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Leiria

O leiriense João Costa Ferreira
venceu o prémio de musico-
logia do Concurso de Jovens
Solistas da Universidade Paris-
Sorbonne. 

Actualmente, com 28 anos,
o músico natural de Leiria viu
a sua interpretação do pri-
meiro andamento do ‘Con-
certo para piano e orquestra
em Sol de Ravel’ destacar-se
das participações dos outros

10 finalistas.
Mudou-se para França em

2005 para prosseguir os estu-
dos na área da musicologia
(ciência musical). “Queria ir,
porque já tinha visto outros co-
legas do Orfeão fazerem o
mesmo e ter bons resultados”,
explica. Uma década depois, é
habitualmente convidado para
dar aulas em Paris-Sorbonne
e em vários outros conserva-

tórios franceses. “O nível dos
pianistas cá é muito alto. Acho
que a dificuldade me fez me-
lhorar”, revela.

“A vida cultural em França é
muito dinâmica. Posso sempre
escolher aquilo que quero ou-
vir ao vivo, o que não acontece
em Portugal”, diz. 

O último concerto do artista
em Leiria remonta a Novem-
bro de 2013, quando subiu ao
palco do Teatro José Lúcio da
Silva, após a sua apresentação
sobre as razões para ouvir mú-
sica clássica nas ‘TedxYouth’,
em Leiria.

O músico encontra-se ac-
tualmente em Leiria, a termi-
nar a segunda e última tese de
mestrado exigida pela Univer-
sidade de Paris-Sorbonne. Jo -
ão Costa Ferreira aproveitou o
desafio académico para conti-
nuar a estudar um nome de re-
monta da música clássica por-
tuguesa da viragem do séc. XX,
José Vianna da Motta.

A relação com a obra do an-
tigo director do Conservatório
Nacional de Lisboa já é antiga.
A primeira tese de João Costa
Ferreira estudava as influên-
cias de Franz Liszt na obra de
José Vianna da Motta. A meta
actual de João Costa Ferreira
está relacionada com o com-
positor nascido no séc. XIX. As
‘Cinco Rapsódias portuguesas
para piano’, descobertas pelo
artista leiriense durante a pes-
quisa para a sua tese de mes-
trado, nunca foram publicadas.

Com o apoio da editora por-
tuguesa AvA Musical Editions,
João Costa Ferreira pretende
corrigir isso e revelar os ma-
nuscritos que até agora estive-
ram esquecidos na Biblioteca
Nacional, com o propósito de
chamar a atenção do público
nacional para a obra de um dos
compositores mais importan-
tes do século passado. |

Antigo estudante
do Orfeão vence
prémio em França
Música Radicado em França, o leiriense João Costa Ferreira
destacou-se num concurso com 400 participantes

Último concerto do artista em Leiria ocorreu em 2013, no Teatro José Lúcio da Silva

“A vida cultural em
França é muito 
dinâmica. Em Portugal,
se quisermos ver um 
espectáculo, há pouca
escolha”

FOTÓGRAFO

NEGÓCIOS A Nerlei – Asso-
ciação Empresarial da Região
de Leiria é entidade creden-
ciada para prestar Apoio Téc-
nico à Criação e Consolidação
de Projectos (ATCP), no âmbito
do Programa de Apoio ao Em-
preendedorismo do IEFP (Ins-
tituto de Emprego e Formação
Profissional).

Esta credenciação tem a du-
ração de dois anos e abrange
10 concelhos da zona centro,
nomeadamente Leiria, Batalha,
Porto de Mós, Pombal, Mari-
nha Grande, Alvaiázere, Ansião,
Castanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos e Pedrogão Gran -
de, a que se juntam seis con-
celhos da região de Lisboa e
Vale do Tejo (Bombarral, Cal-
das da Rainha, Óbidos, Peni-
che, Alcobaça e Nazaré).

A Nerlei faz saber que o pro-
grama pretende promover o
empreendedorismo, a criação
de empresas e o autoemprego,
apoiar a criação de pequenos
projectos de investimento en-
quadrados por iniciativas de
apoio ao empreendedorismo
e à criação de novos empregos,
nomeadamente na estrutura-
ção do projecto, mitigação de

riscos do negócio, angariação
de fontes de financiamento e
na sustentabilidade, bem como
proporcionar o desenvolvi-
mento de competências em
empreendedoris mo e acom-
panhar e apoiar a consolidação
dos projectos na fase inicial da
respectiva implementação.

Os destinatários são todos os
promotores de projectos e res-
pectivas empresas, no âmbito
de medidas e programas de
apoio ao empreendedorismo
que sejam executados pelo
IEFP, isoladamente ou em ar-
ticulação com outros organis-
mos. |

NERLEI reforça apoio
a projectos de empresas

NERLEI é a Associação Em-
presarial da Região de Leiria 

ARQUIVO

AGOSTO O Instituto Portu-
guês da Juventude (IPDJ) de
Leiria recebe no dia 3 de Agosto
o workshop ‘Vitamina-te’, que
ensinará os participantes a ti-
rarem partido das mais-valias
da natureza e a garantirem
uma boa alimentação, evitarem
as dores, o mal estar e até doen-
ças e até uma performance fí-

sica e mental óptima.
Do programa fazem parte ‘7

Segredos Para uma Saúde Óp-
tima’, ‘Nutrição Aplicada’ e ‘Lan-
che Vitaminado’. O workshop
decorre entre as 18h30 e as
19h30. O preço de participação
é de cinco euros e as inscrições
podem ser feitas pelo e-mail
mail.vitaminate@gmail.com.|

Inscrições abertas para
workshop de bem-estar

Curtas em exibição no Miguel Franco
O Teatro Miguel Franco exibe, amanhã, ‘Curtas Vila do
Conde – Festival Internacional de Cinema’, com sessões
às 10h30 e 14h30. Reservas pelo teatromfranco@tea-
trojlsilva.pt ou 244 839 680.


