
P. Taffanel
Quinteto em Sol menor
 I. Allegro con moto

A. Zemlinsky
Humoreske

G. Briccialdi
Quinteto de sopros, op. 124
 I. Allegro marziale – Più mosso
 II. Andante – Meno moto
 III. Allegro

J. Françaix
Quinteto de Sopros nº1
 IV. Tempo di Marcia Francese

Programa

O Quinteto Sinestesia é um quinteto clássico constituído por 5 instru-
mentistas, todos estudantes da Universidade do Minho: Inês Ferreira 
(flauta transversal), Andreia Castro (oboé), Emanuel Silva (trompa), Pedro 
Travanca (fagote) e Jorge Sousa (clarinete). 
O grupo surgiu em 2019 no âmbito da disciplina de Música de Câmara, 
tendo ganho posteriormente, alguma independência. Desde então tem 
vindo a desenvolver diversas audições e concertos, dando a oportunidade 
aos seus ouvintes de conhecerem algum do repertório escrito para 
quinteto de sopros clássico. 
O Quinteto Sinestesia teve a possibilidade de estrear obras contemporâ-
neas da classe de composição do Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga, orientados pelo Professor Paulo Bastos e pelo 
Professor Pedro Lima; da classe de composição da ESMAE e ainda, de 
compositores como Christopher Bochmann. Todas estas composições 
foram estreadas no ano de 2021. 
Em 2021, foram laureados por ordem cronológica, com o Segundo lugar 
no “VI Odin International Music Online Competition” (Dublin, Irlanda), 
com uma Menção Honrosa no "II ISCART Competition" (Lugano, Suíça), 
com o Primeiro lugar no “The 4th International Moscow Music Competi-
tion” (Moscovo, Rússia), com o Terceiro lugar no “Marker And Pioneer 
International Music Competition” (Los Angeles, Califórnia, EUA) e com o 
Terceiro lugar no “France Music Competition” (Bois, França). Todos estes 
prémios foram atribuídos na categoria de música de câmara, nas idades 
compreendidas entre os 18 e 25 anos. 
Em junho de 2021, terminaram a disciplina de música de câmara com 
nota máxima (20 valores), sob orientação do Professor Doutor Vítor 
Matos, com quem têm desenvolvido um trabalho contínuo. 
Junto com este grupo está a juvenil vontade de levar a música por onde 
passam, procurando amadurecer enquanto músicos e enquanto grupo, 
numa enriquecedora experiência de partilha e iniciativa.

Compositor, músico, professor, maestro, ensaísta e regular comentador 
de concertos. Iniciou os seus estudos na Ilha da Madeira em Violino, 
Piano, Órgão e Harpa. É licenciado em Composição pela Escola Superior 
de Música e Artes dos Espetáculo (ESMAE – IPP) nas classes de João 
Madureira, Nuno Corte-Real, Dimitris Andrikopoulos, Clarence Barlow, 
Carlos Guedes e Klaas de Vries.  É mestre em Ciências da Educação – 
Música, pela Universidade Católica Portuguesa.
A sua atividade composicional engloba música instrumental, coral, vocal 
e electrónica, passando pela música para teatro. Obras suas foram 
executadas um pouco por todo o país em festivais nacionais e internacio-
nais como por várias orquestras nacionais de renome (Orquestra 
Gulbenkian, Orquestra do Algarve, Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
Orquestra Clássica do Centro e Orquestra Clássica da Madeira). Em 2011, 
lança o seu primeiro trabalho discográfico “Diagnosis” pela editora 
Numérica (NUM 1223). É vencedor do 2º prémio no 1º Concurso de 
Composição de Canções para Crianças sobre Poemas Portugueses 
(APEM/INATEL). As suas obras são editadas pela AVA Musical Editions.
É professor de Ciências Musicais na Academia de Música de Vilar de 
Paraíso e na ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famali-
cão.

Quinteto de Sopros Sinestesia

Nuno Jacinto (comentários)

Recital comentado pelo compositor Nuno Jacinto

Recital de Música de Câmara
QUINTETO DE SOPROS 
SINESTESIA

16 11.00H
janeiro

Inês Ferreira - Flauta Transversal
Andreia Castro - Oboé
Emanuel Silva - Trompa
Pedro Travanca - Fagote
Jorge Sousa - Clarinete


