
EXCERTO DE UM
CONCERTO PARA
PIANO E POESIA 
PORTUGUESA
com
António Victorino D’Almeida,
Aurelino Costa
moderação
Renato Filipe Cardoso

16 janeiro > 17h30
Tribunal da

Relação do Porto

Maestro António Victorino D’Almeida, piano
Poeta Aurelino Costa, voz

De Camões aos poetas aos poetas de hoje, em 

rodopio temático, a voz e o piano cruzam-se. De 

repente, tudo é vapor e vulcão num palco vivo onde 

o público e os interpretes se fundem.

“Aurelino Costa transmite-nos de uma forma 

admiravelmente impressiva a mensagem dos poetas, 

e a junção da música improvisada à solidez dos 

textos escritos torna-se quase intuitiva, tão natural 

no calor de um palco como na teórica frieza de 

um estúdio de gravação. Por tudo isto, é sempre 

para mim uma experiência fascinante trabalhar em 

conjunto com este extraordinário declamador

(António Victorino D’Almeida, in CD Miguel Torga,

Ed. Numérica, 2007)”.

6 fevereiro > 17h30

próximas datas:
5 de Março de 2020
2 de Abril de 2020

com
Isaque Ferreira (voz),
João Paulo Esteves da Silva (piano)

DO SILÊNCIO VIVO 
NAS FLORESTAS
Nos 120 anos
do nascimento
de José Gomes Ferreira



recção de orquestra com o Prof. Koslik. Entre 1974 e 
1981 foi adido cultural em Viena. Foi também mem-
bro de júri nos Concursos Vianna da Motta (Lisboa) e 
no Concurso Tchaikovsky (Moscovo). Como intérpre-
te, participou em inúmeros concertos, tanto a nível 
nacional como internacional, tendo sempre sido uma 
presença constante nos media portugueses como 
apresentador de programas culturais.

AURELINO COSTA
Poeta, diseur (Argivai, Póvoa de Varzim, Dez. 1956)
Obra: Poesia Solar (1992), Na Raiz de Tempo (2000), 
Pitões das Júnias, T’es de Aurelino Costa com Anxo 
Pastor (1ª Ed.2002), Amónio (1ª Ed.2003 - 2ª Ed. 
Bilingue, português-castelhano, tradução de Silvia 
Zaias - 2006), Na Terra de Genoveva, com ilustrações 
de Anxo Pastor (2005), Domingo no Corpo (2013), 
Gadanha (Ed. Modo de Ler - 2018), nomeado para 
Prémio Autores SPA/2019, na categoria de Literatura 
– Melhor Livro de Poesia.
Diseur : Prémio Mineiro Poético/2011.

Discografia: CDs comemorativos do centenário de 
nascimento dos poetas José Régio (2001) e Miguel Torga 
(2009) com improvisos do pianista e compositor António 
Victorino D’Almeida. Confluência CD Áudio/Livro do 
Professor (2002) com improviso pianístico de Alberto 
Augusto Miranda. CD “Peiwoh”, Ed. Alia Vox 2009, com 
música e voz da soprano Arianna Savall, o poema “Harpa 
e delírio da água”, do livro “Pitões das Júnias. Narrador, 
com Hespérion XXI sob a direcção de Jordi Savall, em 
“Miguel Cervantes & Músicas del Quixote” (FIMPV – 
2009). Filme documental “ Os Braços da Lancha” com 
argumento de José Peixoto (2015).

RENATO FILIPE CARDOSO
Nasceu em Anadia, Aveiro, em 1971. Jornalista de 
formação e carreira, exerceu exclusivamente a 
profissão durante mais de 12 anos, sendo actualmente 
apresentador e jornalista de televisão, locutor 
comercial e ainda empresário. Como poeta integrou 
várias antologias e revistas literárias nacionais e 
estrangeiras e publicou dez volumes de Poesia, entre 
os quais Canibalírico (2015), Yuki-onna Blues (2014) 
e Aprendiz de Dourado (2012, finalista Correntes 
d’Escritas 2015). Como dizedor tem estreitas ligações 
com o mítico Pinguim Café (Porto) e as Quintas de 
Leitura do Teatro Municipal do Porto, mantendo outros 
projectos activos, entre os quais a performance Missa 
MalDita.

ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA
Nascido em Lisboa em 1940, António Victorino d’Al-
meida iniciou os seus estudos musicais com Marina 
Dewander Gabriel, tendo mais tarde estudado piano 
com Fernando Leitão, composição com Artur Santos 
e Joly Braga Santos e História da Música com Maria 
Augusta Barbosa. Terminou o Curso Superior de 
Piano no Conservatório Nacional com média final 
de 19 valores, o que lhe permitiu obter uma bolsa do 
Instituto da Alta Cultura para prosseguir estudos em 
Viena de Áustria, onde aperfeiçoou a sua técnica de 
concertista com Wladislav Kedra e Dieter Weber. De-
dicou-se ao estudo da composição com Karl Schiske, 
tendo obtido o diploma final do Curso de Compo-
sição com a máxima classificação por distinção e 
unanimidade, o que lhe garantiu o prémio do Mi-
nistério da Cultura da Áustria por ter sido o melhor 
aluno finalista de cada ano. Mais tarde, obteve uma 
bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para estudar 
música contemporânea com o compositor Friedrich 
Cehra, música electrónica com Dieter Kaufman e di-


