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Plop!           06:00

IsaBEL PIREs: composição musical 
história de ana mandillo
interpretada por ana mandILLo 

o Rouxinol do Imperador      16:00

mIGUEL aZGUImE: composição musical  
história de Hans Christian andersen 
interpretada por mIGUEL aZGUImE

a Estrela do mar foi Viajar     09:15

sImÃo Costa: composição musical
história de mafalda de azevedo 
interpretada por ÁGata mandILLo

a música do silêncio mágico 10:50 

antÓnIo FERREIRa: composição musical
história de Ágata mandillo baseada no “Rei Vai nu” de andersen
interpretada por RosInda Costa

PaULa aZGUImE: direcção artística e Concepção
mIGUEL aZGUImE: direcção técnica e Concepção
sImÃo Costa: difusão sonora e live-electronics 
ÁGata mandILLo: selecção, revisão e adaptação das histórias

agradecimentos especiais a JasmIm mandILLo pela sua participação na 
“Estrela do mar foi Viajar”.

mIso stUdIo: desenvolvimento informático-musical
maRta Catana: Produção
PEdRo FERREIRa : operação de luz e montagens
maRGaRIda moREIRa: desenho de luz
ana mandILLo: Ilustrações
Kyo: design

mIso mUsIC PoRtUGaL: Produção Executiva
misomusic@misomusic.com  • www.misomusic.com 
a miso music Portugal é uma estrutura financiada pelo ministério da Cultura / direcção Geral das artes



Apresentação 
ouvir duplamente uma história, ouvir o sentido da palavra com a ajuda 
do som, pôr a imaginação a voar com a música. o narrador conta a 
história, o compositor revela a história com sons. a música viaja no 
espaço, envolve as crianças, reporta-as para um mundo imaginário, 
uma espécie de conto de fadas onde a realidade é outra, onde tudo se 
transforma, onde tudo é para ouvir. 

Procurando espelhar e dar a conhecer aos mais novos a influência 
da utilização da tecnologia na música de hoje, este Cd proporciona 
o contacto das crianças com a informática musical, estimulando a 
curiosidade pelos fenómenos do som e da música e promovendo 
o desenvolvimento musical ao nível da percepção auditiva e da 
criatividade.
Pensado para crianças dos 4 aos 12 anos, os Contos Contados Com 
Som propõem uma maneira inovadora de contar uma história. os sons 
e a música estimulam a fantasia infantil, completam o sentido semântico 
das palavras e permitem imaginar mais além.

Criação
a miso music Portugal encomendou para este projecto quatro criações 
musicais originais a quatro compositores portugueses, dois deles 
compositores emergentes e os outros dois com um percurso já 
reconhecido: Isabel Pires, simão Costa, antónio Ferreira e miguel 
azguime. 
Simão Costa notabilizou-se em 2005 com o prémio de composição para 
crianças do Children’s art Centre na Polónia. 

Isabel Pires concluiu recentemente um doutoramento em Paris e tem 
desenvolvido um importante trabalho no IRCam no tratamento da voz e 
nas suas múltiplas dimensões narrativas. 
António Ferreira é actualmente em Portugal um dos compositores com 
a produção electroacústica mais importante.
Miguel Azguime distingue-se pela originalidade do seu trabalho como 
criador, que reflecte a multiplicidade e diversidade das facetas do seu 
intenso percurso de compositor, percussionista, improvisador e poeta. 

Foi dada a cada compositor a possibilidade de escolher a história e as 
opções técnico-musicais que mais se adaptassem à sua linguagem 
criativa, dentro dos parâmetros impostos pela condução da história 
escolhida. o resultado artístico, rico e diversificado, constitui uma mais 
valia fundamental, que é o facto de oferecer às crianças um objecto 
artístico de qualidade, genuíno, que lhes permita uma abertura e 
uma melhor compreensão da multiplicidade das propostas culturais e 
artísticas do mundo de hoje.

os Contos Contados Com Som estrearam-se em outubro de 2006 
no Centro Cultural de Belém no Festival música Viva 2006, acolhido 
na programação do CPa-Centro de Pedagogia e animação. Em 2007 
e 2008 têm estado em cena em diferentes períodos, nomeadamente 
na temporada da miso music Portugal em residência no auditório do 
Instituto Franco-Português, em Lisboa. Para além das 4 histórias|músicas 
incluidas neste Cd, os Contos Contados Com Som estrearam 4 novas 
histórias no Centro Cultural de Belém/CPa integrados no Festival música 
Viva 2008, e que estarão em cena na temporada 2009 e disponíveis  
para digressão.






