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Concerto de abertura da terceira edição
Basílica do Convento de Mafra

RAZÃO DE SER...
Na sequência do sucesso das edições anteriores, numa organização da
Câmara Municipal de Mafra , com a parceria da Fundação Jorge Álvares e
numa homenagem ao membro do seu Conselho Consultivo e seu
Benemérito, Filipe de Sousa, tem lugar entre os dias 4 e 25 de Junho de
2022 , a sexta edição do Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”.
Filipe de Sousa (1927-2006) foi pianista, compositor, maestro, investigador –
um Homem da Cultura que viveu os últimos anos da sua vida em S. Miguel
de Alcainça, Mafra, no Casal de S. Bernardo, atualmente propriedade da
Fundação.
Adriano Jordão, pianista e director artístico do FMM

As palavras de Adriano Jordão sobre a edição de 2022
Nesta edição voltamos às salas de concerto celebrando com o calor dos aplausos os artistas e os compositores que nunca
deixaram de nos acompanhar nos tempos adversos de pandemia. Celebramos a vida, celebramos a Europa e a sua identidade
musical, artística, cultural, a sua força inspiradora e os seus valores civilizacionais.
Em Fevereiro deste ano a grande compositora portuguesa Anne Victorino d'Almeida, de uma importante família de Artes e
Cultura, dedicou-me uma pequena obra para piano baseada no poema de Alberto Caeiro “ Quando vier a Primavera”, um título
expressivo e que com toda a propriedade se adequa ao espírito de esperança que todos desejamos seja para sempre. Iremos
assim abrir o Festival com um “ Concerto pela Paz”, uma paz que ultrapassa os problemas europeus e onde contaremos com uma
presença musical afegã. No “Concerto para a Paz” terei ao meu lado o grande violoncelista Pavel Gomziakov, uma figura de
absoluta referência cultural.
Este festival de piano tem também procurado dar a conhecer a nova geração de pianistas portugueses e assim o fim de
semana na Ericeira intitulado "Nova Geração" será totalmente dedicado a estes promissores talentos. O piano é um instrumento
que desde os tempos mais longínquos tem desenvolvido com o canto uma relação muito íntima, por isso o dia 19 de Junho será
dedicado às mais belas canções e áreas de ópera, com a presença de um soprano e um contralto, num programa intitulado "
Música no Coração", a que se seguirá uma Conversa com as Famílias moderada por Jorge Rodrigues, uma nova proposta
pedagógica e formativa que trazemos a esta VI edição do Festiva de Música " Filipe de Sousa", que terá ainda a componente de
Masterclass.
O grande pianista Artur Pizarro encerra esta edição no já tradicional recital de homenagem a José Saramago na Biblioteca do
Palácio, especialmente relevante no ano do seu centenário de nascimento. O pianista interpretará uma obra que raramente
escutamos na sua totalidade: a Suite Iberia, de Isaac Albeniz; ouviremos pois no dia 25 de Junho os 4 cadernos que constituem
esta obra de referencia pianistica. Tudo isto são razões para esperarmos a já tradicional adesão do público, que é a razão da
nossa existência e que nos motiva todos os anos a melhorar e a inovar a programação que oferecemos.

PROGRAMA

FIM DE SEMANA DE INAUGURAÇÃO

FIM DE SEMANA DE INAUGURAÇÃO

"Concerto pela Paz " - Quando vier a Primavera
4 de Junho - Mafra - 21h30

"De Beethoven à Sonata de Liszt"
5 de Junho - Mafra - 18h00

"Quando vier a Primavera" , poema de Alberto Caeiro
Obras de Anne Vitorino d'Almeida, em estreia mundial,
Liszt e Beethoven.

Obras de Beethoven, Debussy e Liszt

Violoncelo Pavel Gomziakov
Piano Adriano Jordão
Poetisa a indicar

Piano Yongho Park
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A NOVA GERAÇÃO - Bernardo Santos
A música de câmara

A NOVA GERAÇÃO - Marta Menezes
O piano e os compositores portugueses e espanhóis
11 de Junho - Ericeira - 21h30

10 de Junho - Ericeira - 21h30

Piano Bernardo Santos
Violocelo Burak Ozkan

Obras de Beethoven e Brahms

Piano Marta Menezes
Obras de C. Seixas, A. Santos, Vianna da Motta e I. Albéniz
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"Música no Coração" - Concerto para
"Schumann, Schubert e Scriabin"
famílias **
Grandes compositores românticos
As mais famosas melodias de todos os tempos

18 de Junho - Mafra - Auditório Beatriz Costa
- 21h30

19 de Junho - Mafra - Auditório Beatriz Costa - 18h00

Contralto Carolina Figueiredo

Soprano Patrycja Gabrel

Obras de Schumann, Schubert e Scriabin
Piano Zoran Imsirovic

Canções e áreas de ópera de
Mozart, Verdi, Bizet, Puccini,
Tchaikovsky, entre outros.
**
A seguir ao concerto seguirse-á uma conversa com os
artistas e as famílias

Piano João Elias Soares

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DE
HOMENAGEM A JOSÉ SARAMAGO
Celebração do Centenário do seu nascimento
25 de Junho - Mafra - Biblioteca do Palácio Nacional - 21h30

Suite Iberia de Isaac Albéniz
Integral desta obra

Piano Artur Pizarro
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