem-se apresentado com a Sinfónica 
do Porto Casa da Música, a Sinfónica MusicAeterna de Perm 
(Rússia), a Filarmónica de Hamburgo, a Sinfonietta de Lisboa, a 
Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Clássica do Sul, em vários 
países. Gravou para a RTP, a RDP, a RV e a Antena 3, e com as 
Orquestras Metropolitana de Lisboa, Sinfónica do Porto Casa da 
Música e Sinfonietta de Lisboa, e também com Da Weasel, Rui 
Veloso, Tito Paris, Kátia Guerreiro, Ala dos Namorados, The Gift 
e Let the Jamroll. Apresentou-se a solo com a Banda Filarmónica 
Vizelense, a Orquestra de Sopros da Sociedade Filarmónica 
Vizelense, a Orquestra do Algarve, a Metropolitana de Lisboa e a 
Orquestra Gulbenkian. É membro fundador do quarteto de trompas 
ART4ORN, do Quinteto de Sopros Espelho Musical, do Quinteto 
de Sopros 1/4 de Tom e do Ensemble Português de Trompas.

Ganhou o 1.º prémio na categoria de Trompa — Nível Superior 
do Prémio Jovens Músicos, em 2007. É professor na Academia 
Nacional Superior de Orquestra e na ESMAE (Porto). É douto-
rando em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto.

Neste momento, para além de ser Chefe de Naipe de Trompa 
da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, mantém uma 
grande actividade com o Art’Ventus Quintet, quinteto clássico, do 
qual é membro fundador.

Victor Pereira clarinete

Na carreira artística de Victor Pereira destacam-se os vinte e 
dois anos como solista do Remix Ensemble. Gravou mais de duas 
dezenas de discos dedicados à música contemporânea, entre 
os quais Concerto, com o Remix Ensemble; Mo(vi)mentos, com 
obras para clarinete solo de compositores portugueses; e Metal 
do duo 2RV. A revista Gramophone incluiu o disco Pascal Dusa-
pin ao Vivo 2012 (edição Casa da Música), com a participação de 
Victor Pereira como solista, na sua lista de Escolha dos Críticos de 
2013. Na vertente da música de câmara, integra o duo 2RV com 
o clarinetista Ricardo Alves e um duo com o pianista Vítor Pinho.

É professor de clarinete e música de câmara na Academia de 
Música de Castelo de Paiva e na Escola Profissional de Música 
de Espinho. Ensinou também no Instituto Piaget e na ESMAE.  
É regularmente convidado a orientar masterclasses e a integrar 
o júri de vários concursos. É coordenador artístico da Academia 
Ibero-Americana do Clarinete, em Castelo de Paiva. Estudou na 
Academia de Música de Castelo de Paiva e na ESMAE, concluindo 
a licenciatura com o Prémio Fundação Eng.º António de Almeida. 
É mestre em Performance Musical pela Universidade de Aveiro.


