PERCUTRIO

OBRIGADO PELA VOSSA PRESENÇA

Casa da Cultura de Pedrógrão Grande
15:00h, dia 8 de Junho de 2021

Programa:
PercuTrio, é um grupo de percussão constituído por Francisco Guerreiro, Ismael Gouveia e Jaime Pereira, que deu

SCENE FOR VIBRAPHONE - (Interpretado por Jaime Pereira)

primeiros passos na disciplina de música de câmara, na Escola Superior de Artes Aplicadas, em Castelo Branco, lecionada pelo

“Scene for Vibraphone” é uma peça para vibrafone solo com pratos, “windchimes” e dois gongos, fornecendo assim as texturas
decorativas. A peça é composta de um ponto de vista quase modal com a nota “fá” como referência central. De caráter sugestivo, tonal livre
e narrativo.

os seus

professor André Dias. Comprometidos e dedicados há arte de fazer música através da percussão, exploram diferentes timbres, ideias e sonoridades nosais variados instrumentos da família, com um propósito que mais que tudo se
eleva…. enaltecerem a sua paixão!
Francisco José Fernandes Guerreiro nasceu em 2002 na cidade de Lisboa, Portugal. Desde muito cedo
demonstrou interesse pelo mundo da música. Iniciou os seus estudos musicais com apenas 8 anos em
flauta transversal no Conservatório Regional do Baixo Alentejo, instrumento no qual
apenas estudou durante um ano. Com 10 anos volta a estudar na mesma escola, mas desta vez percussão, onde
foi aluno de Pedro Fernandes. Com 15 anos para os estudos de música, mas volta logo no ano seguinte para completar o ensino secundário de música. Atualmente encontra-se a estudar na ESART, em
Castelo Branco, sob a direção dos professores André Dias e Bruno Costa.

LAND - (Ismael Gouveia)
“Land”, escrito para a marimbista Momoko Kamiya pelo compositor Takatsugu Muramatsu, é uma elegante obra na qual o intérprete incorpora uma sensação de tempo livre, permitindo assim ao intérprete ser bastante expressivo com a sua musicalidade.
O tema principal é apresentado no início da obra, volta a ser repetido a meio da mesma, mas com um ritmo diferente e termina, novamente, com o mesmo tema, desta vez, numa tonalidade diferente e com variações.
CANNED HEAT - (Interpretado por Francisco Guerreiro)
Esta obra ,escrita para multipercussão pelo compositor Eckhard Kopetzki, promete ofecer cerca de 8 minutos de pura energia. Vencedora
de um concurso de composição em 2002, o compositor explora timbres únicos, como a utilização de alguns objetos de metal. Utilizando
por vezes 3 baquetas ao mesmo tempo, é uma obra para ver e rever.
SIX POEMS - ( interpretado por Jaime Pereira)

Jaime Rodrigues Pereira, nascido no dia 11 de Janeiro de 2002 em Ovar. Com 10 anos começou os seus
estudos no CMJ com o professor Pedro Fernandes, seguindo-o para a academia de Oliveira de Azeméis
em 2015 onde completou o 5º grau .Em 2017 entrou no secundário no CMACG/EACMCG com o mesmo
professor até a atualidade. Premiações:- Prémio revelação e 2º prémio na categoria B no XIII
International Competition - Paços Premium;-1º lugar na categoria A no 4º concurso internacional de caixa
do 12º festival internacional de percussão de Tomar - Tomarimbando;-1º lugar na categoria A do 4º concurso internacional de marimba integrado no mesmo festival;

Ismael Sequeira Gouveia, nascido a 12 de Maio de 2001, na cidade de Lisboa, Portugal. Iniciou os
seus estudos musicais, com 15 anos, no ano letivo de 2016/2017, na Sociedade Filarmónica Pedroguense. Mais tarde , nesse mesmo ano ingressa no Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e
Percussão no Conservatório de Artes Canto Firme de Tomar em parceria com a Escola Secundária
Jácome Ratton, na classe de percussão dos professores Hugo Ribeiro e Pedro Fonseca. Em 2020
concluiu o curso com nota final de recital de 18,60. Participou em diversos concursos sendo que os
de maior relevo foram Tomarimbando e Olimpiadas da Música, este organizado pelo Conservatório
de Artes Canto Firme de Tomar, no qual foi vencedor do VI escalão no mesmo ano em que iniciou o
seu curso. Participou também no ano letivo seguinte no qual ganhou a classificação de Menção
Honrosa no VII. No ano letivo de 2018/2019 foi vencedor do IX escalão, ganhando também Menção
Honrosa no X escalão com o grupo “AsDuo”, duo de percussão. Participou em diversos estágios de Orquestra em que teve
oportunidade de trabalhar com diversos maestros, entre os quais, Shawn Smith, Matthew George, Alberto Roque, Alberto
Lages entre outros. Frequentou também várias masterclasses e workshops de aperfeiçoamento técnico e musical, com os
mais variados percussionistas, entre os quais, André Dias, Bruno Costa, Francesca Santangelo, Nuno Aroso, Vivi Vassileva,
Ludwig Albert, Ivana Bilíc, Joaquim Alves, Marco Fernandes, Chin Cheng Li, Jean-François-Lèze, Tamborimba (grupo de
percussão), entre outros. Atualmente partilha palco com diversos grupos musicais entre eles, Fanfarra D`Os Bichos, "AsDuo"
e PercuTrio Frequenta atualmente a Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART), em Licenciatura em Música, na classe de
Percussão dos professores Bruno Costa e André Dias.

“Seis poemas”, compostos para Vibrafone Solo por Robert Stright. Esta obra ganhou o 1º Prêmio no Concurso de Composição da Percussive Arts Society (PAS) em 1990. Em termos de composição, a simetria é o princípio orientador por de trás das melodias, estruturas de acordes e forma geral.
SECRET LOVE - (Interpretado por Ismael Gouveia)
“Secret Love”, composta por Sammy Fain (instrumentação) e Paul F. Webster (letra), é uma canção de amor dedicada a Calamity Jane.
Teve tanto sucesso que no ano de 1953 foi utilizado num musical, em que a famosa Doris Day, a interpretou, tendo ela o papel principal do
musical.
Toru Takemitsu, fez um livro de arranjos musicais, para guitarra, mas que pode ser tocado noutros instrumentos, como a marimba, de
canções mundialmente conhecidas. Entre elas “Secret Love”.
ASVENTURAS - (Interpretado por Francisco Guerreiro)
Escrita por Alexej Gerassimez, “Asventuras” é uma obra que procura utilizar os diferentes timbres que a caixa de rufo pode oferecer. Desde
o aro de metal até ao som da madeira das baquetas a bater uma na outra, esta peça cheia de energia desde o primeiro ao último
compasso, este solo para caixa de rufo promete ser verdadeiramente memorável.

INTERVALO
AFTA STUBA, de Mark Ford - (Interpretado por PercuTrio)
TRIO PER UNO, N. J. Zivkovic - (Interpretado por PercuTrio)

