OS PROFESSORES,

Ana Francisca Simões nasceu em 04 de Abril de 2003. Começou o
seu interesse por música aos quatro anos de idade, quando a sua
avó lhe ensinou a tocar piano. Estudou nas AEC’S do primeiro ao
quarto ano, mas sempre mostrou interesse por aprender mais sobre
o piano e melhorar a sua técnica.
Entrou em regime articulado no 5 ano até ao 9 sempre acompanhada pelo professor Guilherme Cancujo. Ao entrar no ensino secundário continuou no regime articulado em música e completou o 12 ano
em piano. Ao longo destes estudos, participou na “Maratona de Teclistas” dedicado a Helena
Sá e Costa, organizado pela Casa Da Música do Porto. Além disso, apresentou-se a solo em
diversas cidades como Porto, Braga, Óbidos e Lisboa no Projeto “Piano Solidário”.
Programa:
Joseph Haydn- Sonata HOB.XVI:27
Frederic Chopin- Noturno Op.Posth.
Davide Abreu Craveiro nasceu a 18 de Setembro de 2003
na Póvoa de Varzim. É finalista do Curso Secundário de Música da Escola de Música da Póvoa de Varzim (EMPV) em regime articulado com a Escola Secundária Eça de Queirós
(ESEQ, Póvoa de Varzim).
Começou a interessar-se pela música ainda antes dos 10
anos de idade, após frequentar as aulas de educação musical no âmbito das suas atividades
de enriquecimento curricular. No 5º ano de escolaridade ingressou no ensino articulado de
música (instrumento piano) na EMPV, iniciando assim o 1º grau.
Davide participou em 6 edições dos concertos de piano organizados pelo seu professor, Guilherme Cancujo. Os concertos, denominados de “Piano Solidário”, são organizados todos os
anos em dezembro – Davide tocou em salas de Esposende (2014), Braga (2015), Porto
(2016), Serra da Estrela (2017), Régua (2018) e Óbidos (2019).
Em 2021, Davide participou na “Maratona de Teclistas” da Casa Música. Atualmente tem
como objetivo ingressar na licenciatura em educação musical.
Programa:
Prelúdio e fuga em dó menor, 1º livro de Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach
Prelúdio e fuga em dó menor, 2º livro de Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach
Sonata nº5, op.10 nº1, de Ludwig van Beethoven.
F. Chopin – Estudo op.10 nº3

Maria Leonor Sá é natural de Esposende. Iniciou os seus estudos
musicais aos 6 anos na Escola de Música de Esposende (EME)
ingressando na classe de piano do Professor Paulo Vasconcelos.
Posteriormente, foi aluna da Professora Ana Sousa, com quem viria
a concluir o curso básico de instrumento.
Em 2018, prosseguiu os seus estudos pianísticos na Escola de Música da Póvoa de Varzim (EMPV), integrando a classe do Professor
Guilherme Cancujo, com quem se encontra a trabalhar, estando já
na fase final de conclusão do seu curso complementar de piano.
Realizou diversos cursos de aperfeiçoamento musical onde teve a oportunidade de trabalhar
com importantes pianistas como Serghei Covalenco, Miguel Borges Coelho, Olga Baranova,
Luís Pipa, Heribert Koch, entre outros.
Ao longo da sua formação, tem sido uma presença constante nas manifestações artísticas
das escolas que representou. Participou nos concursos de piano “Ilda Moura”, “Elisa de Sousa Pedroso”, Concurso Internacional de Piano de Almada e na “Maratona de Teclistas” em
tributo à pianista Helena Sá e Costa que decorreu na Casa da Música, no Porto. Participou
também no workshop de piano e no Colóquio “Questões do Ensino Musical”, organizados
em 2021 pela Universidade do Minho.
Apresentou-se a solo no Porto, em Esposende, na Póvoa de Varzim e em Ponte de Lima,
tendo também integrado o grupo de alunos que participaram no evento “Piano Solidário”, no
Museu Nacional da Música, em Lisboa, e no auditório da Casa da Música, em Óbidos.
Paralelamente, é membro ativo do “Coro dos Pequenos Cantores de Esposende”, orientado
por Helena Venda Lima, tendo realizado variadas Masterclasses, Cursos Internacionais e
Encontros de Coros.
Presentemente, encontra-se a preparar a sua candidatura ao ensino superior, em piano.
Programa:
J. S. Bach, Prelúdio e Fuga BWV 881
F. Chopin, Estudo Op. 25 nº 7
A. Scriabin, Estudo Op. 8 nº 5
L. V. Beethoven, Sonata Op. 31 nº 3 "The Hunt", 1º and.
L. Costa, "Fiandeira" op.2

