




NOTA DE ABERTURA

APRESENTAÇÃO

16 de Maio (sáb) - 21h30 - Cine-Teatro de Alcobaça
CONCERTO INAUGURAL

17 de Maio (dom) - 18h00 - Igreja de St. André - Cela 
TRIO IMPRESSÕES 

23 de Maio (sáb) - 21h30 - Nave Central do Mosteiro de Alcobaça
"A CRIAÇÃO" DE HAYDN

24 de Maio (dom) - 18h00 - Cine-Teatro de Alcobaça
ARTUR PIZARRO E VITA PANOMARIOVAITE 

31 de Maio (dom) - 11h00 - Cine-Teatro de Alcobaça
"AS AVENTURAS DA POLEGARZINHA"

31 de Maio (dom) - 18h00 - Celeiro do Mosteiro de Alcobaça 
QUATUOR PSOPHOS

6 de Junho (sáb) - 17h00 - Nave Central do Mosteiro de Alcobaça
EXPERIÊNCIA SONORA CISTERCIENSE 

6 de Junho (sáb) - 21h30 - Igreja de Paroquial - Évora de Alcobaça
JED BARAHAL, CHRISTINA MARGOTTO, JORGE TRINDADE

7 de Junho (dom) - 18h00- Convento de Santa Maria de Cós
MESSIAEN QUARTET

10 de Junho (qua) - 18h00 - Igreja N. Sra. da Ajuda - Vestiaria
SEBASTIAN MANZ, RUI LOPE

13 de Junho (sáb) - 21h30 - Centro Cultural - Benedita
ANA ESTER NEVES, ENSEMBLE CONTRAPUNCTUS

20 de Junho (sáb) - 21h30 - Nave Central do Mosteiro de Alcobaça
JORDI SAVALL

OUTRAS ACTIVIDADES

00



NOTA DE ABERTURA

CISTERMÚSICA
Evento em crescendo.
Evento que aposta na descentralização, através da valorização das Belas Igrejas e outros
espaços das Freguesias.
Evento que, de forma inovadora, tem a pretensão de estabelecer uma Rede Cultural, com
sucesso ao que parece, com os Municípios que tenham Mosteiros Cistercienses.
Evento cuja qualidade é marcante e definidora da linha Cultural ambicionada pela Câmara
Municipal.
Evento que, definitivamente, vai consolidar a conquista da Região em que nos inserimos e
tem pretensões de penetrar no âmbito Nacional.
Evento que neste XVII Festival ousa realizar espectáculos na Nave Central da Igreja do
Mosteiro.
Evento que é acarinhado pelo público, mesmo pelo mais exigente.
Evento digno das tradições históricas e culturais de Alcobaça.
Evento que tem, na sua organização nomes como os dos Dr. Rui Morais e Dr. Alexandre
Delgado, sendo este um compositor com relevo Nacional.
Evento que, pela primeira vez, reservou espaço próprio para a Juventude, através do deno-
minado CISTERMÚSICA JÚNIOR, que muito irá contribuir para formação musical e cul-
tural deste nível etário.
Evento que, em Concurso Nacional, sob a égide da Direcção Geral das Artes, conquistou o
1.º lugar, o que tem como consequência a garantia de razoável apoio financeiro, durante 4
anos (2009 a 2012).
Evento em que as novidades vão surpreender os mais exigentes.
Evento de que nos devemos orgulhar, e que Alcobaça e a Região merecem.
Parabéns a todos quantos estão envolvidos, directa ou indirectamente, e que merecem que
formulemos VOTOS DE SUCESSO…

José Gonçalves Sapinho  

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



APRESENTAÇÃO

Em sintonia com o 1.º Concurso Internacional de Música de Câmara ‘Cidade de Alcobaça’,
que teve lugar entre 29 de Março e 2 de Abril de 2009, a 17.ª edição do Cistermúsica dedica
a maior parte da programação ao universo fascinante e inesgotável da música de câmara.
Numa parceria que se quer estruturante para o futuro do festival e da música no concelho
de Alcobaça, as mais variadas vertentes da música de câmara são exploradas em nove dum
total de doze concertos, percorrendo seis freguesias e algumas das mais belas igrejas do
concelho, com uma programação que valeu ao Cistermúsica ser classificado em 1.º lugar no
concurso do Ministério da Cultura para apoios plurianuais. 
Na data em que se comemoram os 200 anos da morte de Haydn, os 200 anos do nascimento
de Mendelssohn e os 250 anos da morte de Händel, o concerto inaugural reúne obras desses
autores numa incursão pelo raro e fascinante reportório para quatro vozes e piano; um
programa seleccionado e acompanhado por João Paulo Santos, que conta com os excelentes
cantores Carla Caramujo, Susana Teixeira, Fernando Guimarães e Rui Baêta.
A comemoração do bicentenário haydniano atinge o pleno com a audição da oratória A
Criação, num concerto coral-sinfónico que junta o Coro Lisboa Cantat, a Orquestra
Académica Metropolitana e três jovens solistas; oportunidade para ouvir uma das obras-
primas da música europeia nesse cenário perfeito que é a nave central do Mosteiro de Santa
Maria de Alcobaça.
Em matéria de música sacra – que nunca deve estar ausente do Cistermúsica – temos este
ano uma reconstituição do ambiente sonoro da oração cisterciense medieval nesse espaço
cisterciense por excelência que é o Mosteiro de Alcobaça. Trata-se duma proposta de
Manuel Pedro Ferreira, de Armando Possante e do Coro Gregoriano do Instituto Gregoriano
de Lisboa, em que teremos oportunidade de comparar o canto cisterciense medieval e o
canto gregoriano.
Da música portuguesa — outra das imagens de marca do Cistermúsica — destaca-se este
ano o reportório para dois pianos, uma proposta inusual de Artur Pizarro e de Vita
Panomariovaite que reúne obras de Cláudio Carneiro, António Victorino d’Almeida, Tomás
de Lima, Isabel Lupi e Fernando Lopes-Graça. A programação do festival inclui também o
Nocturno para violoncelo e piano de Frederico de Freitas (obra de 1926, nunca gravada em
disco) e a estreia de duas obras encomendadas pelo Cistermúsica às compositoras Sofia
Sousa Rocha e Vanessa Valério, dois nomes promissores da nova geração.
A aposta em jovens talentos é precisamente reforçada em 2009. O patamar de qualidade e
a dimensão internacional que o 1.º Concurso de Música de Câmara ‘Cidade de Alcobaça’
atingiu são comprovados pelos dois grupos vencedores, cujos prémios incluem a actuação
no Cistermúsica. Na faixa etária até aos 20 anos temos o Trio Impressões, do qual faz parte
a vestiariense Vera Santos, ex-aluna em clarinete da Academia de Música de Alcobaça; na
faixa etária até aos 30 anos, o excepcional Messiaen Quartet, oriundo da Rússia, vem
executar o Quarteto para o Fim do Tempo de Olivier Messiaen, uma das obras-primas do
século XX. Prosseguindo a parceria do Cistermúsica com o Concurso de Interpretação do
Estoril, o jovem fagotista Rui Lopes, laureado na edição de 2008 desse concurso, actua em
duo com o premiado clarinetista alemão Sebastian Manz.
O Quatuor Psophos é o galardoadíssimo quarteto de cordas francês que arrasta atrás de si
uma multidão de fãs e que o Times definiu em 2007 como “o melhor jovem agrupamento
da Europa”. O grupo, de composição inteiramente feminina, apresenta um programa em
torno de Mendelssohn que promete ser um dos pontos altos da programação e que inclui o
último quarteto do compositor, pungente requiem em memória de sua irmã Fanny
Mendelssohn.
Depois do êxito da História de Babar em 2008, as crianças têm este ano As Aventuras da



Polegarzinha, o célebre conto de Andersen, narrado e ilustrado com música original de
Raymond Alessandrini. O flautista Sébastien Marq, acompanhado pelo pianista Bruno
Belthoise, fará uma demonstração da vasta família das flautas de bisel, num projecto
pedagógico que será complementado nas classes de música do concelho. Esse espectáculo
junta-se a uma série de outros concertos e actividades, com a participação de alunos e
docentes da Academia de Música de Alcobaça, numa programação paralela a que chamámos
“Cistermúsica Júnior”.
Como sempre, a programação conjuga obras bem conhecidas e obras que, embora
magníficas, são raramente ouvidas ao vivo. O destaque vai desta vez para Chansons
madécasses de Ravel, Chanson perpetuelle de Chausson e Il tramonto de Respighi, num
concerto do soprano Ana Ester Neves e do Ensemble Contrapunctus que explora várias
combinações de voz e instrumentos e que inclui uma obra em estreia absoluta de Sofia
Sousa Rocha, sobre poema de Alexandre O’Neill.
Saúde-se o regresso ao Cistermúsica dum excelente instrumentista oriundo do concelho, o
clarinetista Jorge Trindade, no âmbito dum recital do violoncelista Jed Barahal e da pianista
Christina Margotto que inclui o Trio op. 11 de Beethoven, a maravilhosa Sonata para
violoncelo e piano de Rakhmaninov, o Nocturno de Frederico de Freitas e uma obra em
estreia absoluta de Vanessa Valério.
Para encerrar o festival em beleza, um dos nomes maiores da música antiga faz uma rara
apresentação a solo: Jordi Savall traz à nave central do Mosteiro a sua viola da gamba, num
programa que percorre alguma da mais bela música para esse instrumento, incluindo obras
de Monsieur de Sainte-Colombe, que Savall tocou no filme Tous les matins du monde. Em
complemento à programação, esse e outros filmes serão exibidos no Cine-Teatro de
Alcobaça, no âmbito dum ciclo de temática musical proposto pelo cinéfilo David Mariano.
Sublinhe-se finalmente o lançamento duma caixa de cinco CDs com as audições mais
importantes realizadas no Cistermúsica entre 2002 a 2008, de obras portuguesas inéditas ou
que nunca haviam sido editadas em disco, bem como de obras de inspiração inesiana
estreadas ou ouvidas em primeira audição moderna no Festival; um conjunto de discos que
ilustra melhor do que quaisquer palavras a missão de «serviço público» que o festival se
propõe cumprir.

Alexandre Delgado

DIRECTOR ARTÍSTICO



16 de Maio (sáb) — 21h30
Cine-Teatro de Alcobaça

Concerto Inaugural
Quatro Vozes e Piano

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Cuopre tal volta il cielo…Tuona balena, sibila il vento

Tu armoniosa Cecilia…La Virtute è un vero Nume

JOSEPH HAYDN
An den Vetter (J. Gottfried Ramler)

Betrachtung des Todes (Gellert)

FELIX MENDELSSOHN
Herbstlied (C. Klingermann) op. 63 n.º 4

Ich wollt, meine Liebe ergösse sich (Heine) op. 63 n.º 1
Abendlied (Heine)

Wasserfahrt (Heine)

FRANZ SCHUBERT
Hektors Abschied (Friedrich von Schiller) op. 58 n.º 1 

Der Hochzeitsbraten (Franz von Schober) op. 104

***intervalo***

CAMILLE SAINT-SAËNS
Scène d’Horace (Pierre Corneille) op. 10
Le Soir (Marceline Desbordes-Valmore) 

CHARLES GOUNOD
Par une belle nuit (Comte A. de Ségur)
La chanson de la brise (Charles Ligny)

Deux vieux amis (Pierre Véron)

GIOACHINO ROSSINI
I Gondolieri
Il Carnevale

Motetto
La Passegiata

Carla Caramujo, soprano
Susana Teixeira, meio-soprano

Fernando Guimarães, tenor
Rui Baêta, barítono

João Paulo Santos, piano



Ao contrário do que é habitual, o concerto inaugural desta edição do Cistermúsica não é um concerto
orquestral, mas sim um concerto de música vocal. De acordo com o tema do festival deste ano — o uni-
verso da música de câmara — propusemos ao pianista João Paulo Santos que delineasse um programa
com alguns dos exemplos mais raros e deliciosos do reportório para quatro vozes e piano. Nele se
incluem trechos dos três compositores cujas efemérides marcam o ano de 2009: Georg Friedrich Händel
(Halle 1685 –  Londres 1759), Joseph Haydn (Rohrau 1732 – Viena 1829) e Felix Mendelssohn
(Hamburgo 1809 – Leipzig 1847). A estes se juntam os nomes de Franz Schubert (Viena 1797 –  idem
1828), Camille Saint-Saëns (Paris 1835 –  Argel 1921), Charles Gounod (Paris 1818 –  Saint-Cloud
1893) e Gioachino Rossini (Pesaro 1792 – Paris 1868). Em lugar das habituais notas de programa, este
concerto contará com comentários do próprio João Paulo Santos.

HÄNDEL: Cuopre tal volta il cielo…

Por vezes o céu
Cobre-se de nuvens escuras
E um véu de tormentas
Esconde a face do sol.
O rio turvado se lamenta
E o deus do tridente
Abre abismos de espuma 
onde faz desaparecer as embarcações
Ventos inimigos sopram
Com cruel força,
E nas praias ensolaradas
Tombam decepados flores e frutos
Insidiosos raios ferem
Os campos de Junho
E um trovão repentino 
faz tremer com o seu barulho.

Fere, sopra, sibila o vento
E o ar se obscurece, o mar se agita.
E um medo culpado, 
uma bárbara tormenta
Assim conjuram para nos atormentar.    

HAYDN: An den Vetter / Ao Meu Primo
(J. Gottfried Ramler)

Sim, primo, dou-lhe razão,
Amor e tolice são uma só coisa
E portanto eu sou tolo.
Sou aquilo que tenho de ser,
Já que amor e tolice uma só coisa são.
Mas fique sabendo: até gosto do que sou!

HÄNDEL: Tu armoniosa Cecilia…

Tu, harmoniosa Cecília,
Que encantaste com o teu canto
Que encantaste com o teu tocar,
Faz que seja concedido
A esta congregação dos teus seguidores,
De imitar as tuas qualidades;
Pois que uma nobre criação se pode tornar obscura
Se não possuirmos Virtude à tua igual.

A Virtude é um verdadeiro deus
De um mortal neste mundo vil.
Quem se afasta da sua luz
Encaminha-se para as trevas.

HAYDN: Betrachtung des Todes
Contemplação da Morte (Gellert)

O jovem espera viver até à velhice,
O homem ainda muitos anos,
O velho pelo menos ainda um ano
E nenhum deles percebe quanto tudo é vão.

NOTAS DE PROGRAMA



MENDELSSOHN: Herbstlied
Canção de Outono (C. Klingermann)

Ah, em breve cessarão as cantigas
E a Primavera dará lugar ao Inverno!
Ah, como em breve toda a alegria
Se transformará num fúnebre silêncio.

Em breve se esvaem os últimos sons!
Em breve os últimos cantores nos abandonam!
Em breve os últimos verdes nos deixarão!
Todos querem voltar para a sua pátria!

Ah, em breve cessarão as cantigas
E o prazer se transformará em dor,
Pensamentos de amor, não sois senão sonho?
Doces como a Primavera e depressa desfeitos?

Apenas algo nunca mudará:
O desejo que nunca se apaga.

MENDELSSOHN: Abendlied
Canção Nocturna (Heine)

Quando estou deitado, 
envolto em trevas,
Vejo esvoaçar à minha roda 
uma doce e amada figura.
Mal o sono me fecha as pálpebras
O teu retrato desliza até aos meus sonhos.
E com os sonhos matutinos 
ele não desaparece
E trago-o no meu coração 
durante todo o dia.

SCHUBERT: Hektors Abschied
Despedida de Heitor (F. von Schiller)

ANDRÓMACA
Quer Heitor eternamente me abandonar
Quando Aquiles, com mãos que de nada podem ser impedidas,
Oferece terríveis oferendas em memória de Pátroclo?
Quando o negro Orco te tragar
Quem irá ensinar ao teu petiz
Como atirar a lança e como honrar os deuses?

MENDELSSOHN: 
Ich wollt, meine Liebe ergösse sich
Como gostaria que o amor 
(Heine)  

Como gostaria que o amor 
se fundisse todo numa só palavra,
Entregá-la-ia aos ventos 
para que alegremente a levassem.
A ti a levariam, essa palavra 
cheia de amor, minha amada.
Tu a ouvirias a todas as horas, 
em todos os lugares.
E mal fechasses os olhos para dormir à noite
A minha imagem te seguiria 
até aos teus mais profundos sonhos.

MENDELSSOHN: Wasserfahrt
Viagem por Mar (Heine)

Encostado ao mastro
Contava as ondas.
Adeus, ó terra onde nasci   
O meu navio voga veloz!

Passei em frente da casa do meu amor,
As janelas reluziam,
Quase que nelas me posso ver reflectido.
Mas ninguém de lá me faz sinal.

Lágrimas, saiam dos meus olhos,
Não me façam ver tudo turvo,
Tu, pobre coração, não te despedaces
Com tão grande dor.  



HEITOR
Cara esposa, refreia as tuas lágrimas!
Anseio pelo campo de batalha,
Estes braços devem proteger Pérgamo.
Se assim for que morra combatendo pelos nossos deuses
E como salvador da pátria que desça ao Estige.

ANDRÓMACA
Nunca mais ouvirei o som das tuas armas,
O teu ferro dormirá inactivo.

A heróica prole de Príamo será aniquilada.
Tu encaminhas-te para onde o dia não nasce,
Para onde o Cocito se lamenta,
No Letes morrerá o teu amor.

HEITOR
Todos os meus desejos, todo o meu pensar
Entregarei às águas silenciosas do Letes
Mas não o meu amor!
Não ouves como o bárbaro já vocifera junto às muralhas?
Ajuda-me a ajustar a minha espada, cessa o teu lamento:
No Letes não morrerá o meu amor.   

SCHUBERT: Das Hochtzeitsbraten
O Assado do Casamento (F. von Schober)

TERESA
Meu amor, meu Teobaldo
Por uma vez segue o meu conselho:
Peço-te, não vás para a floresta,
Não precisamos de nenhum assado 

TEOBALDO
A minha espingarda é boa, 
eu não vou falhar,
Tenho de apanhar um coelho.
Ele há-de ser a principal testemunha
Na nossa boda.

TERESA
Peço-te, meu querido
Se te apanham enforcam-te!

TEOBALDO
O que é que julgas?!
Eu vou sozinho!

TERESA
Sozinho? Sozinha é que eu não fico.

TEOBALDO
Está bem! Então vem ajudar-me.  

TERESA
Onde estará escondido?
Gsch! Gsch! Prr! Prr!

TEOBALDO
É aqui o local.
Continua!
Agora aqui nestas ervas,
Agora naqueles arbustos…

TERESA
Com alegria!

TEOBALDO
Não faças tanto barulho.

GASPAR
Ouçam!

TEOBALDO
Caluda!

GASPAR
Homessa! O que vem a ser isto?
Parece-me que andam á caça!
Cheira-me a esturro!

TERESA
Com atenção!

GASPAR
Raios e coriscos!



TEOBALDO
Quem falou?

TERESA
Ouves cada coisa!

GASPAR
Este não se vai safar
Vou enjaulá-lo!

TEOBALDO:
Deve ter sido o vento.

TERESA
Que alegria andar à caça!
Um coelho! Um coelho!

TEOBALDO
Este já cá canta!

GASPAR
Patife, já vais ver como elas mordem!
Bom para ser enforcado, enjeitado!

TEOBALDO
Que tiro certeiro
Mesmo no peito.

TERESA
Vê que rico lombo!
Vou esfolá-lo como deve ser.

TEOBALDO, TERESA
Ó alegria!
Ó doce alegria do caçador!

GASPAR
Alto lá, seus ladrões!

TEOBALDO, TERESA
Estamos feitos!

GASPAR:
Passem para cá o coelho e a espingarda!

TEOBALDO
Eu vou…

GASPAR
Para a prisão!

TERESA
Eu quero

GASPAR
Ir para a casa de correcção.

TEOBALDO, TERESA
Ai de nós!
Estamos feitos!

GASPAR
Já vos ensino o que é andar a roubar.

TERESA
Senhor guarda, não seja severo,
O nosso casamento devia ser amanhã.

GASPAR
E eu com isso!

TEOBALDO
Vou vos dar um bom vinho.

TERESA
E eu vou fazer-vos uma sacola.

TERESA, TEOBALDO
Oiça!

GASPAR
(aparte)
A rapariga é bem bonita.
(para eles)
Não, não, é tudo em vão.

TERESA, TEOBALDO
E esta moeda reluzente
Será a vossa recompensa
Se nos deixar ir embora

TERESA
(aparte)
Ai de mim! Tenho de passar a mão pelo pêlo
Ao guarda e não ao coelho.

TEOBALDO
(aparte)
Ai de mim! Ela tem de passar a mão pelo pêlo
Ao guarda e não ao coelho.

GASPAR
(aparte)
Ela é bem bonita
E eu vou ter de fechar os olhos.
(alto)
Então está bem, como mostram 
sincero arrependimento
E como é a primeira vez que aqui vêm
Posso ser justo e magnânime:
Podem-se casar amanhã!



TEOBALDO, TERESA
Mil vezes obrigado, meu caro senhor
Honrar-nos-eis com a vossa presença?

GASPAR:
Seja, eu apareço amanhã.
E sou eu quem leva o assado!

TEOBALDO, TERESA
Adeus até amanhã!
O coração libertou-se do seu peso,
Vamo-nos casar, temos um convidado
E também um assado!
Assim estamos bem servidos

GASPAR
Palavra de caçador
Que gostava mais de ser o noivo
Do que o convidado.
Ela é um bom petisco 
E o rapaz vai bem servido.

CAMILLE SAINT-SAËNS
Scène d’Horace / Cena de Horácio
IV ACTO, CENA V
(Pierre Corneille)

HORACIO
Minha irmã, este braço vingou nossos dois irmãos;
Este braço, que põe fim aos nossos infortúnios,
Torna-nos chefes de Alba ; enfim, eis o braço
Que, a partir de hoje, sozinho comanda os dois estados.
Vê como me honram, vê os testemunhos da minha glória
E oferece o que tu deves ao sucesso da minha vitória!

CAMILA
Ofereço as minhas lágrimas : é tudo o que lhe devo.

HORACIO
Depois de tão grandes feitos Roma não quer lágrimas;
E também não os nosso irmãos mortos em batalha.
Já foram resgatados por demasiado sangue para ainda exigirem lamentos:
Quando se vingou a perda, já nada se perdeu.

CAMILA
Visto que eles estão satisfeitos com o sangue derramado
Deixarei de me afligir por eles
E de chorar a sua morte que tu vingaste.
Mas quem me vingará da morte do meu amor
Para que possa também esquecer que o perdi?

HORACIO
Que dizes, infeliz ?



CAMILA
Ó meu amado Curiacio!

HORACIO
Insuportável ousadia de uma indigna irmã!
O nome de um inimigo público que acabei de vencer
Está na tua boca e o seu amor no teu coração?
O teu culpado ardor clama vingança?
E a tua boca que o pede e o teu coração que o deseja!
Ouve menos a tua paixão e controla melhor os teus desejos:
Não me faças corar por ouvir os teus suspiros,
O teu amor deve ser afogado;
Afasta-o da tua alma e pensa nos meus troféus
Que a partir de agora só eles ocupem o teu pensamento!

CAMILA
Para tal, bárbaro, tens de me dar um coração igual ao teu;
E se afinal queres que te revele o que me vai na alma
Devolve-me o meu Curiacio ou deixa seguir o meu amor.
A minha alegria e a minha dor estavam ligadas ao seu destino;
Vivo adorei-o e morto o hei de chorar!
Não encontrarás a tua irmã onde pensas que a deixaste;
Aqui está apenas uma amante ultrajada,
Que, como uma fúria que te persegue,
Incessantemente te acusa da sua morte.
Tigre sedento de sangue que me queres proibir as lágrimas
Que quer que na sua morte encontre algum deleite,
E que, enaltecendo até aos céus os seus feitos,
Eu própria o mate uma segunda vez,
Que tantas desgraças te acompanhem na vida
Que caias até ao ponto de ter inveja das minhas penas,
E que por uma qualquer cobardia
Manches essa gloria tão estimada pela tua selvajaria!

HORACIO
Céus ! quem já ouviu tal fúria!
Pensas que vou ficar insensível aos teus insultos
E que não responda a essas ofensas mortais?
Deves amar essa morte que trouxe a nossa felicidade
E ao menos esquecer um homem
Para te lembrares do que a tua vida deve a Roma.

CAMILA
Roma, és tu quem eu odeio!
Roma, a quem imolaste o meu amante!
Roma, que tu adoras e que te viu nascer!
Roma que eu odeio por tudo que ela honra!
Que unidos, os povos vizinhos,
Saibam destruir as suas bases ainda tão pouco seguras!
E, se toda Itália não bastar,
Que o Oriente se alie ao Ocidente,
Que cem povos unidos de todos os pontos do Universo
Passem para a destruir e também os montes e os mares;
Que ela própria sobre si faça cair as suas muralhas
E se esventre com as suas mãos!
Que a fúria do céu, alimentada pelos meus desejos,



Faça sobre ela chover o fogo!
Que eu posso de contemplar esse momento,
Ver as suas casas em cinzas, os teus louros reduzidos a pó
E ver o último suspiro do último romano,
Ser eu a sua causa e morrer desse prazer !

HORACIO
E demais; a minha paciência cede à minha razão;
Vai para o inferno chorar o teu Curiácio!

CAMILA
Ah! traidor!

HORACIO
Assim seja castigado
Todo aquele que ousar chorar um inimigo de Roma!

CAMILLE SAINT-SAËNS: Le Soir / A Noite 
(Marceline Desbordes-Valmore)

A noite cai sobre a colina;
Ao longe a montanha ainda brilha;
As nuvens douradas exalam
Uma frescura serena e divina

De onde vem esta felicidade que respiramos
De onde vem esta estranha calma?
Porque é que todas as dores
Cedem perante a encantadora noite?

O lago, cuja água cristalina
É suavemente movimentada por uma pura brisa,
Deixa vogar a barca errante
Que se reflecte no seu azul.

Porque é que com o suave murmúrio,
Com o doce balançar das tuas ondas
Não há dor que resista 
E não ceda ao esquecimento?

CHARLES GOUNOD
Par une belle nuit / Uma Bela Noite
(Comte A. de Ségur)

As flores dormem nos prados,
A noite está clara, vem, minha irmã!
Juntos vamos saborear a doçura
Da noite e dos sonhos!

Vem! a lua misteriosa
Já se ergue por entre as sombras para ver melhor,
E curiosa nos espia
Por sobre o grande pinheiro negro!

Repara como tudo está tranquilo
Nos bosques, nos campos e no céu.
Dir-se-ia que as horas imóveis
Suspenderam o seu eterno percurso,

E que, vendo uma noite tão bela,
Cansado de voar, o tempo
Fechou a sua grande asa
E parou para contemplar!

O homem passa! os ventos apagam
As ténues marcas dos seus passos!
Os espectadores mudam e passam
O espectáculo é sempre o mesmo!

Mas no seu carro a noite avança
É a escura hora do sono.
Vem minha irmã, e esperançosos
Vamos esperar pelo sol!

Quando os ventos das noites vindouras
Nos embalam neste lago profundo
Porque é que nos sentimos livre
E que a nossa alma se desfaz em desejos?

Na água, no silêncio,
Longe de cabanas e palácios,
A embarcação transporta uma esperança:
A de nunca voltar a ter

E que no azul das suas velas
A noite transporta uma divina esperança:
De vivermos num dia semeado de estrelas
Cuja aurora nascerá para não ter fim!



CHARLES GOUNOD
La chanson de la brise / A Canção da Brisa
(Charles Ligny)

Não ouves a brisa
Que nos vales
Canta a canção prometida
Para a bela estação?
Fresca e doce brisa
Quando vens dos vales
Qual é a tua mensagem
Que feliz pressagio
A tua passagem
Murmura a tua canção?

Tu que na planície
Espalhas a alegria
E com o teu doce hálito
Nos trazes o verão!
E para ti que cante
O pássaro nos bosques

Quando à tua voz
Junta a sua!
Oh! canta! Encanta
A planície e os bosques!

CHARLES GOUNOD
Deux vieux amis / Dois Velhos Amigos
(Pierre Véron)

-Pois que esta noite de inverno nos reuniu
Junto à benfazeja lareira, 
Vamos falar do passado
Como velhos amigos com sessenta anos.

-Sim, falar da juventude,
Amigo, é quase rejuvenescer,
E visto que já não há esperança
Vivamos das recordações.

-Vamos esvaziar esta velha garrafa
Em honra das nossas amantes doutros tempos.
-O meu coração parece acordar
Parece-me que as estou a ver!

- Fiel amigo, tu que partilhaste sempre
As minhas tristezas e alegrias,
Demos graças a Deus que, bondoso,
Nos conservou amigos até à velhice!

-Lembras-te do quartinho
Onde vivemos os dois?
-Oh ! sim, e como nesse refúgio,
Sem dinheiro, fomos felizes!

Não vês? A flor delicada
Ergue-se da terra
Para seguir as alegres borboletas.
Não vês como elas voam
Alegres e despreocupadas
No meio das tuas canções!

Mas desapareces tão depressa,
Diz-nos sopro inconstante
Que terra te convida,
País encantador
Onde novas flores
Mais belas ainda
Vão amar o teu canto!
Brisa vagabunda
Se deres a volta ao mundo
Que a loura aurora
Te traga de novo para aqui!
Volta! Ó brisa, doce brisa!

-E aquele famoso fato cor de canela
Que alternadamente vestíamos!
-Por quem um dia, lembro-me,
Nos zangámos.

-Recordo neste momento
Muitas partidas e muitas escapadelas que fizemos.
-A verdade, meu velho camarada,
E que éramos dois bons malandros!

- Fiel amigo, tu que partilhaste sempre
As minhas tristezas e alegrias,
Demos graças a Deus que, bondoso,
Nos conservou amigos até à velhice!

-Pois na verdade, velho compadre,
Éramos dois patifes encantadores!
-E tínhamos tudo o que é preciso para agradar:
Figuras bonitas e corações apaixonados!

-lembras-te da nossa excitação
Com o nosso primeiro encontro de amor?
-E como essa proeza
Deixou todos os nossos amigos invejosos?



-Ah! olha…talvez…não rias…
Mas…sinto…um aperto no coração…
-E e eu, então! ...eu, sem te dizer nada,
Ia esconder-me para poder chorar! 

- Fiel amigo, tu que partilhaste sempre
As minhas tristezas e alegrias,
Demos graças a Deus que, bondoso,
Nos conservou amigos até à velhice!

-Mas, ai, quão longe estão
Esses queridos dias da nossa felicidade!
Estamos sós: amigos, amantes
Já a morte nos levou!

GIOACHINO ROSSINI 
I Gondolieri / Os Gondoleiros

Voguemos nas nossas velozes barcas
O céu resplandecente brilha
A lua está descoberta
E o mar está calmo.

Vogar, pousar no campo,
É o privilégio
Concedido ao gondoleiro.

Não interessa se o sol brilha
O se a lua está velada
O gondoleiro é sempre
O rei da laguna.

GIOACHINO ROSSINI
Il Carnevale / O Carnaval

Somos cegos, nascemos
Para viver de esmolas.
Neste dia de alegria
Não nos neguem a caridade.

Damas belas, queridas damas
Por favor não sejais avarentas:
Façam um pouco de caridade
A estes pobres ceguinhos.

Somos todos muito pobres
E tocando sininhos
E agitando os nossos bordões
Com um dó, ré, mi, fá, sol, lá, pedimos caridade.

-Sim, devemos preparar-nos
Para a grande viagem que se aproxima,
Tudo indica que devemos fazer as malas
Porque o dia está para breve!

-Que Deus me conceda a graça
De ser o primeiro a partir!
-Egoísta!... eu devo ir antes
Porque sou mais velho, ou melhor…

- Fiel amigo, tu que partilhaste sempre
Tudo na minha vida,
Que o céu, como na nossa velhice
Nos una em amizade na morte!

Ah! ajudem-nos, amáveis damas,
Sejam generosas com os miseráveis,
Somos pobres mas temos boa boca
E aceitamos o que nos derem.

Ah! ajudem-nos por favor
Que o Carnaval está a acabar.  



GIOACHINO ROSSINI
Motetto / Moteto

Salve, o Virgem Maria,
Salve, o Mãe dos céus Rainha,
Digna-te contemplar a terra
E tem piedade dos teus filhos.

Tu vestida de sol
E coroada de estrelas,
Tu esperança, tu que intercedes
Pelo este teu povo, que te é fiel.

GIOACHINO ROSSINI
La Passegiatta / O Passeio

Enquanto o céu estiver sereno
E as ondas límpidas e calmas
Voguemos de vaga em vaga,
Amor nos guiará.

À água, ao vento, às flores
Nós falaremos de amor
E o palpito do nosso coração
Lhes responderá.

Mas céus! O vento sopra
As águas encrespam-se,
O vento sopra, depressa!
Fujamos daqui.

Ah! mas não, aparece a lua,
Foi este um vão temor,
Em tão alegre paisagem
Cantemos, sim, cantemos.  

Traduções: João Paulo Santos



OS INTÉRPRETES

CARLA CARAMUJO (soprano) foi vencedora do Concurso Nacional Luísa Todi, do
Chevron Excellence Award e do Dewar Award em 2005, e do Musikförderpreis der
Hans-Sachs-Loge em Nuremberg) e do Ye Cronies Award no Reino Unido em 2006.
Abarca um vasto repertório, do Barroco à produção contemporânea: Violetta La
Traviata (Palácio de Queluz), Gilda Rigoletto (TNSC), Adina L’Elisir d’Amore (Teatro
da Trindade), Valetto L’Incoronazione di Poppea (Traverse Theatre de Edimburgo),

Armida Rinaldo (Festival Theater de Edimburgo), Rainha da Noite A Flauta Mágica (Trinity Theatre
Kent), Fiordiligi Cosi fan Tutte (Teatro Rivoli), Madame Herz Die Schauspieldirektor (Teatro das
Figuras entre outros), Fatta Azzurra La Bela Dormente nel Bosco (Casa das Artes, Famalicão),
Frasquita Carmen (Teatro Communale di Bologna), controller Flight de J. Dove (New Atheneum Theatre
de Glasgow), entre outros. Licenciada e mestre em Ópera e performance, pelas Guildhall School of
Music and Drama e Royal Scottisch Academy of Music and Drama, as suas interpretações têm merecido
elogios da crítica internacional. Colaborou com a Orquestra e Coro de Estugarda, Croydon Symphony
Orchestra, Cambridge Orchestra, Scottish Opera Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Ensemble
Barroco de Amesterdão, Orquestra de Câmara de Xalapa, Orquestras do Algarve, Nacional do Porto e
Sinfónica Portuguesa em obras do grande repertório coral-sinfónico e em galas de ópera e recitais
(Edinburgh Concert Hall, The New Sage Gateshead Music Centre, Fairfield Hall, St. James Piccadilly,
Barbican Hall, Palácio da Bolsa e Coliseu do Porto, Encontros de Música da Casa de Mateus, Festivais
de Aveiro, Sintra e Coimbra, Edimburgo e Mérida, México). Brevemente será Donna Anna em Don
Giovanni de Mozart no Teatro Nacional de S. Carlos.

SUSANA TEIXEIRA (meio-soprano) completou o curso Superior de Canto do
Conservatório Nacional de Lisboa e foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em
Madrid, na Escola Superior de Canto de Madrid. É licenciada pela Escola Superior de
Música de Lisboa. No Teatro Nacional S.Carlos participou nas óperas Ascenção e
Queda de Mahagonny de Kurt Weill (uma das meninas); O Amor das 3 Laranjas de
Prokofiev (Linette); Candide de Bernstein (Paquette); Suor Angelica de Puccini (Suor

Enfermiera); Parsifal de Wagner (Escudeiro); Flauta Mágica de Mozart (3.a Dama ); La Borghesina de
Augusto Machado ( Amanda ); Madame Butterfly de Puccini (Kate); Il Turco in Italia de Rossini ( Zaida
); The English Cat de Henze (Babette). Cantou no Teatro Aberto Le Vin Herbe de Frank Martin; Albert
Herring de Britten (Nancy ) e Mrs. Peachum em The Beggar’s Opera de Britten. Integrada na temporada
do S.Carlos cantou Les Noces de Stravinsky; a Missa em Si bemol de Schubert, a Petite Messe
Solennelle de Rossini. Cantou excertos da Carmen de Bizet como protagonista com a Royal Philarmonic
Orchestra sob direcção de Ino Turturo. Fez a estreia mundial da ópera Sol de Invierno de David del
Puerto no Teatro de S. João e no Auditório Nacional de Madrid e da ópera O Defunto de Daniel Schwetz
no Teatro de Almada. Cantou o Requiem de Durufle em Salamanca sob direcção de Gerard Caussé.
Gravou como solista Requiem für Mignon de Schumann e Salmos de Mendelsshon sob direcção de
Michel Corboz (para a ERATO). Gravou com Segréis de Lisboa e com o grupo “Vozes Alfonsinas” (três
discos, incluindo uma recente Antologia da Música Portuguesa. Gravou a ópera “As Variedades de
Proteu” (Cirene) de António Teixeira para a etiqueta Portugalsom e ainda dois discos com o Grupo de
Música Contemporânea de Lisboa.

FERNANDO GUIMARÃES (tenor), licenciado em Canto pela Escola das Artes da
UCP-Porto, na classe de António Salgado, foi galardoado com o Prémio Jovens
Músicos 2007 da RDP e com o 2.º Prémio no Concurso Nacional de Canto Luísa Todi.
Como vencedor do Concurso Internacional de Canto “L’Orfeo” em Verona, cantou o
papel principal desta ópera de Monteverdi em Mantova (no 400.º aniversário da sua
estreia) e Budapeste. Foi, entre outros: Ferrando em Così Fan Tutte, Don Ottavio em

Don Giovanni; Nencio em L’Infedeltà Delusa, de Haydn (em Estrasburgo, com Le Parlement de
Musique); Ippolito em La Spinalba de Francisco António de Almeida (no CCB, com os “Músicos do
Tejo”), Testo em Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, de Monteverdi (Fundação Gulbenkian). Do
repertório de concerto salientam-se, entre outros: Johannespassion, Matthäuspassion, Magnificat e



várias Cantatas (J. S. Bach); Messiah e Ode a S.ª Cecília (Händel); Missa em Dó menor e Requiem
(Mozart); Serenade (Britten). Integrou o elenco da fantasia musical Evil Machines (com música de Luís
Tinoco sobre libreto de Terry Jones), com estreia mundial em Janeiro de 2008 no Teatro S. Luiz. Estreou-
se recentemente no Teatro Nacional de S. Carlos (como Monostatos em Die Zauberflöte) e no Grande
Auditório da Fundação Gulbenkian (com a Paukenmesse de Haydn, sob direcção de Erwin Ortner), bem
como em ambos os auditórios da Casa da Música (Porto). Participou na digressão europeia da Académie
Baroque Européene de Ambronay, apresentando obras de Gabrieli e Monteverdi sob a direcção de Jean
Tubéry. Cantou, com excelente recepção da crítica, as árias de tenor na Matthäuspassion de J.S.Bach no
Centro Cultural de Belém, com a orquestra barroca Divino Sospiro dirigida por Enrico Onofri. Na
próxima temporada, cantará o mesmo papel com o Coro e Orquestra Gulbenkian, sob direcção de Michel
Corboz.

RUI BAÊTA (barítono) é diplomado em Canto pela E. M. do Conservatório Nacional
de Lisboa (1998) e pela E. S. de Música de Lisboa  (2002). Realizou cursos de
aperfeiçoamento artístico em Blonay (Suíça), Salzburgo (Áustria) e Tours (França).
Iniciou a sua actividade como cantor profissional ao integrar o Coro Gulbenkian (em
1994). Semi-Finalista do Festival e Concurso Internacional de Canto do Canal Mezzo
(2008) e 1.º Prémio do Concurso RDP Jovens Músicos (1999) na classe de Música de

Câmara - Nível Superior - com o pianista Paulo Pacheco, tem realizado recitais de Lied e Melodie
também com os pianistas Jeff Cohen, João Vasco de Almeida e João Paulo Santos. Com um vasto
reportório dividido pela ópera, oratória e recital, acompanhado por orquestras como a Nacional do Porto,
de Cascais e Oeiras, do Algarve, Sinfónica Portuguesa, Metropolitana de Lisboa e da Fundação Calouste
Gulbenkian, destaca-se a sua interpretação em Madama Butterfly, Puccini; Les Contes D’Hoffmann,
Offenbach; La Fille du Regiment, Donizetti; Hänsel und Gretel, Humperdinck;  The English Cat, Hans
Werner-Henze; Carmina Burana, Orff; Triumphslied, Brahms; Requiem, Fauré; Ein Deutsches Requiem,
Brahms; Petite Messe Solennelle, Rossini, entre outras. Professor de Voz e Canto, é frequentemente
convidado como director vocal de espectáculos teatrais, musicais e televisivos.  

JOÃO PAULO SANTOS (piano), nascido em Lisboa, concluiu o curso superior de
Piano no Conservatório Nacional desta cidade na classe de Adriano Jordão. Trabalhou
ainda com Helena Costa, Joana Silva, Constança Capdeville, Lola Aragón e Elizabeth
Grümmer. Na qualidade de bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian aperfeiçoou-se
em Paris (1979/84). Depois de ter ocupado o cargo de Maestro Assistente do Coro do
Teatro Nacional de São Carlos (1984) foi nomeado Maestro Titular (1990/2004).

Actualmente é Director de Estudos Musicais e Director Musical de Cena do mesmo Teatro. Desde 1990
que desenvolve também uma intensa actividade como chefe de orquestra, tendo-se estreado com The
Bear (William Walton), encenada por Luis Miguel Cintra, para a RTP. Seguiram-se Let’s Make an Opera
(Britten); Help, Help, the Globolinks! (Menotti), na Culturgest; Sweeney Todd (Sondheim), no Teatro
Nacional D. Maria II; Albert Herring (Britten), Neues vom Tage (Hindemith) e Le Vin herbé (Martin),
no Teatro Aberto (2001). Tem sido convidado a dirigir estreias absolutas dos compositores António
Chagas Rosa, António Pinho Vargas e Eurico Carrapatoso. No São Carlos dirigiu Renard e Les Noces
(Stravinski), The English Cat (Henze), Orphée aux enfers (Offenbach), O Nariz (Chostakovitch) e, em
co-produção com a Culturgest, Hanjo (Hosokawa) e Pollicino(Henze) em estreia em Portugal. Na
qualidade de pianista apresenta-se a solo, em grupos de câmara, acompanhando cantores, e em duo com
a violoncelista Irene Lima desde 1985. Do seu repertório destacase a interpretação da integral das
Sonatas para piano e outros instrumentos de Hindemith.Gravou vários discos, dois dos quais com obras
de Erik Satie e Luís de Freitas Branco (EMI Classics). Foi galardoado com o Prémio «Acarte 2000» pela
direcção musical de The English Cat.



17 de Maio (dom) — 18h00 
Igreja Paroquial de St. André - Cela

Trio de Flauta, Clarinete e Piano

MAURICE EMMANUEL
Sonata para clarinete, flauta e piano op. 11

I. Allegro con spirito
II. Adagio

III. Molto allegro e leggierissimo – Andante – Tempo dell’allegro primo

CLAUDE DEBUSSY
Prelúdio à Sesta dum Fauno

(transcrição para flauta, clarinete e piano de Michael Webster)

***intervalo***

FLORENT SCHMITT
Sonatina em Trio para piano, flauta e clarinete op. 85

I. Assez animé
II. Assez vif
III. Très lent

IV. Animé

JACQUES IBERT
Aria para piano, flauta e clarinete

Larghetto

CAMILLE SAINT-SAËNS
Tarantella para flauta, clarinete e piano, op. 6

Presto ma non troppo – Più mosso – Prestissimo

TRIO IMPRESSÕES
Rui Ramos, flauta

Vera Santos, clarinete
Bernardo Pinhal, piano

(1.º Prémio - Categoria A (média de idades até 20 anos) - 
do 1.º Concurso Internacional de Música de Câmara ‘Cidade de Alcobaça’)



NOTAS DE PROGRAMA

MAURICE EMMANUEL (Bar-sur-Aube 1862 – Paris 1938), aluno do Conservatório de Paris e da
Sorbonne, conjugou o interesse pelo folclore francês e pela música da Grécia antiga. Aluno de Delibes
– que reprovava as suas audácias –  seguiu um percurso original como compositor, com atracção pelo
universo modal. A sua obra abarca a música de câmara, vocal e sinfónica, incluindo duas sinfonias.
Considerada a obra prima de Emmanuel, a Sonata para clarinete, flauta e piano foi composta em 1907
e é um exemplo de concisão, liberdade e frescura modal.
CLAUDE DEBUSSY (Saint-Germain-en-Laye 1862 – Paris 1918) fez os mais rigorosos estudos
académicos antes de ser tornar um “libertino” musical: aluno durante 12 anos do Conservatório de Paris,
recebeu o Prix de Rome que o levou até à Villa Medicis em Roma. Mas depois desse primeiro capítulo
institucional, a sua carreira tornou-se um manifesto contra o academismo — ou contra aquilo a que os
franceses chamam “estilo pompier”. Quebrando as regras escolásticas, o Prelúdio à Sesta de um Fauno
foi em 1894 a proclamação orquestral dum novo estilo musical que, por analogia com a pintura, ficou
conhecido como estilo impressionista, embora os seus arabescos hedonistas tenham também muito a ver
com o estilo vegetal da Arte Nova.
FLORENT SCHMITT (Blamont 1870 – Neully-sur-Seine 1958) estudou com Massenet e Fauré no
Conservatório de Paris. Vencedor do Prix de Rome, causou sensação a estreia em 1906 do seu Salmo 47
para coro e orquestra («abriu-se uma cratera musical», escreveu um crítico). O Quinteto com Piano
(1908), o bailado A Tragédia de Salomé (dançado por Loïe Füller em 1907), são das suas obras mais
impressionantes. O seu adorável bailado Le petit elfe Ferme-l’oeil, foi estreado na Ópera-Comique em
1924 (e dançado pela CeDeCe no Cistermúsica em 2005). A presente Sonatine en trio, exemplo dum
neoclassicimso requintado, foi escrita em 1935, originalmente para flauta, clarinete e cravo.
JACQUES IBERT (Paris 1890 – idem 1962) estudou com Gédalge e Vidal no Conservatório de Paris e
obteve o Prix de Rome em 1919. A sua obra, muito vasta, abarca todos os géneros e corresponde no geral
a um estilo leve e espirituoso, tipicamente parisiense (o que não impede o dramatismo da sua Balada do
Cárcere de Reading, baseada no poema de Oscar Wilde e escrita em 1920). A presente Aria, escrita
originalmente para piano, violino e violoncelo em 1930, foi adaptada pelo próprio para piano, flauta e
clarinete.
CAMILLE SAINT-SAËNS (Paris 1835 – Argel 1921), pianista, organista e compositor, foi um menino
prodígio na esteira de Mozart. Aluno de Halévy no Conservatório de Paris, foi organista titular da igreja
da Madeleine e amigo pessoal de Liszt, que o influenciou e promoveu a estreia da sua ópera Sansão e
Dalila em Weimar (1877). Fundador da Société Nationale de Musique em 1870, foi responsável por um
forte impulso no reportório instrumental francês, orquestral e de câmara. Muito solicitado como solista
e maestro, a sua obra gigantesca cultiva um estilo romântico com uma leveza revivalista. Esta deliciosa
Tarantella para flauta, clarinete e piano, op. 6, foi escrita originalmente para flauta, clarinete e orquestra
em 1857 e transcrita pelo próprio compositor.

Alexandre Delgado

OS INTÉRPRETES

O TRIO IMPRESSÕES surgiu no Verão do ano de 2008 quando
Bernardo Pinhal, Rui Ramos e Vera Santos, alunos da Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo do Porto (ESMAE), participaram no
Estágio Internacional de Orquestra orientado pelo maestro Jean Sébastian
Béreau. Rapidamente perceberam que partilhavam interesses comuns e,
estudando na mesma escola tinham a oportunidade de desenvolver um

projecto interessante como complemento da sua formação musical. Assim, sob a orientação da
professora Raquel Lima, associaram esta idéia à disciplina de Música de Câmara e surgiu o Trio
Impressões. A participação no I Concurso Internacional de Música de Câmara de Alcobaça foi desde
cedo um objectivo do grupo e uma meta a atingir. Alcançar o primeiro lugar da categoria A foi um grande
incentivo para o grupo e reforçou a sua grande vontade de continuar a trabalhar mesmo fora do plano
curricular. O Trio Impressões espera assim dar a conhecer o repertório existente para esta formação, até
mesmo alargá-lo, salientando toda a sua beleza e qualidade. 



RUI RAMOS (flauta) nasceu a 27 de Julho de 1987 em Mirandela. Iniciou os seus estudos de flauta
transversal aquando do seu 7º ano de escolaridade, no ano de 1999, na escola Profissional de Música
ESPROARTE, de Mirandela, na classe da professora Inês Fernandes. Participou na orquestra sinfónica
da sua escola, onde foi chefe de naipe a partir do ano de 2001. Participou também no quarto e quinto
estágios nacionais da Orquestra Aproarte, sob a orientação do maestro Ernst Schelle e no estágio
realizado na escola profissional da Covilhã, o qual reuniu a orquestra desta escola e a Esproarte, sob a
batuta do maestro Nuno Dario. Em Mirandela trabalhou ainda com maestros como: Roberto Perez,
Carlos Riazuelo e Pedro Neves. Frequentou masterclasses com Paulo Barros, Michael Hasel (flautista
da Orquestra Filarmónica de Berlim), Eduardo Lucena, Olavo Barros, Etienne Lamaison e Iva Barbosa.
No ano de 2005 ingressou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) do Porto, na
classe dos professores Eduardo Lucena e Raquel Lima. Em 2008 participou na Orquestra Sinfónica do
Curso Internacional de Direcção, em Leiria, orientado pelo maestro Jean Sebastian Berreau. Em Abril
de 2009, como membro do Trio Impressões, ganhou o 1.º Prémio da categoria A do I Concurso
Internacional de Música de Câmara de Alcobaça. Ainda em Abril, ganhou o primeiro prémio no II
Concurso Nacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La-Salette” na categoria Sénior de Flauta
transversal. 

VERA SANTOS (clarinete), natural de Vestiaria, Alcobaça, nasceu em 1989 nas Caldas da Rainha.
Iniciou os estudos musicais com 7 anos de idade na Escola da Sociedade Filarmónica Vestiariense
“Monsenhor José Cacella” com o professor José Marcos, frequentando a Banda e a Orquestra Juvenil
desta instituição. Em 1999 ingressou no Conservatório de Caldas da Rainha, onde trabalhou com os
professores Jorge Trindade, José António Santos e Jorge Camacho. Participou nos estágios da orquestra
de Sopros do Oeste em 2001 e 2002, sob a orientação do maestro Adelino Mota. Em 2003 continuou os
estudos na Academia de Música de Alcobaça, onde concluiu o 8.º grau com o professor Jorge Camacho
e integrou a orquestra de Clarinetes da escola e a Orquestra de Sopros de Alcobaça. Participou em 2004
no concurso da Costa Azul em Setúbal, em 2007 no Concurso de Clarinete Fernando Rainho em Aveiro
(onde obteve o terceiro lugar) e em 2008 no I Concurso Nacional de Instrumentos de Sopro «Terras de
La Salette» (onde obteve o segundo lugar). Frequentou masterclasses de clarinete com: António Menino,
Rui Martins, Luís Gomes, Joaquim Ribeiro, Nuno Silva, Paulo Gaspar, António Rosa, Etienne
Lamaison, Jonathan Cohler, António Saiote, Nuno Pinto, Aleksander Romanski e Juan Ferrer.
Frequentou durante três anos a Orquestra Sinfónica do Curso Internacional de Direcção, em Leiria,
orientado pelo maestro Jean Sébastian Béreau. Actualmente é aluna na Escola Superior de Música e
Artes do Espectáculo na classe dos professores António Saiote e Nuno Pinto. Tem vindo desde
Dezembro de 2008 a participar na Banda Sinfónica Portuguesa. Como elemento do Trio Impressões
venceu o Primeiro Concurso de Música de Câmara de Alcobaça.

BERNARDO PINHAL (piano) começou a tocar piano aos cinco anos. Aos sete inscreveu-se na Escola
de Música de Leça da Palmeira, onde estudou até ao o 5º Grau com Ângela Soares. Estudou na Escola
de Música Óscar da Silva com Vítor Pinho, onde concluíu o Curso Complementar com distinção.
Presentemente estuda com Miguel Borges Coelho no segundo ano da licenciatura de piano na ESMAE
e Canto na Escola de Música Óscar da Silva. Actuando frequentemente em recital a solo e em música de
câmara, obteve o primeiro prémio e o prémio para melhor interpretação na categoria E do IV Concurso
Ibérico do Alto Minho, em 2007. Frequentou Master Classes com Álvaro Teixeira Lopes, em 2002 e
2007, com António Rosado, em 2008 e Galina Eguiazarova, também em 2008. Fora da sua actividade
no piano, participou num Masterclass de Direcção de Orquestra do maestro Jean Sébastien Béreau e no
Estágio Internacional de Orquestra da Região de Leiria – Fátima, cuja orquestra dirigiu em concerto.
Participou na ópera infantil «Brundibár» do Porto 2001 S.A. e do Departamento Educativo da Casa da
Música, bem como em vários cursos organizados por esse departamento. Estudo no Curso de Iniciação
ao Jazz com Diogo Vida em 2007 e nos Cursos de Novas Tecnologias em Música e Música Electrónica
com José Alberto Gomes, de que resultaram duas peças para electrónica: «Mic», em 2007, e
«Improvisação para piano e electrónica» em 2008. É membro do Ensemble Vocal Pró Música e recente
membro do Coral de Letras da Universidade do Porto. Como elemento do Trio Impressões venceu o
Primeiro Concurso de Música de Câmara de Alcobaça.



23 de Maio (sáb) — 21h30
Nave Central do Mosteiro de Alcobaça

Concerto Coral-Sinfónico

JOSEPH HAYDN
Die Schöpfung / A Criação

CORO LISBOA CANTAT
ORQUESTRA ACADÉMICA METROPOLITANA

Jean-Marc Burfin, direcção
Raquel Camarinha, soprano
João Cipriano Martins, tenor
Nuno Dias, baixo-barítono 



NOTAS DE PROGRAMA

«... e Deus disse: Faça-se luz! E fez-se luz»: esta é uma das frases mais emblemáticas do Livro do
Génesis, a mesma que aparece sublinhada musicalmente logo no início desta obra através de uma ênfase
expressiva que não deixa ninguém indiferente. Trata-se de um dos muitos momentos marcantes desta
partitura, na qual Joseph Haydn empenhou toda a sua devoção religiosa e o seu radiante optimismo
diante da existência humana. Neste último sentido, contrasta substancialmente com a sofrida emoção
d’As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz.
A Criação é uma Oratória – música sacra escrita para vozes solistas, coro e orquestra, um género que
teve o seu auge no decorrer do período barroco. A sua estreia teve lugar no dia 30 de Abril de 1798 em
ocasião privada no palácio de umas das mais nobres famílias de Viena, os Schwarzenberg, registando
um enorme sucesso. Quando da primeira apresentação pública no Burgtheater, também em Viena, Haydn
viu-se obrigado a pedir ao público para não solicitar encores de números isolados a fim de não quebrar
a sequência narrativa da obra.
O libreto provém do Livro do Génesis, o primeiro volume da Bíblia onde são enunciadas as grandes
perguntas e as grandes respostas acerca da origem da humanidade. Foi traduzido para a língua alemã
pelo barão Gottfried van Swieten, um diplomata melómano que desenvolveu a sua carreira ao serviço
do Império Austro-Húngaro e que também colaborou com músicos tão ilustres como Mozart e
Beethoven. Não se sabe ao certo a proveniência do original inglês, mas terá sido provavelmente pensado
para Georg Friederich Händel. Por sinal, é esta a grande referência de Haydn para esta composição, já
que em 1791 havia assistido em Londres a um festival na Abadia de Westminster dedicado à música de
Handel. É um texto extraordinariamente positivo, o que neste caso se realça pelo facto de, normalmente,
a alegria surgir em contexto de comicidade. Porém, ela aparece aqui com um carácter assumidamente
sério. É, afinal, um louvor à harmonia do universo.
A obra está dividida em três partes. A primeira ocupa-se dos primeiros quatro dias da criação: o
surgimento da luz, da terra e do mar, dos corpos celestes e da vida vegetal. A segunda centra-se na
criação da vida animal: dos bichos, das aves, dos peixes, do homem e da mulher. Finalmente, a terceira
parte, bastante mais curta do que as anteriores, é inteiramente dedicada às figuras de Adão e Eva e revela
uma escrita musical que vai ao encontro da ideia de um mundo idílico e perfeito, designadamente através
do virtuosismo instrumental. 
Na sua configuração genérica, consiste num tríptico composto pelo mundo inanimado, o mundo animal
e o mundo do Homem. Numa continuada sucessão de curtas partes instrumentais, árias muito
semelhantes às da ópera, recitativos particularmente elaborados, intervenções conjuntas dos solistas e
coros de grande efeito, são trinta e quatro os fragmentos que a compõem e que são protagonizados pelos
arcanjos Gabriel, Uriel e Rafael, aos quais se juntam na terceira parte Adão e Eva.
A Criação é para muitos a obra-prima de Haydn. Com efeito, é um notável testemunho do profundo
conhecimento que o compositor tinha de formas de escrita substancialmente diferentes. No que respeita
à música do passado, as partes vocais e o baixo contínuo dispensam qualquer exemplo ilustrativo.
Todavia, Haydn também nos surpreende nesta partitura com uma extraordinária inventividade orquestral
que apontava caminhos futuros. Quando se poderia pensar que ele já havia esgotado as suas faculdades
nesse domínio, designadamente desde a Sinfonia n.º 104 (1795), o prelúdio orquestral desta obra vem
desmentir essa possibilidade e apresenta recursos estilísticos à época desconhecidos. Recuperando o
início deste texto, chamamos a atenção para o prelúdio orquestral que abre este concerto: como é
possível um compositor de matriz clássica descrever o caos através da música? Como se pode traduzir
essa mesma ideia através da sobriedade e fluência discursiva que caracteriza o estilo musical da segunda
metade do século XVIII? É bem mais evidente imaginar o exercício da expressão do mistério da criação
em direcção ao esplendor por intermédio de um compositor do período barroco ou romântico. Porém,
Haydn coloca aqui a orquestra a representar a desordem do universo através da sucessão de relações
intervalares ambíguas, dando a impressão da dissolução harmónica. Depois dessa introdução o arcanjo
Rafael canta as primeiras palavras do Livro do Génesis e é então que soa um radiante acorde em dó
maior. Desta forma, os primeiros minutos permitem-nos adivinhar a imponência que nos conduzirá de
excerto em excerto, até ao final da obra.

Rui Miguel Leitão



Die Schöpfung / A Criação

PRIMEIRA PARTE

Introdução orquestral
A Descrição do Caos

Recitativo com Coro
RAFAEL
No princípio Deus criou o céu e a terra, e a
terra era informe e vazia e a obscuridade
reinava sobre o abismo.
CORO
E o espírito de Deus pairava sobre as águas,  e
Deus disse: Faça-se luz! E fez-se luz.
URIEL
E Deus achou que a luz era boa, e Deus
separou a luz das trevas.

Ária com Coro
URIEL
Perante os raios sagrados, desapareceram as
sombras horríveis das trevas. E foi o primeiro
dia. A perturbação dá lugar à ordem.
Estupefacta, a horda dos espíritos do inferno
mergulha nas profundezas do abismo, para a
noite eterna.
CORO
O desespero, a raiva e terror acompanham-nos,
e um mundo novo surge sob a ordem de Deus

Recitativo
RAFAEL
E Deus criou o firmamento e separou as águas,
as que estavam acima e as que estavam abaixo
do firmamento. E assim aconteceu. Então
tempestades furiosas desencadearam-se; as
nuvens fugiam como folhas sob o vento,
relâmpagos atravessavam os ares, trovões
medonhos ribombavam de todos os lados.
Obedecendo à ordem de Deus, caíram do alto
as chuvas, o granizo devastador e flocos de
neve.

Coro com Solo de Soprano
GABRIEL
Com espanto, os anjos do céu contemplam a
maravilha e as suas vozes erguem-se num
louvor ao Criador, o louvor do segundo dia.

CORO
E as suas vozes erguem-se num louvor ao
Criador, o louvor do segundo dia.

Recitativo
RAFAEL
E Deus disse: que as águas se reúnam sob o
céu num lugar único e que o solo seco apareça.
E assim aconteceu. E Deus deu o nome de
Terra ao solo seco e Mar às águas reunidas. E
Deus viu que tudo estava bem.

Ária
RAFAEL
Rolando em vagas espumantes, o mar agita-se.
As colinas e os rochedos aparecem, o cume das
montanhas surge. O largo rio percorre a
planície que se estende por mil desvios. O
claro riacho escoa-se murmurando no vale
tranquilo.

Recitativo
GABRIEL
E Deus disse: que a terra produza a erva, as
plantas que dão as sementes e as árvores que
dão os frutos segundo a sua espécie e que
tenham elas próprias as suas sementes. E assim
aconteceu.

Ária
GABRIEL
Então os prados ofereceram a sua verde
frescura para o prazer dos olhos. O espectáculo
graciosos é enriquecido pelo doce perfume das
flores. Aqui exala-se o odor das plantas
balsâmicas, acolá crescem aquelas que curam
as feridas. Os ramos dobram-se sob o peso dos
frutos dourados. A mata curva-se numa fresca
abóbada, uma floresta espessa coroa a
escarpada montanha

Recitativo
URIEL
E os anjos do céu anunciam o terceiro dia.
Deus disse:
CORO
Tomai os vossos instrumentos, as vossas liras,
fazei soar os vossos cantos de louvor!
Glorificai o Senhor, o Deus todo poderoso que
vestiu de esplendor o céu e a terra.



Recitativo
URIEL
E Deus disse: que haja luzes no firmamento,
para separar a noite do dia e para iluminar a
terra, e que elas sejam o sinal das estações, dos
dias e dos anos. E fez ao mesmo tempo das
estrelas.

Recitativo
URIEL
Em pleno esplendor, o sol brilhante lança-se
agora, qual noivo triunfante, gigante orgulhoso
e alegre, para seguir o seu caminho. Num
passo ligeiro e com uma doce claridade, a luz
desliza na noite calma. O ouro claro das
inumeráveis estrelas adorna a imensa abóbada
celeste. E os filhos de Deus anunciam o quarto
dia num canto celeste, proclamando assim o
seu poder:

SEGUNDA PARTE

Recitativo
GABRIEL
E Deus disse: que as águas produzam um
grande número de seres móveis e vivos, que os
pássaros voem por cima da terra no
firmamento livre do céu.

Ária
GABRIEL
Com a sua asa poderosa, a águia lança-se
orgulhosamente e percorre os ares, com o seu
voo rápido, até ao sol. A manhã saúda o canto
alegre da cotovia e o terno par de pombos
arrulha. A doce garganta do rouxinol ressoa em
cada silvado. A dor ainda não oprime o seu
peito, o seu canto melodioso não é ainda
lamentoso.

Recitativo
RAFAEL
E Deus criou baleias e todos os seres vivos que
se movem, e Deus abençoou-os dizendo: sede
fecundos, crescei, habitantes dos ares e
multiplicai-vos e cantai em cada ramo! Crescei,
habitantes das águas e enchei os oceanos! Sede
fecundos, crescei e multiplicai-vos, alegrai-vos
no vosso Deus!

Recitativo
RAFAEL
E os anjos fizeram vibrar a suas harpas eternas
e cantaram o milagre do quinto dia.

Terceto e coro
GABRIEL
Em amável encanto estão, ornadas de verde
frescura, as colinas onduladas, além.
Das suas veias brota, como em cristal fluido, o
fresco ribeiro que corre.
URIEL
Pairando em alegres círculos, balançando-se no
ar, o alegre bando de aves.
O brilho multicor da sua plumagem eleva-se,
no turbilhão do voo, na luz dourada do Sol.
RAFAEL
Nas águas transparentes lança-se o peixe,
enroscando-se em volta, num tumulto sem fim.
Das profundezas do mar revolve-se Leviathan,
sobre as vagas espumantes.
GABRIEL, URIEL, RAFAEL
Quantas são as tuas obras, ó Deus!
quem poderá alcançar seu número?
Quem, ó Deus!
Quem poderá alcançar o seu número?
CORO E SOLISTAS
O Senhor é grande no seu poder e a sua glória
é eterna.

Recitativo
RAFAEL
E Deus disse: que a terra engendre seres vivos
de todas as espécies: gado e répteis rastejantes
e animais da terra de todas as raças.

Coro com solistas
CORO
Os céus são testemunho da glória de Deus e o
firmamento mostra a obra das suas mãos.
GABRIEL, URIEL RAFAEL
O dia o diz ao dia que vem, a noite que
desaparece o diz à noite seguinte:
CORO
Os céus são testemunho da glória de Deus e o
firmamento mostra a obra das suas mãos.
GABRIEL, URIEL RAFAEL
O Verbo espalha-se pelo mundo, soa a cada
ouvido, sai de cada boca:
CORO
Os céus são testemunho da glória de Deus e o
firmamento mostra a obra das suas mãos.



Recitativo
RAFAEL
Então abriu-se o seio da terra fazendo nascer
sob a ordem de Deus seres de todas as
espécies, inumeráveis e em pleno crescimento.
O leão levanta-se rugindo de alegria. O tigre,
ágil, salta. O veado, rápido, ergue as hastes da
sua cabeça. O nobre cavalo, crinas ao vento,
relincha e corre. Nas pastagens verdes já pasta
o boi, agrupado em rebanhos. O doce cordeiro
coberto de lã vai e vem sobre as pastagens. A
tribo de insectos espalha-se, como poeira, num
turbilhão. No solo o verme forma longas
colunas.

Ária
RAFAEL
Então o céu cintila em todo o esplendor, a terra
resplandece em todo o seu brilho. A plumagem
alada enche o ar, a multidão dos peixes
engrossa as águas, o peso dos animais abate-se
sobre a terra. No entanto, não está tudo
acabado. Falta a criatura que dará graça à obra
de Deus, que cantará louvores ao Senhor.

Recitativo
URIEL
E Deus criou o homem à sua imagem, e criou-
o à imagem de Deus. E criou o homem e a
mulher, insuflou-lhe o sopro da vida, e o
homem tornou-se uma alma viva.

Ária
URIEL
Feito de nobreza e dignidade, dotado de beleza,
de força de coragem, erigido na direcção do
sol, o homem ergue-se, rei da natureza. A sua
larga fronte, arqueada, anuncia o sentido
profundo da sabedoria, e no seu olhar claro
brilha o espírito, o sopro do criador e a sua
própria imagem. Sobre o seu seio aconchega-se
a esposa, feita dele e para ele graciosa e
amável ela sorri na sua alegre inocência,
imagem da Primavera, do amor, da felicidade e
do encantamento.

TERCEIRA PARTE

Introdução orquestral e Recitativo
URIEL
Por entre as róseas nuvens, despertada por doce
canto, surge a manhã jovem e bela. Da abóbada
celeste uma pura harmonia desce sobre a terra.
Vede o feliz par, como caminha de mãos dadas!

No seu olhar brilha um quente sentimento de
gratidão. Não tarda que cantem a plena voz o
louvor do Criador. Que as nossas vozes se
unam para entoar o seu canto.

Recitativo
RAFAEL
E Deus viu cada uma das coisas que tinha
criado e tudo estava bem. E o coro celeste
celebrou o fim do sexto dia.
CORO
A grande obra está terminada, O Criador
contempla-a e fica satisfeito. Que a nossa
alegria brilhe bem alto, que o nosso canto seja
o louvor de Deus!

Terceto
GABRIEL, URIEL,
Todos te contemplam, ó Senhor. Todos te
imploram o sustento. Se abres a tua mão, eles
serão saciados.
RAFAEL
Se desvias o teu rosto, tudo treme e se aflige.
Se suspendes a respiração, todos ficarão
reduzidos a pó.
OS TRÊS
Se respiras de novo, uma nova vida aparece.
Toda a terra rejuvenesce e encontra novamente
o encanto e o poder.
CORO
A grande obra está terminada, que o nosso
canto seja o louvor de Deus! Que todos
celebrem o teu nome, porque só ele é grande!
Aleluia! Aleluia!



Dueto e Coro
EVA E ADÃO
Dos teus benefícios, ó Senhor Deus, a terra e
os céus estão cheios. O mundo tão grande, tão
maravilhoso é obra das tuas mãos.
CORO
bendito seja o poder do Senhor, que o seu
louvor seja eterno.
ADÃO
As estrelas empalidecem. Oh! Como é belo o
anúncio do dia! Como tu o adornas, tu, ó sol,
alma e olho do universo!
CORO
Proclamai sobre o vosso vasto caminho o
poder do Senhor e a sua glória!
EVA
E tu, ornamento e consolação das noites, e
todos os exércitos cintilantes, espalhai por toda
a parte os seus louvores através do vosso canto.
ADÃO
Vós, elementos, cuja força engendra sempre
novas formas, vós, nuvens e nevoeiro que o
vento reúne e impele:
EVA, ADÃO E CORO
Cantai todos o louvor de Deus, do Senhor; o
seu poder é tão grande como o seu nome.
EVA
Ó fontes, cantai, murmurando docemente!
Dobrai vossas cristas, ó árvores! Plantas,
espalhai os vossos perfumes; flores exalai para
ele os doces odores!
ADÃO
Vós, que atingis as alturas, e vós que rastejais
no solo, vós cujo voo corta os ares, e vós nas
húmidas profundezas:
EVA, ADÃO E CORO
Vós, animais, louvai todos a Deus! Que tudo o
que respira o venere!
EVA E ADÃO
Vós, sombrios bosques, vós, montes e vales,
vós testemunhas da nossa gratidão ressoai de
manhã à noite com o nosso canto de louvor.
CORO
Glória a ti, ó Deus, ó Criador, glória! De uma
palavra tua nasceu o mundo. A terra e o céu
adoram-te, nós te glorificamos eternamente!

Recitativo
ADÃO
O primeiro dever está agora cumprido. Nós
agradecemos ao Criador. Segue-me agora,
companheira da minha vida! Eu conduzo-te e
cada passo desperta novas alegrias no nosso
coração, mostra-nos maravilhas de todos os
lados. Tu deverás então reconhecer que
felicidade inexprimível o Senhor nos reservou!

O coração e espírito louvam-no, celebram-no
para sempre. Vem, segue-me, eu conduzo-te.
EVA
Ó tu, para quem eu fui criada, meu protector,
meu abrigo, meu tudo! A tua vontade é a minha
lei. Assim decidiu o Senhor. Obedecer-te traz-
me alegria, felicidade e glória.
ADÃO
Amável esposa, ao teu lado as horas correm
ternamente.
Cada instante é puro deleite, Sem cuidados que
o perturbem.
EVA
Caro esposo, ao teu lado  meu coração
transborda de alegria.
A minha vida é-te dedicada,  o teu amor é a
minha recompensa.
ADÃO
A manhã orvalhada, Ah, como ela desperta!
EVA
A frescura da noite, oh, como ela reconforta!
ADÃO
Como é deliciosa a seiva dos frutos maduros
das flores!
EVA
Quão atraente é o doce aroma das flores!
EVA, ADÃO
Porém, sem ti, o que seria para mim …
ADÃO
… o orvalho da manhã …
EVA
… o hálito da noite …
ADÃO
… a seiva dos frutos …
EVA
… o aroma das flores.
EVA, ADÃO
Contigo eleva-se cada alegria,
contigo saboreio-a redobradamente,
contigo a vida é o deleite,
que tudo te seja dedicado !

Recitativo
URIEL
Ó par feliz, que permanecereis feliz se
nenhuma cegueira vos levar a querer mais do
que tendes e a saber mais do que deveis!

Coro final e solistas
Que todas as vozes cantem o Senhor!
Que todos louvem a sua obra!
Façamos ressoar um canto de louvor em honra
do seu nome!
Que a glória do senhor seja eterna.
Ámen! Ámen!

Tradução: Nuno Barreiros †
(Tradução gentilmente cedida pela Fundação 
Calouste Gulbenkian - Serviço de Música)



OS INTÉRPRETES

JEAN-MARC BURFIN (direcção) em 1983 para o Conservatório Nacional Superior
de Música de Paris, onde obtém, em Junho de 1987 e por unanimidade do júri, o 1.º
prémio de Direcção de Orquestra na classe de Jean-Sébastian Béreau depois de ter feito
os seus estudos nos Conservatórios de Nancy, Metz, Strasbourg e Reims. Durante as
masterclasses que frequenta, é encorajado pelos seus mestres Franco Ferrara, Charles
Bruck, Pierre Boulez e Vitaly Kataev. Diplomado pela Academia de Verão do

Mozarteum, em Salzbourg, é convidado para dirigir a Orquestra do M.I.T. de Boston em 1984, ao lado
de Lorin Maazel. Na sequência de um seminário internacional em Fontainebleau, é notado por Leonard
Bernstein e em Julho de 1987 convidado para dirigir a Orquestra de Paris. Em 1990/1991 recebe uma
bolsa franco-soviética para aperfeiçoamento dos seus conhecimentos do repertório russo com Alexandre
Dmitriev, no Conservatório Rimski-Korsakov de S. Petersbourg. No Concurso Internacional de Jovens
Directores de Orquestra de Besançon em 1991 foi finalista laureado, e recebeu um prémio especial da
Orquestra da Rádio-Televisão de Moscovo através do seu Director Valdimir Fedosseiev. Jean-Marc
Burfin dirigiu várias orquestras, tanto em França como no estrangeiro (Colonne, Lamoureux, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes, Picardie, Potsdam Phillarmonie, Würtembergische Phillarmonie, Sinfónica de
Oviedo, entre outras). Foi Director Artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa durante a temporada
de 2003 /2004. Gravou um CD na editora Naxos, consagrado à obra de Vincent d’Indy. Pedagogo
reconhecido, é um dos raros maestros em actividade a ensinar direcção de orquestra. Actualmente é
professor na Academia Nacional Superior de Orquestra de Lisboa e Maestro Titular da Orquestra
Académica Metropolitana. 

RAQUEL CAMARINHA (soprano) nasceu em Braga em 1986. Iniciou os seus
estudos de Canto em 2000 com a Professora Cláudia Nelson, tendo concluído em 2004
o 3.º grau de Canto, com a classificação máxima. Actualmente frequenta o 5.º ano da
Licenciatura em Ensino de Música da Universidade de Aveiro, na classe de Canto do
Professor António Salgado. Realiza regularmente recitais a solo ou em colaboração com
o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e a Associação Pró-

Música da Póvoa de Varzim, tendo-se apresentado em concerto por todo o país. Em oratória, participou
como solista em Paixão segundo S. Mateus, Cantata 93 e Cantata 51 de Bach, Te Deum, de Charpentier,
Die Jahreszeiten (Hanne), de Haydn, ‘Credo’ Masse, de Mozart e Stabat Mater, de Pärt. Em ópera,
interpretou Pamina (Die Zauberflöte), Zerlina (D. Giovanni) e Barbarina (Le Nozze di Figaro), de W. A.
Mozart, Eurydice (Orphée aux Enfers), de Offenbach, Polly (Die Dreigroschenoper), de Kurt Weill e
Motorbike, Vacuum Cleaner, Parking Meter e Wild Car (Evil Machines), de Luís Tinoco, tendo
trabalhado com os encenadores Nuno M. Cardoso, Maria Emília Correia, Ronny Lauwers, Marcos
Barbosa e o ex-Monty Python Terry Jones. Participou no Festival Internacional de Música da Póvoa de
Varzim, nos Festivais de Outono da Universidade de Aveiro e festival Dias da Música. Em 2007, foi-lhe
atribuída a Vera Rosza Scholarship, no âmbito dos Cursos de Ópera do Estoril e recebeu o 3.º prémio no
concurso Prémio Jovens Músicos, categoria C – voz solista. Em Novembro do mesmo ano recebeu o 2.º
prémio ex aequo na 1.ª edição do Prémio José Augusto Alegria. Em 2008 recebeu o 2.º prémio no 2.º
Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa e o Award for Excelence, atribuído no âmbito
dos Cursos de Ópera do Estoril.

JOÃO CIPRIANO MARTINS (tenor) nasceu em 1979 em Ponta Delgada (Açores) e
iniciou os seus estudos de Técnica Vocal em 2000, no Conservatório Regional de Ponta
Delgada. Actualmente é finalista do Curso de Ensino de Música - Área Vocacional de
Canto - da Universidade de Aveiro. Trabalhou técnica vocal com Larissa Savchenko,
Imaculada Pacheco, Isabel Alcobia e João Lourenço. Participou em masterclasses de
Ópera, Lieder, Canto e Alexander Technique com Ralph Döring, Carleen Graham,

Patrizia Morandini, Isobel Anderson, Laura SartiFGSM, Pat Mcmahon, Mário Alves e Michael Rhodes.
Como solista interpretou as obras: Folk Song - British Isles - de Britten; Requiem, Litaniae, Vesperae
Solenne de Confessore e várias missas de Mozart; Messa di Gloria de Puccini; Mass for mixed chorus
de Stravinsky; Te Deum de Marcos Portugal; Te Deum de Bruckner; Missa brevis de Refice;
“Evangelisten” em Geschichte von der Geburt Jesu Christi de Schütz; Membra Jesu Nostri de



Buxtehude; Magnificat e Missa em sol maior de Bach; Messiah de Händel; Stabat Mater de Dvoràk;
Chorfantasie de Beethoven; como Lukas em Die Jahreszeiten de Haydn; como Tamino na Ópera Die
Zauberflöte e Herr Vogelsang no Singspiel Der Schauspieldirector de Mozart, Don José na Ópera
Carmen de Bizet, Professor de Música em A Floresta de E. Carrapatoso, no elenco de Evil Machines de
L. Tinoco e T. Jones, como José Manuel Bilé em A Lição de Offenbach de José Lourenço e como
Nemorino em O Elixir de Amor de Donizetti (versão portuguesa). Trabalhou com as orquestras
Metropolitana de Lisboa, do Algarve, Sinfonieta de Lisboa, Filarmonia das Beiras, do Norte, Artave,
Sinfónica de Jovens de Santa Maria Feira e A2M. 

NUNO DIAS (baixo-barítono) tem-se apresentado em concerto com diversas
orquestras nacionais cantando obras do repertório coral-sinfónico das quais se destacam
O Messias de Haendel, Paixão segundo S. João, Cantata do Café e Cantata nº 82 de J.
S. Bach, Requiem, Missa da Coroação e Vesperas de Confessores de Mozart, Requiem
de G. Fauré, As Estações de J. Haydn, A Infância de Cristo de Berlioz. No campo da
ópera interpretou o papel de Sarastro em A Flauta Mágica de Mozart, Escamillo em

Carmen de Bizet, Il Maestro di Cappella de D. Cimarosa com a Filarmonia das Beiras (dir. António
Lourenço), Capitão em Eugene Onegin (versão concerto) de Tchaikovski na Fundação C. Gulbenkian
com a Orquestra e Coro Gulbenkian (dir. Lawrence Foster), de Conde Ceprano em Rigoletto de G. Verdi
(versão concerto) na Casa da Música com a Orquestra Nacional do Porto (dir. Martin André), de
Dulcamara em O Elixir do Amor (versão portuguesa) de G. Donizetti, de Lindorf em A Lição de
Offenbach com a Orquestra do Algarve (dir. Cesário Costa) de Mãe na ópera Os Sete Pecados Mortais
de Kurt Weill, de António em As Bodas de Fígaro de W. A. Mozart com a Camerata Academica de
Salzburg (dir. Martin Brabbins). É vencedor do 3.º prémio no concurso Luísa Todi de 2007. É licenciado
em canto pela Universidade de Aveiro na classe de Isabel Alcobia. Actualmente trabalha com o cantor
Michael Rhodes.

JORGE ALVES (maestro do coro) fez os seus estudos no Instituto Gregoriano de
Lisboa (Curso Geral de Canto Gregoriano) e, posteriormente, na Escola Superior de
Música de Lisboa (Curso Superior de Direcção). Frequentou diversos cursos de
Direcção Coral e Técnica Vocal em Portugal e no estrangeiro, e, entre 1988 e 2001, foi
membro do Coro Gulbenkian. Em 1984, iniciou a sua carreira como Director Coral no
Coro de Câmara Syntagma Musicum, com o qual obteve o prémio «Novos Valores da

Cultura», em 1988, atribuído pela Secretaria de Estado da Cultura. A sua actividade como Director Coral
estende-se a diversos agrupamentos. No âmbito da actividade desenvolvida na Associação Musical
Lisboa Cantat, fundou e dirige, desde 2006, o Coro de Câmara Lisboa Cantat. Já gravou diversos
programas de música coral para a RDP e RTP e, na sua qualidade de docente, leccionou as disciplinas
de Coro e Formação Musical no Conservatório Regional da Covilhã, na Escola Profissional de Música
de Évora e foi orientador do II Seminário de Canto Coral Vox Aurea, em Madrid (1996), destinado a
directores corais.

O CORO SINFÓNICO LISBOA CANTAT (CSLC) iniciou as suas
actividades em 1977 e é um dos agrupamentos da Associação Musical
Lisboa Cantat. Tem-se apresentado com orquestras de renome,
destacando-se a Orquestra do Algarve, Orquestra Clássica de Espinho,
Orquestra Filarmonia de Espanha, Orquestra Metropolitana de Lisboa,
Orquestra Sinfonietta de Lisboa, Orquestra Nacional do Porto, Orquestra
do Norte, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Sinfónica Juvenil,

Orquestra de Timisoara e Sinfonia de Varsóvia, em salas como o Grande Auditório do CCB, Casa da
Música do Porto, Pequeno Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, Igreja de São Roque, Aula
Magna, Teatro Nacional de São Carlos, Igreja dos Jerónimos ou o Convento de Mafra, entre tantas
outras. Trabalhou com maestros como Marc Tardue, Christopher Bochmann, Jose Cura, Michael Zilm,
Martin André, Donato Renzetti, João Paulo Santos, Zoltan Pèsko, Olivier Cuendet, Brian Schembri,
Manuel Ivo Cruz, Vasco Azevedo, Cesário Costa e Laurent- Petit-Girard. Foi convidado para parcerias
com o Coro Nacional do Teatro S. Carlos (Requiem de Verdi e Gurrelieder de Shöenberg)) e com o Coro
Gulbenkian (Gurrelieder de Shöenberg). O repertório engloba desde música coral a capella até grandes
obras corais sinfónicas como os Requiem de Verdi, Mozart, Fauré, Brahms, Duruflé e Carrapatoso



(estreia mundial), a Missa de Nelson e a Missa de Sta Teresa de Haydn, o Stabat Mater de Rossini, a
Carmina Burana de Carl Orff, a 9.ª sinfonia de Beethoven, a 3.ª sinfonia de Mahler, a 2.ª sinfonia de
Mendelssohn, a Sea Symphony de Vaughan Williams, o Messias de Händel, a Criação de Haydn, a
Cantata Verbum Caro de Nuno Corte-Real (estréia da versão sinfónica), a Cantata de Outubro de
Prokofiev (estréia em Portugal) ou L’enfance du Christ de Berlioz. O CSLC conta actualmente com 100
elementos na sua formação principal, sendo alguns dos seus elementos oriundos de escolas de música
como o Conservatório Nacional, Academia de Amadores de Música e Instituto Gregoriano de Lisboa.
Tem contribuído para a divulgação da música erudita portuguesa estreando regularmente obras de
compositores portugueses contemporâneos. É dirigido pelo maestro Jorge Alves desde 1986, como
maestro titular e Clara Coelho desde 2005, como maestrina adjunta.

A ORQUESTRA ACADÉMICA METROPOLITANA estreou-se em
1993, na sequência da criação da Academia Nacional Superior de
Orquestra – uma instituição única no país, destinada a formar músicos
profissionais nas áreas de Instrumento e Direcção de Orquestra. O ensino
aí ministrado baseia-se num acompanhamento individual especializado,
na prática de música de câmara e numa componente teórica complementar,
sendo a orquestra o eixo central da formação destes jovens músicos. Entre

1994 e 2000 a ANSO foi orientada pedagogicamente pelo Professor João Pinheiro, a quem se deve parte
do sucesso e reconhecimento que a escola tem hoje em dia. Desde o seu início a OAM é orientada por
Jean-Marc Burfin que é, simultaneamente, o seu maestro titular e director artístico. Constituída
inicialmente por menos de trinta elementos, a OAM é hoje uma formação sinfónica com cerca de 100
músicos. Com uma temporada que se estende ao longo de cada ano lectivo, a OAM mantém uma
actividade regular de ensaios e concertos, apresentando-se não só na área metropolitana de Lisboa como
também noutras localidades do país. Já com largas centenas de concertos realizados, abarcando um
reportório que vai do Barroco à música do século XX, a OAM tem executado obras de compositores tão
representativos como Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Mendelssohn, Mahler,
Ravel, Debussy, Milhaud, Bartók, Hindemith, Stravinski e Varèse, entre outros. Para além do seu
maestro titular, a OAM é habitualmente dirigida pelos alunos do Curso Superior de Direcção de
Orquestra. Muitos dos concertos contam com a presença de maestros convidados, tais como Jean-
Sébastien Béreau, Pascal Rophé, Robert Delcroix e Brian Schembri. A OAM possibilita que os alunos
da Academia se apresentem com regularidade a solo com orquestra. Já teve, porém, o privilégio de tocar
com vários solistas de renome como António Rosado, Gerardo Ribeiro, Paulo Gaio Lima, Liliane
Bizineche, Francine Romain, Miguel Borges Coelho, Artur Pizarro, François Leleux e, num concerto
humorístico, o quarteto italiano Banda Osíris. Em Setembro de 2001 a OAM participou no Porto 2001
Capital da Cultura num encontro internacional de orquestras de jovens onde tocou o War Requiem de
Britten. Já em Maio de 2002 e 2004 participou na Festa da Música, no CCB, executando obras de
Mozart, Vivaldi e Mendelssohn. Apresentou-se ainda, em Setembro de 2002, em São Miguel, Açores e,
em Julho de 2004, no Festival MusicAtlântico nas ilhas de S. Miguel e Terceira. Já em 2007 integrou a
programação dos Dias da Música, no CCB, esteve presente no VII Ciclo Internacional de Orquestras
Universitárias, em Saragoça, e subiu ao palco do Theâtre de la Monnaie, em Bruxelas.



24 de Maio (dom) — 18h
Cine-Teatro de Alcobaça

Duo de Pianos

EURICO TOMÁS DE LIMA
Duas Danças Portuguesas

I. Malhão 
II. Ó ladrão, que te vais embora

CLAUDE DEBUSSY
Lindaraja

MARIA ISABEL LUPI                              
Pastoral 

ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA
Pantomima

Concerto para pífaro e fungágá

DARIUS MILHAUD                                 
Scaramouche, suite para dois pianos op. 165b

I. Vif
II. Modéré

III. Brasileira

***intervalo***

CLÁUDIO CARNEIRO
Malhão

Cantar d’amigo
Bailadeiras

CAMILLE SAINT-SAËNS
Caprice Arabe op. 96

Scherzo op. 87

FERNANDO LOPES-GRAÇA
Paris 1937

MAURICE RAVEL
La valse

Artur Pizarro, piano
Vita Panomariovaite, piano



NOTAS DE PROGRAMA

Com o recital de hoje gostaria de homenagear duas figuras extremamente importantes na minha vida não
só pessoal mas artística. Evaristo Campos Coelho e Berta da Nóbrega actuaram em duo durante o muito
curto período de 1969 a 1972, período esse durante o qual se apresentaram em recitais a dois pianos em
Portugal, Angola e Moçambique. Efectuaram também uma gravação de um recital a dois pianos para a
RTP, programa presentemente perdido nos arquivos da estação.
Campos Coelho (aluno de Viana da Mota) foi a pessoa que primeiro me ensinou a colocar as mãos no
piano. Com a sua aluna Berta da Nóbrega (minha avó materna), despertou o meu interesse pela música,
não só pelos ensinamentos que ambos me deram, mas também pela possibilidade de assistir aos seus
ensaios e de participar em duas das audições anuais dos alunos de ambos no Salão Nobre do
Conservatório Nacional onde pela primeira vez pisei um palco. Foi também através de Campos Coelho
que com 4 anos participei num programa de televisão de António Victorino d’Almeida, intitulado
Histórias da Música. Um pouco mais tarde viria o encontro com Sequeira Costa!
O duo Campos Coelho/Berta da Nóbrega sempre apostou muito na música portuguesa (já o Professor
Campos Coelho foi o dedicatário de um vasto número de obras para piano de compositores como Tomás
de Lima e Cláudio Carneiro, entre outros, mas também responsável pela estreia de várias obras como o
Prelúdio e Cena Rústica de Lopes-Graça na versão para dois pianos, interpretada com Lourenço Varela
Cid no Teatro Tivoli). Todas a obras portuguesas apresentadas neste programa estão portanto ligadas a
Campos Coelho, ou por lhe terem sido dedicadas, ou por terem sido escritas por alunos seus, como é o
caso de Isabel Lupi e Victorino d’Almeida, e todas fizeram parte do repertório do duo Campos
Coelho/Berta da Nóbrega.
Devido ao meu contacto inicial com o piano ter sido através do repertório para dois pianos, o meu
interesse pelo duo pianístico levou-me a ter a possibilidade de actuar a dois pianos com Sequeira Costa
em várias ocasiões, continuando assim a tradição do duo professor/aluno tal como Campos Coelho e a
minha Avó. Eu próprio continuo essa “tradição” com a pianista Vita Panomariovaite, que foi minha aluna
na Guildhall School of Music and Drama durante os quatro anos em que desempenhei a função de
professor de piano. 
Acrescento de seguida alguns dados sobre os compositores portugueses cujas obras constam neste
programa.
EURICO TOMÁS DE LIMA nasceu em Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel, Açores, em 1908, filho de
António Tomás de Lima, violinista, compositor, maestro e professor no Conservatório Nacional de
Lisboa. Aos 13 anos, foi estudar para o Conservatório Nacional de Lisboa, onde foi discípulo de
Alexandre Rey Colaço e Viana da Mota em Piano, de Luís de Freitas Branco em Estética e História da
Música e de Hermínio do Nascimento em Composição. Terminou o Curso Superior em 1929, ano em
que estreou as suas primeiras obras - Valsa, Prelúdio e Estudo de Concerto para piano e Capricho para
violino e piano, iniciando então uma carreira de concertista, a par da sua actividade como compositor e
pedagogo. As obras para piano constituem parte substancial da obra de Eurico Tomás de Lima, que conta
também com obras orquestrais e de música de câmara, que a crítica considera “de cunho marcadamente
nacionalista, caracterizadas por um constante equilíbrio entre a ideia e a forma”. Além de pianista e
compositor, Eurico Tomás de Lima exerceu notável acção pedagógica em várias escolas do país, tendo
leccionado na Academia dos Amadores de Música de Lisboa e depois nas Academias Mozart, Beethoven
e Parnaso no Porto. A partir de 1972, foi professor na Escola de Música Calouste Gulbenkian, em Braga,
vindo a falecer em 1989, na Maia, onde tinha fixado residência. Em Maio de 2000, Eurico Adolfo Lapa
Tomás de Lima, filho do compositor, doou o espólio musical do seu pai à Universidade do Minho, que
desde então tem desenvolvido várias iniciativas para recuperar e divulgar a obra do compositor.
MARIA ISABEL DUARTE DE ALMEIDA LUPI (Silves 1921 – Lisboa 2007), escritora, compositora,
pianista e pintora, recebeu educação musical num colégio religioso de Inglaterra, tendo depois estudado
com Campos Coelho e Jorge Croner de Vasconcelos. Em 1946, apresentou-se pela primeira vez como
concertista na Sociedade Nacional de Música de Câmara (Concerto da Nova Geração). Foram
executadas, com bom acolhimento do público, em Lisboa, composições suas para orquestra:”Pastoral”
e “Prelúdio e Dança”, e ainda “Canções sobre Poemas de Fernando Pessoa e Ribeiro Couto”, e também
peças para violoncelo e peças para dois pianos, etc. Uma destas peças foi escolhida para os exames
oficias ao Curso Superior de Piano, do Conservatório Nacional de Lisboa. Casou com o médico e poeta
José Fialho, tendo vivido em Angola a partir de 1951, onde, inspirada na maravilhosa panorâmica



africana, escreveu algumas obras poéticas interessantes: “Movimento Antigo”(1955), “Tambor”(1955) e
“Cérebro Aquático”(1957). Também é autora do romance “Verde e Amarelo”. Em 1961 expôs nos salões
do S.N.I, em Lisboa, quadros sobre motivos angolanos.
ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA (Lisboa 1940) foi marcado pelas referências culturais que o
ambiente familiar lhe proporcionou: o seu avô paterno, Achilles d’Almeida, era músico amador, poeta,
autor e encenador de peças de teatro e Maria Amélia Goulart de Medeiros, de origem açoriana, mãe do
Maestro, iniciou uma curta carreira de cantora lírica. Sua primeira sogra, Odette de Saint-Maurice, foi
escritora. Seu pai, o advogado Victorino d’Almeida, incentivou António, filho único, a desenvolver o
gosto pela música. Com tantos ascendentes artísticos, o jovem António começou desde muito cedo a
aprender música. Aos cinco anos compôs a primeira obra, mas apesar de ter sido considerado menino-
prodígio, teve uma infância «normal». Com sete anos deu a primeira audição e interpretou obras de
Mozart e Beethoven, para além de duas peças de sua autoria. Uma crítica da época, no Século Ilustrado,
baptiza o pequeno prodígio de “Antonito” e considera «maravilhoso o seu poder de interpretação».
Victorino d’Ameida frequentou o liceu em simultaneidade com o Curso Superior de Piano no
Conservatório Nacional de Lisboa. Campos Coelho terá sido o professor de música que mais o
influenciou. Concluiu o curso com 19 valores e obteve uma bolsa de estudo do Instituto de Alta Cultura
para estudar composição em Viena de Áustria, na Academia de Música. Foi aluno do professor austríaco
Karl Schiske, e concluiu esta pós-graduação com a mais alta classificação dada por aquela escola: a
distinção por unanimidade do júri e consequente prémio especial do Ministério da Cultura da Áustria.
Fixou residência em Viena, onde viveu durante duas décadas, sem contudo deixar de fazer visitas
regulares ao seu país. Durante sete anos (1974-1981), foi adido cultural da Embaixada Portuguesa em
Viena, cargo que lhe valeu uma condecoração atribuída pelo Presidente da República da Áustria. A sua
obra é muito vasta, e abrange os mais variados géneros musicais, desde a música a solo, para piano e
outros instrumentos, à música de câmara, à música sinfónica e coral-sinfónica, ao “Lied” ou à ópera,
além de muita música para cinema ou para teatro e fado, sendo sem dúvida um dos compositores
portugueses que mais obra produziu.
CLÁUDIO CARNEIRO (Porto 1895 – idem 1963) nasceu num ambiente familiar artístico, sendo filho
do ilustre pintor portuense António Carneiro. Vocacionado para a música, vai aperfeiçoando o seu talento
como violinista e compositor. Estudou, inicialmente, no Conservatório de Música do Porto a partir dos
seus 15 anos, para onde voltaria em 1922 como professor de Teoria e Solfejo, após ter aperfeiçoado os
estudos de violino em Paris com Bilewski e Boucherit. A partir de 1930 firmou a sua ligação ao
Conservatório do Porto como professor de composição e em 1956 assumiu a direcção desta instituição.
Nunca deixou de trabalhar com professores de reputada mestria, como Charles Widor, em Paris, e, mais
tarde, como bolseiro do Instituto para a Alta Cultura, com Paul Dukas. Em duas temporadas de concertos
da Orquestra Colonne em Paris, Gabriel Pierné dirigiu Prelúdio, Coral e Fuga para orquestra de cordas.
Das várias incursões ao estrangeiro de Cláudio Carneiro salienta-se o curso frequentado nos Estados
Unidos da América, onde conheceu a violinista Katherine Hickel, que viria a ser sua mulher. Dedicado
à escrita musical, apresentou no Porto e em Lisboa, em 1929 e 1932, uma programação de concertos
inteiramente dedicada às suas obras. Em plena fase de maturidade, Cláudio Carneiro ganhou o Prémio
Moreira de Sá, continuando também a compor e a orquestrar para instrumentos de arco, tendo chegado
a fundar uma orquestra de cordas no Porto para a qual readaptou um repertório polifónico da autoria de
diversos compositores clássicos. A obra de Cláudio Carneiro distingue-se pela sua diversidade estética,
assimilando plenamente inúmeras técnicas e expressões contemporâneas. No que respeita a melodias
tradicionais portuguesas, o compositor desejou que perdurassem em estilo sinfónico, compondo assim
as Portugalesas, datadas de 1949. Este interesse pelo “folclorismo musical” estava, aliás, em
consonância com o trabalho de outros autores, influenciados pela recente transcrição de um cancioneiro
tradicional por António Joyce. Na mesma altura, colaborou com o Gabinete de Estudos Musicais da
Emissora Nacional, ligado ao Emissor do Norte. Cláudio Carneiro foi agraciado, em 1934, com o grau
de oficial da Ordem de Santiago de Espada.
FERNANDO LOPES-GRAÇA (Tomar 1906 - Parede 1994) é considerado um dos principais
compositores portugueses do século XX. Com 14 anos, começou a trabalhar como pianista no Cine-
Teatro de Tomar, procedendo ele próprio aos “arranjos” dos trechos que interpretava, tocando peças de
Debussy e de compositores russos contemporâneos. Em 1923, frequenta o Curso Superior do
Conservatório de Lisboa, tendo como professores Adriano Meira (Piano), Tomás Borba (Composição) e
Luís de Freitas Branco (Ciências Musicais). Em 1927, frequenta a Classe de Virtuosidade, onde tem
como professor o grande pianista português Viana da Mota. Em 1928 frequenta também o curso de



Ciências Históricas e Filosóficas na Faculdade de Letras de Lisboa, que viria a abandonar em 1931, em
protesto contra a repressão a uma greve académica. Entretanto, funda em Tomar o semanário
republicano A Acção. Em 1931, conclui o Curso Superior de Composição com a mais alta classificação,
concorrendo de seguida a professor do Conservatório, em piano e solfejo, o que lhe viria a ser vedado
devido à sua oposição ao regime político, sendo inclusivamente preso e desterrado para Alpiarça.
Leccionaria na Academia de Música de Coimbra, vindo a colaborar na Revista Presença, um dos esteios
da poesia em Portugal. Em 1937 ganha uma bolsa de estudo para Paris, a qual contudo lhe seria
igualmente recusada por motivos políticos. Não obstante, decide partir para França por conta própria,
aproveitando para ampliar os seus conhecimentos musicais, estudando Composição e Orquestração com
Koechlin. É autor de uma vasta obra literária incidente em reflexões sobre a música portuguesa e a
música do seu tempo, mas maior ainda é a sua obra musical, da qual são assinaláveis os concertos para
piano e orquestra, as inúmeras obras corais de inspiração folclórica nacional, o Requiem pelas Vítimas
do Fascismo (1979), o concerto para violoncelo encomendado e estreado por Rostropovich, e a
vastíssima obra para piano, nomeadamente as seis sonatas que constituem um marco na história da
música pianística portuguesa do século XX, bem como as canções. 

Artur Pizarro

CLAUDE DEBUSSY (Saint-Germain-en-Laye 1862 – Paris 1918) compôs Lindaraja em 1901, em
reacção à Habanera para dois pianos que Ravel compusera em 1895 (mais tarde incluída na Rapsódia
Espanhola, para orquestra). Fascinado pelas harmonias e pelos ritmos da obra do seu colega mais novo,
Debussy pediu-lhe uma cópia da partitura e daí nasceu Lindaraja — nome duma cortesã moura, que
também ela dança em ritmo de habanera.
DARIUS MILHAUD (Marselha 1892 – Genebra 1974) foi um dos membros do Grupo dos Seis,
representante da estética irreverente dos “loucos anos 20”. Tornou-se conhecido a partir da estreia em
1919 seu bailado Le boeuf sur le toit. A suite Scaramouche reutiliza material duma música de cena para
a comédia Le médecin volant de Molière, de 1937, e foi escrita no mesmo ano por encomenda de Ida
Jankelevitch e de Marcelle Mayer. Em 1939 Milhaud faria uma versão para saxofone e orquestra.
CAMILLE SAINT-SAËNS (Paris 1835 – Argel 1921), decano da vida musical francesa do fim do século
XIX, compôs o seu Scherzo para dois pianos em Cádiz em 1889, obra duma fantasia estilizada cuja verve
e colorido se aproximam de Chabrier. Quanto ao Capricho Árabe, escrito em Las Palmas em 1894,
ilustra um certo orientalismo que sempre atraiu os franceses.
MAURICE RAVEL (Ciboure 1875 – Paris 1937) compôs La valse entre 1919 e 1920, originalmente por
encomenda de Serge Diaghilev, director dos famosos Ballets russes. Depois da versão inicial para piano,
e antes da versão orquestral que se tornaria célebre, Ravel fez em 1920 esta versão para dois pianos, que
o próprio estreou nesse mesmo ano, em duo com o compositor italiano Alfredo Casella. Este «poema
coreográfico» é uma genial homenagem à valsa vienense, turbilhão irresistível dum mundo condenado
a desaparecer.

Alexandre Delgado



OS INTÉRPRETES

ARTUR PIZARRO & VITA PANOMARIOVAITE – DUO DE PIANO

Nascido em Lisboa em 1968, Artur Pizarro tocou piano na Radiotelevisão Portuguesa
aos quatro anos. Foi iniciado no instrumento pela sua avó materna, Berta da Nóbrega,
e pelo pianista com quem esta formava um duo, Campos Coelho, discípulo de Viana da
Mota, Ricardo Viñes and Isidor Philipp. Entre 1974 e 1990 estudou com Sequeira Costa

(outro aluno de Viana da Mota) e também com Mark Hamburg, Edwin Fischer, Marguerite Long e
Jacques Février. Esta ilustre linhagem mergulhou Artur na tradição da “Idade de Ouro” do pianismo e
deu-lhe uma vasta preparação na escola e no reportório alemães e franceses. Depois dos estudos iniciais
em Lisboa, foi para Lawrence, Kansas (EUA), continuando a trabalhar com Sequeira Costa, Professor
Emérito da Universidade do Kansas. Voltou a actuar de novo em público aos 13 anos, num recital no
Teatro de S. Luiz, tendo tocado com a Orquestra Gulbenkian no mesmo ano. Ainda sob a orientação de
Sequeira Costa, venceu o 1.º Prémio do Concurso Viana da Mota em 1987, do “Greater Palm Beach
Symphony Competition” em 1988 e do “Harveys Leeds International Pianoforte Competition” em 1990,
o que marcou o início duma carreira internacional como concertista. Desde então, tem-se apresentado
regularmente por todo o mundo em recitais, em música de câmara e com algumas das mais importantes
orquestras da cena internacional, dirigidas por nomes tão importantes como Sir Charles Mackerras,
Charles Dutoit, Simon Rattle, Jean Fournier, Philippe Entremont, Pascal Tortelier, Andrew Davis, Yuri
Termikanov e Vladimir Fedoseev, entre outros. É também activo em música de câmara através do seu
trio, o «Artur Pizarro Piano Trio», com o violinista Raphael Oleg e a violoncelista Josephine Knight.
Vita Panomariovaite começou os seus estudos com o Prof. Serksnyte na Escola de Artes Naujalis em
Kaunas, Lituânia, onde nasceu. Aos 14 anos fez uma digressão pela Lituânia com a Orquestra de Câmara
de Caunas e começou a participar em vários concursos para jovens pianistas. Em 1993 foi premiada na
“Citta di Senigallia International Piano Competition” em Itália. Em 1994 entrou para a Academia de
Música da Lituânia onde estudou com o Prof. Bikionis. Durante esse período foi vencedora de vários
concursos internacionais de piano, tais como M. K. Ciurlionis na Lituânia (1995), F.L.A.M.E. em França
(1996) e Cittá di Sulmona em Itália (1997). Vita foi muitas vezes convidada a actuar com a Orquestra
Nacional Filarmónica da Lituânia e com a Orquestra de Câmara da Lituânia, com maestros como S.
Sondeckis, J. Domarkas and R. Servenikas. Também deu numerosos recitais pela Lituânia. Em 1998 foi
contemplada com uma bolsa integral para estudar na Guildhall School of Music and Drama (GSMD)
com Artur Pizarro e no mesmo ano ganhou o 1.º prémio dos concursos Città di Sulmona em Itália e Ville
de Brest em França. Durante os seus três anos na GSMD, Vita deu recitais a solo e concertos de música
de câmara no Reino Unido, em Portugal, em Itália e na Lituânia. Depois de se ter diplomado com um
“Master of Music Degree” e um “Concert Recital Diploma” da GSMD em 2001, Vita continuou a dar
recitais e actuou com a Orquestra da Fundação do Conservatório Regional de Gaia em Portugal (com
Torsten Ostergren) e com a Orquestra da Radiotelevisão Espanhola (com Adrian Leaper) num concerto
transmitido pela Rádio Nacional de Espanha. Em 2004 ganhou o 3.º prémio do Concurso Internacional
Joaquin Rodrigo em Madrid, onde também recebeu o prémio especial Joaquin Rodrigo para a melhor
interpretação de obras do compositor. Durante o período em que Vita e Artur trabalharam juntos na
GSMD, o entusiasmo partilhado pelo reportório para dois pianos nasceu de aulas de música de câmara
dedicadas a esse reportório e dos concertos de exame em que Artur acompanhava Vita. A estreia oficial
do duo deu-se quando Artur e Vita foram convidados pela BBC para fazer dois recitais transmitidos à
hora de almoço (Glasgow and Cardiff), apresentando as obras completas de Mozart para piano a quatro
mãos. Aquando do primeiro recital foram convidados pela Linn Records a gravar um CD que acabaria
por incluir três obras para piano a quatro mãos de Rimski-Korsakov, Sheherezade, Sadko e Capriccio
Espagnol, transcritas pelo próprio compositor e pela sua mulher, Nadezhda Pourgolde Rimskaya-
Korsakova. Desde então o duo tem actuado em Londres, na St. John’s e em Smith Square, e em Portugal,
no Teatro de São Luiz e no Centro Cultural de Belém, tendo ambos os recitais sido gravados e
transmitidos pela Antena 2. Planos futuros incluem mais actuações em Portugal e Reino Unido, em
reportório para piano a quatro mãos, dois pianos e com orquestra. Entre os seus planos de gravações
inclui-se uma antologia do reportório português para dois pianos. 



31 de Maio (dom) — 11h
Cine-Teatro de Alcobaça

Espectáculo para Crianças
Cistermúsica Júnior

AS AVENTURAS DA POLEGARZINHA
Um Conto Musical

a partir do conto de Hans Christian Andersen

Música de Raymond Alessandrini
Texto de Bruno Belthoise e Maud Alessandrini

(tradução: Alexandre Delgado)

Na casinha
Método de bruxa

Uma menina muito pequenina
Sapos peganhentos

Peixinhos malandros
O besouro solteirão

Velhas vizinhas invejosas
Através do bosque

Em casa da Senhora Ratazana
O distintíssimo Senhor Toupeira

Senhor Andorinha
Cabelos ao vento

O principezinho das flores
O casamento da Polegarzinha

De manhã cedo

Bruno Belthoise, piano
Sébastien Marq, flautas de bisel

Alexandre Delgado, narração



O COMPOSITOR

RAYMOND ALESSANDRINI, nascido na Alemanha em 1948, é um pianista, compositor para cinema
e concertos, orquestrador e maestro francês cujo universo se expande na diversidade de géneros e na
pluridisciplinaridade ao serviço da imaginação. Raymond Alessandrini começou os estudos musicais aos
cinco anos e entrou para o Conservatório de Paris (classe de Pierre Sancan) para se diplomar aos 18 anos
com um 1.º Prémio de piano e de música de câmara. Começa então uma carreira como solista,
prosseguindo os estudos de composição. Tornou-se membro do Trio de France nos anos 70, na
companhia de solistas da Nouveau Philarmonique, participando em numerosos concertos na Europa e
fazendo a estreia francesa, numa emissão radiofónica, do Trio de Rimski-Korsakov. Ainda nos anos 70
experimentou o trabalho de pianista de estúdio e gravou para compositores de prestígio como Lalo
Schiffrin, Elmer Bernstein, Alfred Newman e George Delerue. É graças ao apoio deste último que faz
as suas primeiras experiências cinematográficas. Seguem-se ao longo de 15 anos quatro dezenas de
músicas de filmes, para cineastas como Jean-Charles Tacchella, Jean Yanne, Georges Lautner, Tony
Gatlif ou Michel Wyn. Discípulo de Jean Fassina, Raymond Alessandrini ensina piano no Conservatório
Regional de Cergy-Pontoise. Colaborou como director artístico em diversas gravações para o Festival de
Auvers-sur-Oise. Membro do conselho da sociedade francesa de autores, é também conselheiro técnico
e orquestrador das Victoires de la musique Classique. É regularmente solicitado, um pouco por toda a
parte, para dirigir ou tocar a sua própria música escrita para diversos filmes mudos, como Les rapaces
de Erich von Stroheim ou Un chapeau de paille d’Italie de René Clair, entre muitos outros, em concertos
com projecções em directo.

OS INTÉRPRETES

SÉBASTIEN MARQ (flauta de bisel) estudou flauta de bisel na Holanda, onde obteve
o diploma Uitvoerend Musicus. 1.º Prémio do Concurso de Bruges com o Lous Landes
Consort, toca deste então com os grupos mais prestigiados. Solista das Arts Florissants
de William Christie, actua regulamente igualmente com Marc Minkowski ou Jordi
Savall. É igualmente membro do Ensemble Mezza Luna que se dedica à música da
Renascença. Entre as cerca de 70 gravações em que participou, há que mencionar

Maskes & Fantazies (Música Inglesa do século XVII), Essercizii Musici (Música de Câmara de
Telemann), Der Fluyten Lust-Hof (Música Holandesa de Jakob van Eyck, século XVII), Sonate a Flauto,
Violino e Basso de J.S. Bach, todos premiados pela crítica. La Notte (Concertos para flauta de Vivaldi
com o Ensemble Matheus e Jean-Christophe Spinosi), recebeu o Choc de l’Année do Monde de la
Musique. Sébastien Marq interessa-se igualmente pela música contemporânea e pela improvisação, pela
direcção de orquestra e pelo ensino. Fundou em 2005 com Marie-Ange Petit, Michel Godard e Gérard
Marais l’ensemble Ximproviso, no cruzamento do jazz e do barroco. É professor do Conservatório Real
de Haia e dá regularmente masterclasses em Israel, na Alemanhe, na Holanda e no Japão.

BRUNO BELTHOISE (piano) é laureado da Fondation de France desde 1988, obteve
o Diploma Superior de Execução da Escola Normal de Paris em 1989 e o prémio
Révélation Classique da ADAMI em 1997. Descobridor de reportórios desconhecidos e
especialista da música portuguesa do século XX, gravou cinco CDs monográficos
(Disques Coriolan) que são outras tantas primeiras gravações mundiais, tendo vindo a
realizar inúmeros concertos, conferências e recitais na Europa e no Canadá. A sua

contribuição para a divulgação dessa música no estrangreiro é apoiada pelas mais prestigiadas
instituições, como o Ministério da Cultura, a Fundação Gulbenkian, o Instituto Camões e a Antena 2.
Francisco de Lacerda e Armando José Fernandes estão entre os compositores da primeira metade do
século XX aos quais tem dedicado especial atenção. Autor de textos narrativos, cultivando a arte subtil
do conto, que associa ao piano, tendo concebido e gravado três albuns como pianista e como narrador
para a etiqueta Frémeaux & Associés. Actualmente é um dos artistas mais empenhados na direcção do
jovem público, que ele convida a ouvir música duma maneira lúdica e imaginativa.  O seu desejo de



utilizar os mais diversos tipos de expressão e de reportório levou Bruno Belthoise a colaborar com o
cantor-compositor sírio Abed Azrié, com o qual fez recitais e gravou um álbum, Chants d’amour et
d’ivresse («Cantos de Amor e de Embriaguez», etiqueta Doumtak). Atraído pelo teatro e pela poesia,
Bruno Belthoise trabalha desde 2003 como pianista e actor da Companhia Alain Rais (Le Poète à New
York, Traverser, etc.). Colabora regularmente com o Concert impromptu (Bleu d’Outremer pour stimuler
l’esprit, Mozart de Vienne), tendo vindo a participar em espectáculos que vão de Federico Garcia Lorca
a Habib Tengour, passando por René Char e Vieira da Silva.

ALEXANDRE DELGADO (narrador), compositor e violetista, nasceu em Lisboa em
1965. Aluno de Joly Braga Santos e de Jacques Charpentier, diplomou-se com o 1.º
Prémio de Composição do Conservatório de Nice (1990). É autor da ópera de câmara
O Doido e a Morte (1993), cuja estreia dirigiu em Lisboa ‘94 e em Berlim
(presentemente retomada no Teatro de Almada, na sua quinta produção). Estreou como
solista o seu Concerto para Violeta e Orquestra (2000) em Portugal, Espanha e

Holanda. Assina o programa “A Propósito da Música” na Antena 2 desde 1996 e é autor dos livros A
Sinfonia em Portugal, A Culpa é do Maestro (crítica musical) e Luís de Freitas Branco, editados na
Caminho. Director do Festival de Música de Alcobaça desde 2002, é membro do Quarteto com Piano de
Moscovo desde 2005 e free-lancer como instrumentista, conferencista e comentador de concertos. O seu
Poema de Deus e do Diabo para barítono e grupo instrumental foi gravado para o canal Mezzo. A sua
ópera A Rainha Louca – cuja abertura foi tocada no Rudolfino de Praga – será estreada em Fevereiro de
2010 no CCB. Assinou versões portuguesas das óperas Hansel und Gretel de Humperdinck (Teatro da
Trindade, 2003), A Flauta Mágica de Mozart (Gulbenkian, 2006) e O Pequeno Limpa-Chaminés de
Britten (Gulbenkian 2009).



31 de Maio (dom) — 18h
Celeiro do Mosteiro de Alcobaça 

Quarteto de Cordas

«EM TORNO DE MENDELSSOHN»

JOHANN SEBASTIAN BACH
Duas fugas d’A Arte da Fuga

JOSEPH HAYDN
Quarteto em fá menor op. 20 n.º 5

I. Allegro moderato
II. Menuetto
III. Adagio
IV. Finale

***intervalo***

FELIX MENDELSSOHN 
Capricho e Fuga em mi menor op. 81 n.° 3

FELIX MENDELSSOHN
Quarteto em fá menor op. 80

I. Allegro vivace assai
II. Allegro assai

III. Adagio
IV. Finale: Allegro molto

QUATUOR PSOPHOS
Lisa Schatzman, violino

Bleuenn Le Maitre, violino
Cécile Grassi, violeta

Eve-Marie Caravassilis, violoncelo

CO-PRODUÇÃO: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CASTELO BRANCO



NOTAS DE PROGRAMA

Este programa é construído a partir de duas obras que revelam as idiossincrasias artísticas e os
sentimentos mais íntimos de FELIX MENDELSSOHN (Hamburgo 1809 – Leipzig 1847). O Capricho
e Fuga em mi menor op. 81 n.° 3, escrito em Leipzig em Agosto de 1843, começa com um Andante
melancólico (próximo das célebres Canções sem Palavras do compositor) e termina com uma fuga em
espelho que ilustra o fascínio de Mendelssohn pelo génio contrapontístico de Bach. Recorde-se que
Mendelssohn foi o principal responsável pela redescoberta de Bach em pleno século XIX, com a célebre
audição da Paixão Segundo São Mateus que dirigiu a 11 de Março de 1829 em Berlim; o sucesso
estrondoso dessa obra praticamente esquecida desde o tempo de Bach foi um contributo decisivo para o
reconhecimento da dimensão olímpica de Johann Sebastian na história da música europeia. 
O Quarteto em fá menor op. 80, último dos seis quartetos de cordas do compositor, é indissociável do
choque que causou a Felix a morte da sua irmã Fanny, ocorrida a 14 de Maio de 1847. Compositora de
talento, Fanny (1845-1847) foi confinada pelas imposições da época ao papel de esposa e de mãe.
Inteligente, sensível e culta como o irmão, Fanny foi a sua confidente e a pessoa que mais intimamente
partilhou o seu mundo interior e artístico. A morte dela foi para Mendelssohn um pouco a sua própria
morte: ficou incapaz de compôr, deixando incompletas todas as obras que encetou e vindo a falecer seis
meses depois, a 4 de Novembro do mesmo ano. A única excepção foi este quarteto que, nos antípodas
da imagem desanuviada do autor da música do Sonho duma Noite de Verão, exprime uma dor pungente.
Nele Felix lida explicitamente com a morte, dum modo tão autobiográfico que surpreende num
compositor que sempre sempre fugiu das confissões desgrenhadamente íntimas de românticos como
Berlioz. 
A primeira parte do programa oferece paralelos com ambas as obras. De JOHANN SEBASTIAN BACH
(Eisenach 1685 – Leipzig 1750), começamos com duas fugas da Arte da Fuga, súmula e quintessência
da arte contrapontística a que Bach se dedicou nos últimos anos de vida. De JOSEPH HAYDN, o “pai
do quarteto de cordas”, temos o quarteto op. 20 n.º 5 em fá menor, a mesma tonalidade do op. 80 de
Mendelssohn. Fá menor é uma das tonalidades mais pessoais de Haydn, com um íntimo e como que
camuflado sentido trágico, (um pouco equivalente ao que sol menor tem para Mozart). Foi em 1772 que
Haydn escreveu os quartetos op. 20, conhecidos pela designação Le Soleil porque uma das primeiras
edições representava o sol no frontispício, talvez com uma conotação maçónica. Este quarteto,
“enclausurado” em fá menor (os quatro andamentos são na mesma tonalidade, o que é inusual), tem uma
seriedade que não se costuma associar a Haydn, terminando com uma genial fuga com dois temas.

Alexandre Delgado



OS INTÉRPRETES

O QUARTETO PSOPHOS («psophos» é a palavra grega para «evento
musical») foi criado em 1997 no Conservatório Superior de Música e de
Dança de Lyon, com o apoio de Gilbert Amy. Além de vários encontros
proporcionados pela associação Proquartet, o Quarteto Psophos completou
a sua formação essencialmente com o Quarteto Ysaÿe no Conservatório
Superior de Paris e com com Walter Levine nas Academias de Basileia e

de Lübeck. Em menos de três anos recebeu o 4.º prémio do Concurso Internacional de Londres, o 3.º
prémio do Concurso Internacional de Osaka, o 2.º prémio do Concurso Internacional Vittorio Gui de
Florença e o prémio especial da Academia do Mozarteum de Salzburgo. Em Setembro de 2001, para
coroar o seu percurso, recebeu o 1.º Grande Prémio do Concurso Internacional de Quarteto de Cordas
de Bordéus (anteriormente de Evian) e o prémio unânime atribuído pela imprensa internacional, o
prémio Serge Den para a melhor interpretação de Mozart, o prémio Maurice Ohana e o prémio Mecenato
Musical da Société Générale para gravar um CD.
O Quarteto Psophos tem desde então actuado nas principais salas de concertos e nos melhores festivais
a nível internacional. Em Janeiro de 2005 foi nomeado na categoria de «Melhor Agrupamento do Ano»
das Victoires de la Musique e foi o primeiro quarteto francês a ser seleccionado pela BBC em Londres
para se juntar aos 12 vencedores internacionais do prestigiado programa «New Artists Generation» para
os anos 2006-2007. A partir de Setembro de 2006 foi Quarteto Residente no Ateneu Teatro Louis Jouvet
de Paris durante três anos, executando as suas próprias séries de concertos de música de câmara.
As Psophos gostam de partilhar a sua paixão pela música de câmara com artistas como Dana Ciocarlie,
Henri Demarquette, Alain Meunier, Raphaël Oleg, Emmanuelle Bertrand, Renaud e Gautier Capuçon,
Nicholas Angelich, Franck Braley, o Lindsay Quartet, Nicolas Dautricourt, Cédric Tiberghien, Paul
Meyer, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Isabelle Moretti… Sempre prontas a diversificar a sua
experiência artística, actuaram na Primavera de 2005 no Teatro Nacional de Chaillot no programa
“Ritournelles” do realizador alemão Dietrich Sagert e participaram no espectáculo “Solo” do coreógrafo
Philippe Decouflé em Março e Setembro de 2005 (Ópera de Lyon, Teatro Mogador em Paris, em que
voltaram a actuar em Junho de 2007 em Paris.
Nos últimos três anos o quarteto tem apoiado activamente a luta contra a SIDA no Oceano Índico (Ilhas
da Reunião, Maurícias e de Madagáscar), dando concertos cuja receita reverte integralmente a favor de
associação locais de prevenção da doença.
Em 2003, o grupo gravou os quartetos opus 80 e op. 44 n.º 1 de Mendelssohn para a Zig-Zag Territoires
– um trabalho que foi saudado entusiasticamente pela imprensa musical: Le Monde de la musique (4
estrelas), Diapason (4 Diapasons), Classica (5/5). No início de Novembro de 2004, lançou os quartetos
completos de Maurice Ohana na etiqueta AR Ré-Sé e recebeu um “Choc” do Le Monde de la musique,
um 10 da Classica/Répertoire e um 5/5 da Diapason. Em Novembro de 2006 editou na mesma etiqueta
um disco dedicado a Dvorák com a pianista Dana Ciocarlie. O seu CD dedicado a Webern, Berg e
Schönberg e lançado em Maio de 2007 na Zig-Zag Territoires também obteve grande sucesso: fff
Télérama, 4 estrelas do Le Monde de la musique, 4/5 da Diapason, 9/10 da Classica/Répertoire. Em
Outubro de 2007, foram lançados os quartetos n.º 3, 4, 5 e 6 de Nicolas Bacri, primeira gravação mundial
destas obras.
Os projectos do Quarteto Psophos têm sido activamente apoiados pela Mécénat Musical Société
Générale desde há mais de seis anos, bem como pela Município de Paris, pela SPEDIDAM e pelaa
“Musique nouvelle en liberté” na sua residência no Teatro Ateneu, e pela Moswo e pela cnsx na sua
identidade gráfica e no seu website.
Lisa Schatzman toca um G. B. Guadagnini, emprestado pela fundação milanesa Pro Canale. Eve-Marie
Caravassilis toca um violoncelo anónimo francês com um arco Bazin de Darche, emprestado pelo Fundo
Instrumental Francês (mais informação em www.quatuor-psophos.com).



6 de Junho (sáb) — 17h00
Nave Central do Mosteiro de Alcobaça

Experiência Sonora Cisterciense e Canto Gregoriano

1ª Parte: Peças monódicas cistercienses medievais séc. XII/ XIII 
(reconstituição do ambiente sonoro da oração cisterciense medieval no espaço cisterciense)

Tracto “Benedictus es Domine” (Dan. 3: 52 ss.)
Ofertório tropado “Recordare Virgo mater”

Salmo 62, com antífona “Propter Syon”
Antífona processional “Salve regina”

***

2.ª Parte: Canto gregoriano

Missa pro defunctis
Introitus: Requiem aeternam

Kyrie
Graduale: Requiem aeternam

Offertorium:  Domine Jesu Christe, Rex Gloriae
Sanctus

Agnus Dei
Communio: Lux aeterna

In festo Mariae Virginis Perdolentis
Sequentia: Stabat Mater
Antiphona: Salve Regina

CORO GREGORIANO DO INSTITUTO GREGORIANO DE LISBOA
Manuel Pedro Ferreira, direcção (1.ª parte)

Armando Possante, direcção (2.ª parte)



NOTAS DE PROGRAMA

A CAIXA DE RESSONÂNCIA CISTERCIENSE 
– EXPERIÊNCIA DO AMBIENTE SONORO

“S’il y a du chant, qu’il soit plein de gravité, ni lascif, ni rude. Qu’il soit doux sans être léger, qu’il
charme l’oreille afin d’émouvoir le cœur, qu’il soulage la tristesse, qu’il calme la colère, qu’il ne vide
pas le texte de son sens, mais le féconde” 
São Bernardo, carta 398

Este concerto propõe ao habitante contemporâneo uma experiência sensível do lugar: sugere-se, através
da conjugação de Música e Arquitectura, a apreensão das qualidades do espaço da Igreja do Mosteiro de
Santa Maria de Alcobaça. O canto cisterciense que aqui habitou – monódico, de formas simples e
depuradas – tem, em termos conceptuais, uma afinidade estilística com a Arquitectura – também ela de
formas proporcionadas, reduzidas ao estrutural, manifestando uma unidade límpida e silenciosa. Para a
verificação fenomenológica desta ideia teremos na primeira parte do concerto uma reconstituição de
canto cisterciense medieval, contemporâneo da fundação da igreja do Mosteiro. Procurar-se-á assim
fazer uma leitura das qualidades acústicas da igreja, vivenciando um ambiente sonoro particular. Na
segunda parte ouvir-se-á canto gregoriano. Sendo este igualmente um canto monódico, difere do canto
cisterciense no que toca ao Estilo. Esta referência comparativa ajudará a compreender o modo como o
espaço reverberante tem a aptidão de acolher o canto e de lhe sugerir um tempo. Música e Arquitectura
valorizam-se reciprocamente e fazem ecoar, através de um sentir peculiar, a Espiritualidade Cisterciense.

Anabela da Costa Fonseca

Para a presente experiência, foram escolhidas peças com traços tipicamente cistercienses na sua versão
melódica ou na sua forma de execução. Privilegiaram-se fontes cistercienses portuguesas, de Alcobaça
ou de casas dependentes desta (como o mosteiro feminino de Arouca). O tracto “Benedictus es Domine”
põe em música o chamado “cântico das três crianças”, que segundo o Antigo Testamento, foi entoado
em uníssono quando estas, condenadas a ser queimadas numa fornalha, foram milagrosamente poupadas
pelas chamas. A música foi retirada do códice 16 do Mosteiro de Arouca, e as regras de execução, do
costumeiro cisterciense do século XII. O ofertório “Recordare Virgo mater” aparece no Processionário-
Tropário de Alcobaça, e inclui um tropo de interpolação (acrescento textual, utilizando de forma silábica
grupos extensos de notas que originalmente se cantavam com uma só sílaba) que intensifica a sua
vocação litúrgica mariana. O Salmo 62, parcialmente posto na boca do Rei David, é aqui entoado
segundo as fórmulas do Tonário cisterciense resumidas no manuscrito 25 de Arouca, e segundo a
segmentação interna encontrada no Saltério cisterciense. O Salmo é enquadrado pela antífona “Propter
Syon”, que encontrou nos antifonários cistercienses (como o códice 21 de Arouca) uma versão melódica
típica, de sétimo modo, para substituir uma melodia mais antiga, cuja inesperada modulação interna
causava engulhos ao purismo racionalista dos teóricos musicais da época. Segue-se uma antífona
mariana de atribuição incerta, “Salve regina”, que, originada possivelmente no oeste de França (segundo
a investigação mais recente) encontrou na Ordem de Cister uma função litúrgica estável e uma versão
melódica característica. Ela será cantada em procissão, de acordo com a prática cisterciense de o fazer
antes de deitar, no final da hora de Completas.

Manuel Pedro Ferreira



OS INTÉRPRETES

O CORO GREGORIANO DO INSTITUTO GREGORIANO DE
LISBOA foi formado com o objectivo de permitir que os alunos das
classes de Canto Gregoriano possam pôr em prática as aprendizagens
efectuadas nessa disciplina. Tem-se apresentado em vários concertos e
celebrações litúrgicas, destacando-se actuações na Sé de Lisboa, Solar dos
Zagallos, Festival de Órgão de Lisboa, Mosteiro de Alcobaça e
Assembleia da República, por ocasião do dia de S. Bernardo, numa

actuação transmitida pela RTP. Foi fundado por Maria Helena Pires de Matos, sendo actualmente
dirigido por Armando Possante.

MANUEL PEDRO FERREIRA (direcção), professor Associado na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, licenciou-se em Filosofia na Universidade de Lisboa, fez o
curso de flauta transversal no Conservatório Nacional e veio a doutorar-se em Musicologia na
Universidade de Princeton (E. U. A.) com uma tese sobre o canto na abadia borgonhesa de Cluny. A
música da Idade Média e do Renascimento tem estado no centro da sua actividade lectiva e da sua
investigação. Tem-se dedicado também à crítica musical (no Expresso, Jornal de Letras e Público, entre
outros periódicos) e à interpretação de música antiga (fundou e dirige desde 1995 o grupo Vozes
Alfonsinas, com o qual se apresentou em todo o país e no estrangeiro, gravando vários discos
compactos). Tem estado activo como compositor desde 1988 de forma intermitente, privilegiando a voz
e a música de câmara. Como musicólogo, publicou mais de setenta artigos de fundo, sobretudo sobre
música medieval, mas também sobre música barroca ou contemporânea; colaborou em vários
dicionários especializados nacionais e internacionais. Foi responsável pela publicação facsimilada do
Cancioneiro de Elvas (1989) e do manuscrito 714 da Biblioteca Pública Municipal do Porto (2001);
recebeu o Prémio de Ensaísmo Musical do Conselho Português da Música pelo seu livro O Som de
Martin Codax (Lisboa, 1986). Publicou entretanto Cantus coronatus — Sete cantigas d’amor d’El-Rei
Dom Dinis (Kassel, 2005), Dez compositores portugueses (Lisboa, 2007) e Antologia de Música em
Portugal na Idade Média e no Renascimento (Lisboa, 2008). Tem no prelo, na Imprensa Nacional, uma
colectânea de ensaios musicológicos, em dois volumes, sob o título Aspectos da Música Medieval no
Ocidente Peninsular.

ARMANDO POSSANTE (direcção) começou os seus estudos musicais no Instituto
Gregoriano de Lisboa, escola onde lecciona desde 1993. Concluiu na Escola Superior
de Música de Lisboa o Bacharelato em Direcção Coral e as Licenciaturas em Canto
Gregoriano e Canto na classe do professor Luís Madureira. É actualmente professor de
canto nesta mesma escola.
Iniciou os seus estudos de canto em 1988 com a professora Mariana Bonito d'Oliveira.

Desloca-se com regularidade a Viena, onde trabalha com a Professora Hilde Zadek. 
É director musical e solista do Grupo Vocal Olisipo, solista do Coro Gregoriano de Lisboa e cantor
convidado do Nederlands Kamerkoor tendo-se apresentado em concertos em toda a Europa, Japão e
América do Norte e gravado mais de uma dezena de CDs.
Conquistou o 3º prémio no Concurso Vozes Ibéricas, o 3º prémio no Concurso Luisa Todi e o 1º prémio
no Concurso de Interpretação do Estoril.
Apresentou-se como solista de oratória nas principais obras do repertório de concerto e em ópera em
papéis principais nas óperas Così fan Tutte, L'Amore Industrioso, La Donna di Génio Volubile, As
Variedades de Proteu, Dido and Aeneas, Venus and Adonis, La Dirindina, La déscente d'Orphée aux
Enfers, A Floresta, e L'Elisir d'Amore.



6 de Junho (sáb) — 21h30
Igreja Matriz de Évora de Alcobaça

Violoncelo, Piano e Clarinete

FREDERICO DE FREITAS
Nocturno para violoncelo e piano

SERGUEI RAKHMANINOV
Sonata para violoncelo e piano em sol menor, op. 19

I. Lento – Allegro moderato
II. Allegro scherzando

III. Andante
IV. Allegro mosso

***intervalo***

VANESSA VALÉRIO 
Entre o rio e o mar… para violoncelo, clarinete e piano

(estreia absoluta, obra encomendada pelo CISTERMÚSICA)

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Trio para piano, clarinete e violoncelo em si bemol maior, op. 11

I. Allegro con brio
II. Adagio

III. Allegretto

Jed Barahal, violoncelo
Christina Margotto, piano
Jorge Trindade, clarinete



NOTAS DE PROGRAMA

FREDERICO DE FREITAS (Lisboa 1902 – idem 1980) cultivou uma diversidade de estilos e de géneros
sem paralelo em nenhum outro compositor português do século XX: é como se dentro dele houvesse
dezenas de compositores, prontos a “nascer” em qualquer momento. Considerando o ritmo frenético da
sua produção, só um batalhão de musicólogos poderia analisá-la em todas as suas vertentes. O interesse
de Frederico de Freitas pela nossa tradição musical, tanto popular como erudita, em busca duma
musicalidade intrinsecamente portuguesa, pode ser visto como um dos princípios unificadores. Outro,
tão ou mais importante, foi a atracção pela dança, que marcou toda a sua carreira e grande parte da sua
produção, originando muitas das suas obras mais cativantes e pessoais, entre as quais A Lenda dos
Bailarins (1926), Muro do Derrete (1940, ouvido no Cistermúsica no centenário do compositor, em
2002) ou a célebre Dança da Menina Tonta (1941). Na sua produção vastíssima tem também relevo a
música de câmara, entre a qual se inclui este Nocturno para violoncelo e piano, escrito em 1926 (aos 24
anos), peça de carácter nobre e declamatório, em coordenadas românticas com interessantes liberdades
harmónicas.
SERGUEI RAKHMANINOV (Semionovo 1873 – Beverly Hills 1943) foi o último grande romântico
russo, mas teve o azar de viver a maior parte da sua vida num século que voltou as costas ao romantismo.
Pianista virtuoso, aluno em composição de Ziloti no Conservatório de Moscovo, obteve a medalha de
ouro em 1892 com a sua ópera Aleko, a que Tchaikovski (seu ídolo) fez um elogio entusiástico. Três
quartos da sua produção foram escritos antes de 1917 e do seu exílio nos Estados Unidos motivado pela
revolução russa. Autor de três sinfonias e de quatro concertos para piano – o 2.º dos quais, de 1901, é
uma das obras mais adoradas pelos melómanos de todo o mundo – Rakhmaninov deixou preciosidades
que por misteriosas razões são pouco conhecidas; é o caso da deslumbrante cantata «Os Sinos» inspirada
no poema homónimo de Edgar Allan Poe, escrita entre 1912 e 1913, que o compositor considerava a sua
melhor obra. Na música de câmara, deixou-nos duas obras-primas que são justamente apreciadas por
intérpretes e melómanos: o Trio com Piano (Trio elegiaco, escrito à memória de Tchaikovski) e a
colossal Sonata para Violoncelo e Piano, terminada em Dezembro de 1901; obra com uma ambiciosa
estrutura em quatro andamentos e com todo o fôlego romântico duma apoteótica despedida do século
XIX. 
VANESSA VALÉRIO (Lisboa 1978) iniciou os estudos musicais aos 4 anos na Academia de Música de
Santa Cecília, onde frequentou o curso de Viola Dedilhada com o professor António Almas. Aos 15 anos
interrompeu os estudos musicais, que só viria a retomar ao frequentar o 4.º ano da Licenciatura em
Arquitectura de Interiores na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Na Escola
de Música do Conservatório Nacional prosseguiu o estudo de Viola Dedilhada com António Almas e
estudou Análise e Técnicas de Composição com Eurico Carrapatoso. Em 2007 entrou para o Curso de
Composição da Escola Superior de Música de Lisboa, onde frequenta o 2.º ano, orientada pelos
professores João Madureira e Carlos Marecos. Em Maio de 2008 participou na organização dos
concertos Peças Frescas no Jardim de Inverno do Teatro S. Luiz, onde estreou 3 peças com transmissão
em directo pela Antena 2. Em Março de 2009 participou na Workshop da Orquestra Gulbenkian para
Jovens Compositores com a peça “Imagens”. Paralelamente exerce funções docentes no Conservatório
de Música de Cascais e no Colégio Sagrado Coração de Maria. A propósito desta peça para violoncelo,
clarinete e piano, a compositora escreveu o seguinte texto: «Entre o rio e o mar mergulho e conheço o
doce toque da pele molhada e o sabor da agua viva que corre à velocidade do tempo e nos leva até onde
o cheiro a maresia nos inebria. Aí nos perdemos no rolar das ondas e no frescor da nortada a gelar-nos
o corpo. Mas as ondas apressadas, força das correntes pesadas do destino, quiseram levar-te na
imensidão do oceano. Ontem inundaste a minha alma e para sempre os meus olhos do teu sal...»
LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bona 1770 - Viena 1827) compôs o seu trio para piano, clarinete e
violoncelo entre finais de 1797 e início de 1798, cinco anos depois de ter chegado a Viena. Esta é uma
daquelas obras com que Beethoven procurava ganhar lugar no seio da sociedade musical vienense, em
saraus privados da artistocracia; obras com piano ou para piano, que lhe permitiam chamar a atenção
também como virtuoso. Rapidamente o seu prestígio entre a nobreza melómana de Viena se tornou
enorme e foi essa mesma aristocracia que o protegeu e que lhe assegurou a subsistência durante a maior
parte da sua carreira. A primeira edição deste trio, datada de 1798, é dedicada à Condessa von Thun,
esposa do Príncipe Lichnowsky; casal que foi um dos mais convictos defensores do génio de Beethoven;
este dizia que a condessa era para ele “como uma segunda mãe”. Destinada a uma formação algo inusual



(que Brahms retomaria em 1891 com essa obra-prima absoluta que é o Trio em lá menor, ouvido no
Cistermúsica em 2005), esta obra tem o condimento “mundano” de usar como tema do terceiro
andamento uma ária então muito na moda, «Pria ch’io l’impegno», dum trio da ópera cómica L’amor
marinaro, de Joseph Weigl, estreada em 1797, a partir do qual Beethoven constroi nove deliciosas
variações.

Alexandre Delgado

OS INTÉRPRETES

JED BARAHAL (violoncelo), concertista com mais de 25 anos de carreira, é mestre
em música pela Yale University e licenciado pela Juilliard School de Nova York.
Estudou com Harvey Shapiro, Lorne Munroe e Aldo Parisot, e frequentou master
classes com Pierre Fournier, Paul Tortelier e Janos Starker. Nas suas actuações em
Portugal, Estados Unidos, Brasil e outros países, registam-se dezenas de concertos a
solo com orquestra, para além de inúmeros recitais com piano, a solo, e de música de

câmara nas mais variadas formações. Possui um extenso repertório que abrange todos os estilos,
incluindo nas suas apresentações obras contemporâneas em 1ª audição. Foi violoncelo solo da Orquestra
Sinfónica do Estado de São Paulo (Brasil), Orquestra do Capitólio de Toulouse (França), e da Régie
Sinfonia do Porto, entre outros. Natural da Califórnia e residente em Portugal há quase 20 anos, é
professor adjunto da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto
desde 1993, onde foi duas vezes eleito Director do Departamento de Música. Como membro da Oficina
Musical do Porto desde 1996, apresenta regularmente obras contemporâneas de autores portugueses e
estrangeiros. Foi membro júri do 1º Concurso Internacional de Violoncelo “Luís Claret” em Moguer,
Espanha realizado em Outubro de 2004. Entre as suas mais recentes participações em gravações de CDs
figuram obras de George Crumb, Carlos Azevedo, Jorge Peixinho, Astor Piazzolla e António Pinho
Vargas. Em 2006 produziu e lançou um CD comemorativo (apoiado pelo Delegação Regional de Cultura
do Norte e reconhecido pela crítica especializada como referência discográfica), com obras de Fernando
Lopes Graça e Luís de Freitas Branco, em parceria com a pianista Christina Margotto, com a qual
mantém um duo a mais de 10 anos. Com a Orquestra Raízes Ibéricas gravou para CD dois concertos de
Boccherini em ré (lançamento em 2007) e em sol (lançamento previsto para 2009). De entre as obras
apresentadas em 1ª audição absoluta destacam-se os seguintes compositores: António de Sousa Dias,
António Pinho Vargas, Amari Barash e Virgílio Melo. Ministra com frequência seminários de violoncelo
em várias escolas de música no país e tem sido convidado regularmente para ser artista e professor
residente no Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, no Brasil.

CHRISTINA MARGOTTO (piano), detentora de vários prémios em concursos no
Brasil, concluiu o Bacharelato em São Paulo na Faculdade Santa Marcelina e a
Licenciatura na Escola Superior das Artes e do Espectáculo do Porto, em piano de
acompanhamento. Teve como professores Alfredo Cerquinho, Homero de Magalhães,
Magda Tagliaferro, Vitalli Dotsenko, Constantin Sandu entre outros. Apresentou-se por
diversas vezes com orquestras brasileiras (Sinfónica do Estado de São Paulo, Sinfónica

Jovem de São Paulo, Sinfónica da USP, Filarmónica do Espírito Santo), Sinfónica da Universidade de
Taubaté, Orquestra ARTAVE em Portugal e na sua digressão pelo Brasil em 1993, e a Orquestra da
Fundação Conservatório Regional de Gaia. Radicada em Portugal desde 1989, pertence ao quadro de
professores do Conservatório de Música do Porto, paralelamente acompanha as classes de violoncelo e
oboé na ESMAE. Faz parte da Comissão Organizadora do Concurso Internacional Juvenil de Piano
“Cidade do Fundão” e tem sido membro do júri desde a sua primeira edição em 1999. Foi membro do
júri do XIX Concurso Internacional de Piano de São Sebastião, País Basco e do Concurso Internacional
Beethoven e i Classici em Salerno, Itália em 2007. Com o violoncelista Jed Barahal, mantém um duo há
14 anos, e é responsável pela 1ª audição de várias obras para violoncelo e piano em Portugal e USA e
Brasil. Em 2007, com apoio do Ministério da Cultura, lançou um CD com a obra completa de Fernando
Lopes Graça para violoncelo e piano e a Sonata de Luís de Freitas Branco (Numérica) que foi
reconhecido pela crítica especializada como referência discográfica. Gravou, com a Orquestra Raízes



Ibéricas, o Concerto de Carlos Seixas para cravo, em versão para piano (Numérica, 2009) e, com o
pianista Bruno Belthoise, o 3º caderno das Melodias Rústicas Portuguesas de Lopes Graça em CD e
DVD. Para Antena 2 e Numérica 2009 (ainda por lançar) Com a pianista Ana Queirós apresentou em 1º
audição a peça Blue Rain para dois pianos e percussão de Giselle Barreaux e desde então mantém um
duo pianístico que tem recebido convites para participar em festivais pela Europa e USA. Tem realizado
concertos no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Itália. 

JORGE TRINDADE (clarinete) nasceu na Vestiaria, Alcobaça, em 1964. Aos dez anos
de idade, obteve as primeiras lições de música  com o seu pai, com Joaquim Marcos e
com José Marcos de Assunção na Sociedade Filarmónica Monsenhor José Cacella em
Vestiaria. Aos catorze anos, ingressou no Conservatório Nacional de Lisboa onde
realizou o curso de clarinete com os professores Marcos Romão dos Reis e António
Saiote. Como bolseiro da Secretaria de Estado da Cultura, prosseguiu os estudos de

clarinete na Musikhochschule de Hannover com o Professor Hans Deinzer. Frequentou ainda o
Rotterdams Conservatorium na classe do Professor Walter Boeykens onde obteve o diploma de solista.
Foi membro de várias orquestras juvenis nacionais e internacionais, sendo de salientar os quatro anos
que vivenciou com a Orquestra Juvenil da Comunidade Europeia onde actuou com alguns dos grandes
musicos da actualidade: Erich Leinsdorf, Zubin Mehta, Eliahu Inbal, Claudio Abbado, Yehudi Menuhin,
Jesus Lopez-cobos, Vladimir Ashkenazy, entre outros. Tocou os dois concertos de Weber para clarinete
e o concerto de Mozart para clarinetto di bassetto com as Orquestras da RDP Lisboa e Orquestra do
Norte.  A solo, em grupos de música de câmara e com orquestra, participou em alguns dos principais
festivais de música na Europa, USA e Ásia. Em 1993 o compositor Filipe de Sousa dedicou-lhe duas
peças para clarinete solo. Em 2006 realizou com a Orquestra Sinfonieta de Lisboa e o Maestro Vasco
Pierce de Azevedo a estreia absoluta das “Três Peças Decadentes” para clarinetto di bassetto do
Compositor Eurico Carrapatoso. Actualmente, é professor de clarinete na Escola de Música Nossa
Senhora do Cabo em Linda-a-Velha, é membro do quinteto de sopros Flamen e solista da Orquestra
Sinfónica Portuguesa. 



7 de Junho (dom) — 18h00
Convento de Santa Maria de Cós

Piano, Violino, Violoncelo e Clarinete

OLIVIER MESSIAEN
Quatuor pour la fin du temps

(Quarteto para o Fim do Tempo)
para piano, violino, clarinete e violoncelo

1. Liturgia de Cristal
2. Vocalizo para o Anjo que anuncia o fim do Tempo

3. Abismo dos pássaros
4. Intermédio

5. Louvor à Eternidade de Jesus
6. Dança do furor, para as sete trombetas

7. Tumultos de arco-íris, para o Anjo que anuncia o fim do Tempo
8. Louvor à Imortalidade de Jesus

MESSIAEN QUARTET
Alexei Mikhailenko, clarinete

Ksenia Berezina, violino
Nicolai Chugaev, violoncelo

Zlata Chochieva, piano

(1.º Prémio - Categoria B (média de idades até 30 anos) - 
do 1.º Concurso Internacional de Música de Câmara ‘Cidade de Alcobaça’)



NOTAS DE PROGRAMA

OLIVIER MESSIAEN (Avignon 1908 – Clichy 1992), o maior compositor francês da segunda metade
do século XX, nasceu há cem anos. Obra prima da música de câmara do século XX, o Quarteto para o
Fim do Tempo, escrito em 1940 durante o cativeiro no campo prisional alemão Stalag VIII e inspirado
no Apocalipse de São João, é uma das raras obras de música quase “contemporânea” que entraram de
forma sistemática no reportório dos concertos de música “clássica”. Sobre esta obra, Messiaen escreveu
na partitura um Prefácio que passamos a transcrever.

«“Eu vi um anjo cheio de força, descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça.
A sua face era como o sol, os seus pés ceram omo colunas de fogo. Pousou o pé direito sobre o mar, o
pé esquerdo sobre a terra, e, mantendo-se de pé sobre o mar e sobre a terra, ergueu a mão para o Céu e
jurou em nome d’Aquele que vive nos séculos dos séculos, dizendo: O Tempo deixará de Existir; mas
no dia da trombeta do sétimo anjo, o mistério se Deus será consumado.” (Apocalipse de São João,
Capítulo X)
Concebido e escrito durante a minha captividade, o Quarteto para o Fim do Tempo foi dado em primeira
audição no Stalag VIII a 15 de Janeiro de 1941, por Jean Le Boulaire (violinista), Henri Akoka
(clarinetista), Etienne Pasquier (violoncelista) e eu próprio ao piano. Foi directamente inspirado por esta
citação do Apocalipse. A sua linguagem musical é essencialmente imaterial, espiritual, católica. Nele os
modos concretizam melodica e harmonicamente uma espécie de ubiquidade tonal, que aproxima o
ouvinte da eternidade no espaço ou no infinito. Ritmos especiais, fora de qualquer compasso, contribuem
poderosamente para afastar a dimensão temporal. (Tudo isto permanecendo tentativa  e balbuceio, se
pensarmos na grandeza esmagadora do assunto!).
Este Quarteto tem oito andamentos. Porquê? Sete é o número perfeito, a criação de seis dias santificada
pelo sabbat divino; o sete desse repouso prolonga-se na eternidade e torna-se o oito de luz indefectível,
da inalterável paz.
1. “Liturgia de Cristal”. Entre as 3 e as 4 horas da madrugada, o despertar dos pássaros: um melro ou
um rouxinol solista improvisa, rodeado de poeiras sonoras, dum halo de trilos dispersos muito alto por
entre as árvores. Transponde isto para o plano religioso: tereis o silêncio harmonioso do céu.
2. “Vocalizo para o Anjo que anuncia o fim do Tempo”. A 1.ª e a 2.ª partes (muito curtas) evocam o poder
deste anjo forte, encabeçado por um arco-íris e revestido duma nuvem, que põe um pé sobre o mar e
outro pé sobre a terra. A parte do meio são as harmonias impalpáveis do céu. No piano, cascatas doces
de acordes azul-laranja, rodeando com o seu carrilhão longínquo a melopeia tipo cantochão do violino
e do violoncelo.
3. “Abismo dos pássaros”. Clarinete solo. O abismo é o Tempo, com as suas tristezas, os seus cansaços.
Os pássaros são o contrário do Tempo; são o nosso desejo de luz, de estrelas, de arco-íris e de jubilosos
vocalizos!
4. “Intermédio”. Scherzo de carácter mais exterior que os outros andamentos, mas ligado a eles, contudo,
por alguns “ecos” melódicos.
5. “Louvor à Eternidade de Jesus”. Jesus é aqui encarado como Verbo. Uma grande frase, infinitamente
lenta, do violoncelo, glorifica com amor e reverência a eternidade desse Verbo poderoso e terno, “cujos
anos jamais se extinguirão”. Majestosamente, a melodia estende-se, numa espécie de distância terna e
soberana. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus”.
6. “Dança do furor, para os sete trompetes”. Ritmicamente, o trecho mais característico do conjunto. Os
quatro instrumentos em uníssono tomam ares de gongues e trombetas (as seis primeiras trombetas do
Apocalipse seguidaas de catástrofes diversas, a trombeta do sétimo anjo anunciando a consumação do
mistério de Deus. Utilização do valor acrescentado, de ritmos aumentados ou diminuídos, de ritmos não
retrogradáveis. Música de pedra, colossal granito sonoro; irresistível movimento de aço, enormes blocos
de furor púrpura, de embriaguez gelada. Notai sobretudo o terrível fortíssimo do tema por aumentação
e com mudança de registo das suas várias notas, perto do fim do trecho.
7. “Tumultos de arco-íris, para o Anjo que anuncia o fim do Tempo”. Regressam aqui algumas passagens
do segundo andamento. O Anjo cheio de força aparece, e sobretudo o arco-íris que o cobre (o arco-íris,
símbolo de paz, de sabedoria, e de todas as vibrações luminosas e sonoras). – Nos meus sonhos, oiço e
vejo acordes e melodias classificadas, cores e formas conhecidas; depois desse estádio transitório, passo
para o irreal e sinto com êxtase um turbilhão, uma compenetração giratória de sons e de cores sobre-



humanos. Essas espadas de fogo, essas cores de lava azul-laranja, essas bruscas estrelas: eis os tumultos,
eis os arco-íris!
8. “Louvor à Imortalidade de Jesus”. Longo solo de violino, fazendo parelha com o solo de violoncelo
do 5.º andamento. Porquê este segundo louvor? Ele dirige-se mais especialmente ao segundo aspecto de
Jesus, a Jesus-Homem, ao Verbo tornado carne, ressuscitado imortal para nos comunicar a sua vida.
Todo ele é amor. A sua lenta subida para o extremo agido, é a ascensão do homem rumo ao seu Deus,
do filho de Deus rumo ao seu pai, da criatura divinizada rumo ao Paraíso.

— E repito ainda o que disse mais acima: “Tudo isto permanecendo tentativa e balbuceio, se pensarmos
na grandeza esmagadora do assunto!”»

Tradução: Alexandre Delgado

OS INTÉRPRETES

O MESSIAEN QUARTET foi criado recentemente sob a orientação dos
destacados músicos A.Z. Bonduriansky (professor do Conservatório statal
de Moscovo e detentor do título de Artista do Povo da Rússia) e N.A.
Rubinstein (artista honorário da Federação Russa). Um raro e original
grupo de instrumentos, com intérpretes brilhantes, recebeu imediato
reconhecimento público e ganhou o seu lugar nas salas de concerto.
Participou em inúmeros festivais, entre eles o Festival do «100.º
Aniversário do nascimento de Olivier Messiaen» em Moscovo. Actuou

nas melhores salas de Moscovo, na Rússia e no estrangeiro. O grupo foi vencedor do 12.º Concurso
Internacional de Música de Câmara Contemporânea em Cracóvia (Polónia) e no I Concurso
Internacional de Musica de Câmara «Cidade de Alcobaça» (Portugal, 2009).

ZLATA CHOCHIEVA (piano) nasceu em 1985 em Moscovo. Aos cinco anos começou os estudos
como pianista na Escola de Música de Flier (classe de N.A. Dolenko). Em 2000 entrou para a Escola
Central de Música do Conservatório Tchaikovski em Moscovo, onde prosseguiu os estudos de piano sob
a supervisão do célebre pianista M. Pletnev (classe de Shashkina). Desde 2003 estuda no Conservatório
Estatal de Moscovo, na classe do professor P. T. Nersessian. Zlata fez a sua estreia em público aos oito
anos, na Grande Sala do Conservatório Estatal de Moscovo, interpretando o concerto n.º 17 de Mozart.
Desde então tem dado recitais e actuado com diversas orquestras nas salas mais conhecidas de Moscovo,
de outras cidades russas e no estrangeiro (Espanha, Polónia, Dinamarca, Alemanha, Bélgica, França,
etc.). Actuou com várias orquestras russas e estrangeiras, incluindo a Orquestra Nacional Russa (dir. M.
Pletnev), a Danish Tivoli Orchestra (dir. T. Mikkelsen), “The Royal Chamber Orchestra Wallonia” (dir.
P. Goodwin), “The Munich chamber orchestra”, etc. Foi vencedora e laureada em 15 concursos
nacionais e internacionais, na Rússia, Itália, Polónia, Espanha, Dinamarca, Alemanha e Portugal. Desde
2005 é bolseira principal da “Russian Performing Art Foundation”. Particpou em vários festivais,
incluindo o Festival da Páscoa de Moscovo e o Festival ARD de Munique.  

ALEXEI MIKHAYLENKO (clarinete) nasceu em 1986 em Moscovo. Começou a estudar clarinete em
1993 na Escola de Música Borodine (classe do Artista Honorário da Federação Russa V.G. Makarov). Aí
integrou um ensemble de clarinetes constituído por laureados de muitos concursos, actuando também
como solista e com coro. Em 2000 entrou para a Escola de Música Alexandrov, onde passou a estudar
com o Artista do Povo da Rússia I. P. Mozgovenko. Em 2001 entrou para o segundo ano da Escola
Académica do Conservatório Estatal Tchaikovski em Moscovo, sob a orientação de R. O. Bagdasarian.
Em 2004 entrou para o Conservatório Estatal de Moscovo, prosseguindo com o mesmo professor. Em
2006 ingressiou na Academia de Música Norueguesa, em Oslo. Alexei participou em numerosos
festivais na Rússia e no estrangeiro, incluindo os festivais “Primavera classica”, “Ultima”,
“Ostersjofestivalen”, «Baltic Sea Festival» (Suécia) e outros. Laureado do concurso “Educação



Europeia” extensivo a toda a Rússia (1997, 3.º prémio), do 1.º Concurso Internacional de Televisão
“Nutcracker” (2000, 1.º prémio), do Festival Prokofiev de Música Contemporânea (2000, 1.º prémio) e
do concurso internacional “Symphony” (2002, 2.º prémio). Actuou com a Orquestra Filarmónica de
Volgograd, com a Orquestra de Câmara “Sadko” e com Orquestra de Câmara do Centro Slobodkin.
Todos os anos actua em diversas cidades da Rússia e do estrangeiro: Espanha, França, Polónia, Hungria,
Noruega, Japão, Irão, Suécia, etc.

KSENIA BEREZINA (violino) diplomou-se em 2004 na Escola Central de Música do Conservatório
Estatal Tchaikovski em Moscovo (na classe do Artista Honorário da Federação Russa A. A. Gulianitskiy.
Foi laureada no VI Concurso Interancional de Jovens Músicos em Tolliatti, no Concurso Internacional
para Jovens de Ekaterinburg, no 5.º Concurso Internacional “Citta di Padova” em Pádua, Itália.
Participou no Festival Internacional “Opus” (França) e no «Baltic Sea Festival» (Suécia). Actuou em
várias cidades da Rússia e no estrangeiro, incluindo Bulgária, Polónio, Suécia, França, Espanha,
Alemanha, Coreia do Norte, República Checa e Itália. Actuou várias vezes com a Orquestra Sinfónica
da Sociedade Filarmónica Estatal da Crimeia e a Orquestra de Câmara de Moscovo, entre outras.
Participou em masterclasses internacionais e é actualmente aluna do Conservatório Estatal de Moscovo
(classe de I. A. Frolov, professor e composer com o título de Artista do Povo da Rússia. 

NICOLAI SHUGAEV (violoncelo) nasceu em Moscovo. Diplomou-se com distinção no CMS na
Univbersidade Chopin (na classe do Trabalhador Cultural Honorário da Federação Russa N. I. Grishina),
bem como na Universidade de Gnesin, também com distinção. É actualmente estudante do
Conservatório Estatal de Moscovo (na classe do Artista do Povo da Rússia N.N. Shakhovskaya). É
laureado de vários concursos russos e internacionais: Valsesia Musica”, Itália, 2007 (1.º prémio), Licen,
Austria, 2003; Moscovo, 2000 (1.º prémio), Sizran, 2005 (1.º prémio). Actuou nos festivais “Eurythmie.
Sieben Worte” (Suíça), “Violoncello Generations”, “D.D. Shostakovich”, “N.A. Alekseev”, “Dias
Beethoven de Moscovo”, “Dias da Música do Outono”, bem como em programas promovidos pela
Fundação Internacional Spivakov de beneficência e a fundo social inter-regional “New Names”. Actuou
frequentemente em Itália, Croácia, Polónia, Suiça, Alemanha, Holanda, Japão e em várias cidades da
Rússia. Nicolai mantém grande actividade como músico de câmara.



10 de Junho (qua) — 18h
Igreja N. Sra. da Ajuda - Vestiaria

Duo de Fagote e Clarinete

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Duo para clarinete e fagote n.º 2 em fá maior WoO 27 n.º 2

I. Allegro affettuoso
II. Aria. Larghetto

III. Rondo. Allegretto moderato

ISANG YUN
Monólogo para fagote solo

FRANÇOIS DEVIENNE
Sonata para clarinete e fagote

***

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Duo para clarinete e fagote n.º 3 em si bemol maior WoO 27 n.º 3

I. Allegro sostenuto
II. Aria con variazioni. Andantino con moto

TIBERIU OLAH
Sonata para clarinete solo

FRANCIS POULENC 
Sonata para clarinete e fagote

I. Allegro (Très rythmé)
II. Romance (Andante très doux)

III. Finale (Très animé - Andante)

Sebastian Manz, clarinete
Rui Lopes, fagote 

(vencedor do 1.º Prémio do Concurso de Interpretação do Estoril 2008)

PARCERIA: CONCURSO DE INTERPRETAÇÃO DO ESTORIL



NOTAS DE PROGRAMA

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bona 1770 – Viena 1827) escreveu três duos para clarinete e fagote
provavelmente em 1792, quando ainda trabalhava como músico (violetista) na orquestra da corte de
Bona. Como os manuscritos se perderam, não é possível ter a certeza da data: Thayer defende de que
Beethoven os escreveu em 1800 para dois músicos específicos, o clarinetista Joseph Beer e o fagotista
Wenzel Mattuschek, mas a o estilo bastante simples e despretensioso destes trios parece situá-los com
mais probabilidade na juventude do compositor em Bona, talvez destinados a acompanhar jantares da
corte. Ambos os instrumentos têm uma importância equivalente, com linhas que ora se imitam, ora
cantam em terceiras ou sextas paralelas, ora se acompanham uma à outra; música simpática de se ouvir,
que também dá prazer aos instrumentistas.
ISANG YUN (Tongyông, Coreia do Sul 1917 – Berlim 1995) inspirou-se nas sonoridades da música
tradicional da Coreia e combinou-as com técnicas europeias como a dodecafonia ou a variação
amplificadora, numa fusão do Oriente e do Ocidente com laivos taoistas. Nascido quando a Coreia
estava sob ocupação japonesa, em 1943 foi preso e torturado pelos japoneses. Em 1955 recebeu o Prémio
Cultural da Cidade de Seul e foi estudar em Paris e em Berlim, nomeadamente com Josef Rufer, um
discípulo de Schönberg. Causou impacto a estreia da sua oratória budista Om mani padme hum em 1965;
dois anos depois, a estreia de Réak para orquestra no Festival de Donaueschingen projectou-o
internacionalmente. Em 1968 foi raptado pela polícia secreta coreana, tendo sido torturado e acusado de
alta traição; condenado a prisão perpétua, foi libertado em 1969 devido à pressão internacional,
tornando-se cidadão alemão em 1971. Professor da Hochschüle de Berlim, escreveu cinco óperas, vários
concertos instrumentais e cinco sinfonias, cultivando a partir dos anos 80 ambientes que expressam paz
e harmonia, em especial nas suas obras de câmara. Monolog para fagote solo é uma peça de onze
minutos que o fagotista Rui Lopes define como uma das mais impressionantes de todo o reportório para
fagote solo.
FRANÇOIS DEVIENNE (Joinville 1759 – Charenton 1803) foi compositor, flautista e fagotista de reno-
me, virtuoso da célebre orquestra do Concert Spirituel, da Société Olympique e da orquestra da ópera.
Depois de 1789 juntou-se aos revolucionários, entrou para a banda da Guarda Nacional e escreveu obras
líricas que obtiveram grande sucesso. Primeiro professor de flauta do recém-criado Conservatório de
Paris, Devienne (que morreria demente, no hospício de Charenton), escreveu uma quantidade impres-
sionante de peças instrumentais para todas as formações possíveis, entre as quais cerca de 40 quartetos,
45 trios e mais de 100 duetos. Esta sonata para clarinete e fagote é uma das 12 que escreveu para esta
formação, entre 1788 e 1803.
TIBERIU OLAH (Kreis Bihor 1928 – 2002 Kreis Mures) é um compositor romeno que estudou a par-
tir de 1946 no Conservatório de Cluj e entre 1949 e 1954 no Conservatório de Moscovo. A partir de 1958
trabalhou como Leitor e posteriormente como Professor no Conservatório de Bucareste. A sua produção
inclui obras orquestrais e música de câmara, com uma linguagem influenciada por Béla Bartók, George
Enescu e Igor Strawinsky, mais tarde pela Segunda Escola de Viena (Schönberg, Berg, Webern). Além
de um ciclo dedicado ao escultor Constantin Brâncusi, Tiberiu Olah compôs cantatas, uma oratória,
obras corais e música para cinema. A presente sonata para clarinete é datada de 1963.
FRANCIS POULENC (Paris 1899 – idem 1963) é um dos compositores que melhor encarnam o espíri-
to irreverente e lúdico de Paris no período entre as duas guerras, sendo hoje o mais apreciado membro
do famoso (mas efémero) «Grupo dos Seis» –   que incluiu Honegger, Milhaud, Auric, Durey e
Tailleferre, sob a égide de Jean Cocteau. Poulenc estreou-se com o “fauvismo” cómico da sua Rapsódia
Negra (1917) e impôs-se com o bailado Les biches estreado em 1924 pelos Ballets russes. A sua obra,
muito vasta, abrange todos os géneros, da mélodie para canto e piano à música coral, da música de câma-
ra à música concertante. As suas três óperas ilustram a espantosa versatilidade do seu talento, do humor
absurdo e delirante da ópera Les mamelles de Tiresias (1944) à grandeza trágica de Les dialogues des
carmelites (1957) e à força pungente, em registo intimista, de La voix humaine (1959). Contra todas as
previsões, e para horror da vanguarda do pós-guerra, Francis Poulenc – que se definiu a si próprio como
«um misto de  monge e de vadio»  – é hoje um compositores mais adorados e perenes do século XX. A
sua Sonata para Clarinete e Fagote, escrita em 1922, quando Poulenc tinha 23 anos, é uma obra desopi-
lante, com dois andamentos vivazes separados por um momento de ternura (Romance), que ecoa ainda
no final.

Alexandre Delgado



OS INTÉRPRETES

SEBASTIAN MANZ (clarinete) nasceu em Hannover em 1986, filho dos pianistas Julia
Goldstein e Wolfgang Manz. Entrou aos seis anos para o Coro de Rapazes de Hanover,
conhecendo personalidades como John Eliot Gardiner e Leonard Slatkin. Teve as
primeiras lições de clarinete aos sete anos com Wilfried Berk e aos 11 entrou para a
Escola de Música de Lübeck. Depois de ter sido diversas premiado nos concursos
«Jugend Musiziert» da Alemanha entre 1999 e 2003, recebeu em 2006 o 2.º prémio do do

Concurso Internacional de Markneukirchen e os Prémios de Revelação e do Público do Festival de
Schleswig-Holstein. Seguiu-se em 2007 o 2.º Prémio do Concurso da Conferência de Reitores das Escolas
Superiores de Música, o Prémio do Concurso Musical Alemão de 2008 (na categoria de Duo
Clarinete/Piano com o pianista Martin Klett) e finalmente o 1.º Prémio e o Prémio do Público no Concurso
Internacional ARD de 2008, na categoria de Clarinete Solo. Sebastian Manz estudou com Sabine Meyer
na Escola Superior de Música de Lübeck. Em 2008 foi nomeado Clarinete Solo da Orquestra Filarmónica
de Lübeck. Começou a sua carreira como solista aos 13 anos, actuando na Polónia com a Orquestra da
Escola de Música de Hanover. Fez concertos na EXPO 2000 e actuou como solista com a Filarmónica de
Magdeburg, a Sinfónica de Göttingen, A Nova Filarmonia de Brandenburg, a Orquestra de Câmara de
Württemberg, a Orquestra de Câmara de Heilbronn e a Sinfónica de Nuremberga, entre muitas outras. Em
2006 foi convidado a participar no festival “Schubertiade” no Japão, em música de câmara e como solista.
É membro do Duo Riul e Trio Devienne. Tem sido muito aplaudido pelos seus arranjos de peças de jazz
e de música ligeira, que executa com o pianista Christian Ruvolo.

RUI LOPES (fagote). «O Solo de Fagote no início da Sagração da Primavera foi
executado de uma forma excelente pelo novo Fagote Solista da Ópera Nacional
Finlandesa, o português Rui Lopes, sempre muito expressivo e com um som lindíssimo»
(Helsingin Sanomat, o mais importante jornal finlandês). Apesar de ter iniciado os seus
estudos de Fagote apenas aos 18 anos, rapidamente o seu forte temperamento musical e
o seu virtuosismo foram reconhecidos pela crítica. Tocou 1.º Fagote em Orquestras como

a Orchestre de Paris, Camerata Bern, Zürcher Kammerorchester, Kammerorchester Basel, Ensemble
Modern Orchestra, e é também convidado regularmente por outras como Collegium Novum Zürich,
Deutsches Kammerphilharmonie, Helsinki Philharmonic Orchestra, Sinfonieorchester Basel, trabalhando
com personalidades como Matti Salminen, Karita Matila, Leo Nucci, Maurizio Polini, Winton Marsalis,
Cristoph Eschenbach, Donald Runicles, Kurt Sanderling, Jorma Panula, Mikko Frank, Jiri Belohlavek,
Sakari Oramo, Esa-Pekka Salonen e Pierre Boulez. Natural de Santa Maria da Feira, iniciou os seus
estudos musicais na Academia de Música de Santa Maria, onde terminou o Curso Complementar em
Piano. Obteve a Licenciatura em Fagote na Escola Superior de Música do Porto, com o Professor Hugues
Kesteman, e concluiu os Diplomas de Solista e de Orquestra, ambos com nota máxima e distinção, na
Musik-Akademie der Stadt Basel (Suíça), na classe do fagotista Sergio Azzolini, como bolseiro do
Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Nos últimos dois anos estudou com
Marco Postinghel no Richard-Strauss-Konservatorium, em Munique. Tendo estudado Música Antiga (em
instrumentos da época) com Marc Vallon e Música Contemporânea com Pascal Gallois e Pierre Boulez, o
seu repertório estende-se do período barroco até aos nossos dias, colaborando com grupos de Música
Antiga, como Capriccio Basel, mas também com outros especializados em Música Contemporânea, como
Ensemble Modern. Participou em Festivais de Música como os de Schleswig-Holstein, Alemanha;
Bohuslav Martinu, República Checa; Crusell, Finlândia; e Davos e Lucerna, Suíça. Além de vencedor do
Concurso de Interpretação do Estoril, foi também premiado nos concursos “Basler Orchester
Gemeinschaft”, Basileia e “Rahn”, Zurique. Gravou um CD a solo para a DRS2, Rádio Clássica Suíça, e
apresentou-se como solista com a Orq. do Algarve, a Orq. Filarmonia das Beiras, a Orq. Musikverein
Interlaken, a Orq. Sinfónica de Zurique, a Orquestra de Câmara do Kremlin, a Orq. Sinfónica de Basel e
a Orq. da Ópera Nacional Finlandesa, entre outras. Foi Primeiro Fagote Solo da Ópera Nacional
Finlandesa (2002-2004) e posteriormente Fagote Solista do Ensemble Nacional Espanhol de Música
Contemporânea em Madrid (2005/2006). Desde 2006, lecciona Fagote e Música de Câmara na
Universidade de Aveiro. É membro do Trio Almaviva, do Lucern Wind Ensemble e do Ensemble
Laboratorium (grupo apadrinhado por Pierre Boulez). Tem agendados concertos a solo com, entre outras,
a Orquestra do Algarve, a Filarmonia das Beiras, a Orq. Sinfónica Portuguesa, a Orq. Collegium Musicum
Basel e a Orq. de Câmara Checa.



13 de Junho (sáb) — 21h30 
Centro Cultural Gonçalves Sapinho - Benedita

Voz, Piano, Quarteto de Cordas e Flauta

ERNEST CHAUSSON
Chanson perpetuelle op. 37 (Canção Perpétua)

para soprano, quarteto de cordas e piano
sobre poema de Charles Cros

MAURICE RAVEL
Chansons madécasses (Canções de Madagáscar)

para voz, flauta, violoncelo e piano
sobre poemas indígenas de Madagáscar, versão francesa de Evariste-Désiré de Parny

OTTORINO RESPIGHI
Il Tramonto (O Pôr do Sol)

Poemeto lírico para meio-soprano e quarteto de cordas
sobre poema de P. B. SHELLEY, versão italiana de R. Ascoli

SOFIA SOUSA ROCHA
Paisagens e Figuras para soprano, piano e quarteto de cordas

sobre poema de Alexandre O’Neill
(estreia absoluta, obra encomendada pelo CISTERMÚSICA)

Ana Ester Neves, soprano
ENSEMBLE CONTRAPUNCTUS

Alexei Eremine, piano
José Pereira, violino 

Arthur Soulès, violino 
Alexandre Delgado, violeta

Guenrikh Elessine, violoncelo
Nuno Inácio, flauta

CO-PRODUÇÃO: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CASTELO BRANCO E CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA



NOTAS DE PROGRAMA

ERNEST CHAUSSON (Paris 1855 – Limay 1899), discípulo de Massenet e de César Franck, foi um
homem de vasta cultura que se deixou fascinar pelas óperas de Wagner. A sua obra, não muito vasta mas
de grande qualidade, combina densidade germânica e subtileza francesa, incluindo algumas das obras-
primas do final do século XIX francês, entre as quais o quarteto com piano op. 30 ou o deslumbrante
Poème de l’amour et de la mer para voz e orquestra (que se ouviu no Cistermúsica em 2003). Entre as
suas melodias e ciclos de canções, Chanson perpetuelle sobressai pela intensidade dramática. Escrita
originalmente para voz e piano, em 1898, a obra teve uma versão com orquestra estreada no ano
seguinte, mas a presente versão, para voz, piano e quarteto de cordas, é a mais perfeita e intensa,
correspondendo bem, com o seu sabor modal e a sua fluidez, ao sabor Arte Nova do poema de Charles
Cros.
MAURICE RAVEL (Ciboure 1875 – Paris 1937) chegou a ser maliciosamente apelidado de “relojoeiro
suíço” pelo enorme perfeccionismo das suas partituras, mas no equilíbrio apolínio da sua música há um
fortíssimo e sofisticado apelo sensorial; música complexa mas não complicada (uma diferença que o
próprio frisava), utiliza as mais límpidas formas clássicas com um sabor inteiramente novo.
Sensibilidade mais “diurna” que Debussy, Ravel antecipou a tendência linear e geométrica de uma nova
época, mais próximo em certos aspectos da Art déco. 
O poeta Evariste-Désiré de Parny (1753-1814) publicou em 1787 uma tradução francesa de canções de
Madagáscar que acompanhou destas sábias palavras: «A ilha de Madagáscar está dividida num infinito
número de pequenos territórios que pertencem a outros tantos príncipes. Esses príncipes estão sempre a
lutar um com os outros, sendo o objectivo dessas guerras fazer prisioneiros para os vender aos europeus.
Ou seja, sem nós, aquela gente seria pacífica e feliz. São habilidosos, inteligentes, bondosos e
hospitaleiros. Os que vivem na costa desconfiam compreensivelmente dos estranhos, e nos seus tratados,
tomam sempre todas as precauções ditadas pela prudência e até pela argúcia. Os madagasquenses são
alegres por natureza. Os homens vivem na indolência e as mulheres trabalham. Gostam
apaixonadamente de música e dança. Recolhi e traduzi várias canções, que podem dar uma ideia dos seus
hábitos e costumes. Não usam versos; a sua poesia é simplesmente uma prosa elaborada. A sua música
é simples, suave e sempre melancólica.»
Seduzido por essas poesias, Ravel compôs as Chansons Madécasses entre 1925 e 1926. Considerava-as
uma das suas obras mais importantes, capazes de atingir o máximo de expressão com o mínimo de
meios. Definia-as como «uma espécie de quarteto em que a voz desempenha o papel do instrumento
principal. A simplicidade é o aspecto crucial.» 
OTTORINO RESPIGHI (Bolonha 1879 – Roma 1936) foi uma das figuras mais importantes do renascer
da tradição instrumental italiana na viragem para o século XX. Começou os estudos em Bolonha e em
1900 foi para São Petersburgo, onde se tornou violetista solo da orquestra da ópera e estudou com
Rimski-Korsakov. Em 1902 foi estudar com Max Bruch em Berlim, tendo-se mantido activo como
violinista e violetista, depois como maestro e como professor no Liceo di Santa Cecilia em Roma. A sua
música, embora baseada em formas clássicas, foi influenciada pelo colorido exuberante de Rimski-
Korsakov e de Strauss; os seus poemas sinfónicos (Fontane di Roma, Pini di Roma) são ainda hoje muito
apreciados pelo seu brilho e opulência orquestral. Se as suas óperas são consideradas mais interessantes
do ponto de vista orquestral do que vocal, é nas suas peças pequenas vocais que se encontram algumas
das suas obras-primas. É o caso de Il tramonto para voz e quarteto de cordas, de 1918, quase uma ópera
em miniatura inspirada num dos poemas mais românticos de Shelley (1792-1822), com uma riqueza de
harmonias algures entre Noite Transfigurada de Schönberg e as óperas de Puccini. 
SOFIA SOUSA ROCHA (Braga 1986) iniciou os estudos musicais aos sete anos, com aulas particulares
de piano, ingressando aos onze anos no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga.
Completou o 8.º grau de Violino e durante o Ensino Secundário enveredou pela área de Composição, sob
a orientação de Paulo Bastos. Em 2004 ingressou no Curso de Composição na Escola Superior de
Música de Lisboa (ESML), concluindo a Licenciatura com média final de 18 valores. Estudou com
vários compositores de destaque da música contemporânea portuguesa: Christopher Bochmann, Luís
Tinoco, Carlos Caires, Carlos Marecos, entre outros. Frequentou aulas particulares de canto com Sandra
Medeiros entre 2005 e 2008 e actualmente estuda com Susana Teixeira. Entre 2005 e 2008 integrou a
organização dos Concertos “Peças Frescas” e do IV e V Festival de Música da ESML em 2006 e 2007
no S. Luiz Teatro Municipal. Actividades recentes incluem a composição de novas peças encomendadas



pela Antena 2 / Prémio Jovens Músicos e a participação no II Atelier de Leitura da Orquestra do Algarve
com “Papagaio sem penas” (2008), peça seleccionada para a temporada da orquestra. Recebeu o 1.º
prémio do Concurso de Composição da ESML/Museu Nacional de Arqueologia na categoria de
orquestra. Actualmente é professora de Análise e Técnicas de Composição na Escola de Música do
Orfeão de Leiria/Conservatório de Artes e no Conservatório de Braga. Sobre esta peça a compositora
escreveu o seguinte texto: 
«Paisagens e figuras, para soprano e quinteto com piano, tem origem no poema Pela voz contrafeita da
poesia de Alexandre O’Neill. Mantendo a estrutura original do texto, nos seus sete andamentos
coabitam materiais de duas origens: as paisagens, onde campos harmónicos se entrelaçam com a voz
quasi parlando, e as figuras, onde gestos melódicos focam materiais distintos que se destacam do tecido
instrumental.» 

Alexandre Delgado



Os teus beijos penetram até à alma;
as tuas carícias inflamam os meus sentidos:
pára, ou eu morro.
Será que se morre de volúpia,
Nahandove, ó bela Nahandove?

O prazer passa como um relâmpago;
o teu doce hálito esmorece,
os teus olhos húmidos fecham-se,
a tua cabeça inclina-se languidamente,
e os teus arrebatamentos 
transformam-se em langor.
Nunca foste tão bela como agora,
Nahandove, ó bela Nahandove!

Vais-te, e eu vou padecer
de desgosto e de desejo;
vou padecer até ao cair da noite;
tu voltarás esta noite,
Nahandove, ó bela Nahandove!

Mas ele, sentindo o seu coração apagado,
Foi-se embora na manhã seguinte,
Sem mim, para um país distante.

Como já não tenho o meu amigo,
Vou morrer no lago, por entre
As  flores, sob as ondas adormecidas;

Quando chegar à beira, direi ao vento 
O nome dele, enquanto recordo
Quantas vezes ali o aguardei.

E como a uma mortalha dourada,
Com os cabelos despenteados 
Pelo vento, eu me entregarei.

As alegrias passadas projectarão
O seu doce brilho na minha face,
E os juncos verdes hão-de enlaçar-me.

E o meu seio julgará, estremecendo
Sob esse enlaço acariciante,
Que está a ser abraçado pelo ausente.

CHARLES CROS
Chanson perpetuelle (Canção Perpétua)

Bosques arrepiantes, céu estrelado,
Foi-se embora o meu bem-amado, 
Levando consigo o meu coração desolado.

Ventos, com vosso rumores lamentosos,
Rouxinois, com vossos cantos amorosos
Ide dizer-lhe que estou morrendo. 

Na primeira noite que ele veio aqui
A minha alma ficou à sua mercê, 
Esqueci todo o meu orgulho. 

Os meu olhares eram cheios de confissões.
Ele tomou-me nos seus braços
E beijou-me perto dos cabelos. 

Toda eu estremeci.
E depois, já não sei como,
Ele tornou-se meu amante. 

Eu dizia-lhe: hás-de amar-me
Tanto tempo quanto puderes.
Já só dormia bem nos seus braços.

EVARISTE-DÉSIRÉ DE PARNY
Chansons madécasses (Canções de Madagáscar)

I. Nahandove

Nahandove, ó bela Nahandove!
O pássaro nocturno começou os seus gritos,
A lua cheia brilha sobre a minha cabeça.
E o orvalho que nasce 
humedece os meus cabelos.
Está na hora: quem te pode deter,
Nahandove, ó bela Nahandove?

O leito de folhas está preparado;
Cobri-o de flores
E de ervas aromáticas,
É digno dos teus encantos,
Nahandove, ó bela Nahandove!

Aí vem ela.
Reconheci a respiração ofegante
causada pelo caminhar veloz;
escuto o roçagar da tanga
que a envolve: é ela, é
Nahandove, a bela Nahandove!

Oh, recupera o alento, minha jovem amiga;
descansa sobre os meus joelhos.
Como o teu olhar é enfeitiçante,
como é vivo e delicioso o arfar do teu seio,
sob a mão que o toca! Sorris,
Nahandove, ó bela Nahandove!



II. Aoua!

Auá! Auá!
Não confiem nos brancos, 
habitantes da costa.
No tempo dos nossos pais,
vieram homens brancos a esta ilha;
foi-lhe dito: aqui têm terras;
que as vossas mulheres as cultivem.
Sejam justos, sejam bons e tornem-se nossos
irmãos.

Os brancos prometeram, 
no entanto foram construindo
trincheiras. Ergueram um forte ameaçador;
aprisionaram o trovão 
dentro de tubos de metal;
os sacerdotes deles quiseram dar-nos
um deus que não conhecemos;
por fim falaram 
de obediência e de escravatura.
Antes a morte!

A carnificina foi longa e terrível;
Mas, apesar dos raios que vomitavam,
esmagando exércitos inteiros, 
eles foram todos exterminados.
Auá! Auá! Não confiem nos brancos!

Vimos novos tiranos,
mais fortes e numerosos,
firmar a sua bandeira na costa;
o céu combateu por nós;
fez caír sobre eles as chuvas,
as tempestades e os ventos envenenados.
Eles desapareceram, e nós vivemos livres.

Auá! Auá!
Não confiem nos brancos, 
habitantes da costa.

III. Il est doux… / Como é bom

Como é bom ficar estendido durante o calor
debaixo duma árvore frondosa,
e esperar que o vento do entardecer traga a frescura.
Mulheres, aproximem-se.

Enquanto eu aqui descanso sob uma árvore frondosa,
distraiam os meus ouvidos com as vossas toadas;
repitam a canção da rapariga
quando tece a esteira com os dedos,
ou quando está sentada no arrozal
para afugentar os pássaros ávidos.
O canto agrada à minha alma;
a dança é para mim
quase tão doce como um beijo.

P. B. SHELLEY
Il Tramonto / The Sunset (O Pôr do Sol)
Versão italiana de R. Ascoli

Já houve um homem, em cujo ténue espírito
(como a luz e o vento numa delicada nuvem 
que o ardente sol do meio dia dilui)
a morte e o génio competiam.
Oh! Quanta terna alegria
o fez suster a respiração
(como a ânsia causada pela aragem estival) 
quando a sua dama, que só então 
conheceu o completo abandono 

Que os vossos passos sejam lentos,
que imitem os gesto do prazer
e o abandono da volúpia.

O vento do entardecer começa a soprar:
a lua começa a brilhar
através das árvores da montanha.
Vá, vão preparar o jantar.

e o palpitar consonante
de duas criaturas que se amam,
o conduziu pelos caminhos dum campo,
a oriente duma floresta
de sombra esbranquiçante
e a poente descobrindo o céu!
Agora já se pôs o sol;
mas linhas de ouro pendem 
sobre as nuvens cinza,



em venenosa ternura
em murmúrio e reza
se fecharam já
mesmo contra os dias vorazes
que por todos os lados nos assaltam
e consomem
mesmo contra o descanso eterno
a viagem fácil
com que nos ameaçam vigiando
todo o percurso do nosso sono
interminável sono coração emparedado
no muro cruel da vida

Simplesmente olhar para ela
Era como ler um canto 
dum engenhosos bardo
tecido para mergulhar
gélidos corações
numa dor pensativa.
Negros os olhos, mas já sem brilho;
quase consumidas as pálpebras
pelas lágrimas;
os lábios e as maçãs do rosto
pareciam coisas mortas,
de tão brancas que eram;
e débeis as mãos
e pelas  veias esparsas
e pelas articulações róseas
transparecia a luz do dia.
O frio sepulcro
que o teu corpo encerra,
que noite e dia nem uma sombra
atormentada  habita,
é quanto resta de ti,
ó cara criatura perdida!
«Tenho uma herança,
que a terra não pode dar:
calma e silêncio, 
sem pecado e sem paixão.
Pode ser que os mortos
reencontrem  (jamais o sono!)
apenas o repouso, 
imperturbáveis como parecem,
ou que vivam,  ou que por amor
desçam o mar profundo.
Oh! Que o meu epitáfio,
E o teu, seja “Paz!”
Este era dos seus lábios
o único lamento.

sobre a verde planície,
sobre as flores que estremecem.
Sobre os cimos cinza
do antigo rochedo
e os negros bosques envolventes,
misturando-se
com as sombras da véspera,
lenta surge a oriente
a brilhante lua
entre os densos ramos
das negras plantas:
brilham no alto
lânguidas estrelas.
E o jovem sussurra:
“Não é estranho?
Nunca vi o nascer do sol,
ó Isabella. Amanhã
viremos juntos contemplá-lo.”
O jovem e a dama jaziam
entre o sono e o doce amor,
unidos na noite;
de manhã, gélido e morto
ela encontrou o amante.
Oh! Que ninguém creia que,
ao vibrar tal golpe,
o Senhor foi misericordioso.
Não morreu a dama,
nem enlouqueceu:
ano após ano vive ainda.
Mas eu penso 
que a sua calma paciência,
e os vacilantes sorrisos,
e o não morrer
mas antes viver  sob custódia
do velho pai
(se é loucura ser diferente
do mundo que nos rodeia)
eram loucura.

ALEXANDRE O’NEILL
Pela voz contrafeita da poesia

Dá-nos os passos os teus passos 
de manhã triunfal de cidade à solta
os gestos que devemos ter
quando a alegria descobrir os dedos
em que possa viver toda a vertigem
que trouxer da noite
os primeiros dedos do sonho
do teu sonho nosso sonho mantido
mesmo no mais íntimo abandono
mesmo contra as portas que sobre nós se
fecham
em silêncio e noite



desta que vivemos que morremos
assim esperando 
assim sonhando
sonhando mesmo quando o sonho
ignorado recua até ao mais intimo de cada um
de nós
e é o gemido sem boca
a precária luz que nem aos olhos chega

Não digas o teu nome: ele é Esperança
vai até aos que sofrem sozinhos
à margem dos dias
e é a palavra que não escrevem
sobre as quatro paredes do tempo
o admirável silêncio que os defende
ou o sorriso o gesto a lágrima
que deixam nas mãos fieis

Não digas o teu nome: quem o não sabe
quem não sabe o teu nome de fogo
quem o não viu entrar na sua noite
de pobre animal doente
e tomar conta dela
mesmo só pelo espaço de um sonho
O teu nome
até os objectos o sabem
quando nos pedem um uso diferente
os objectos tão gastos tão cansados
da circulação absurda a que os obrigam

As coisas também gritam por ti

E as cidades as cidades que morreram
na mesma curva exemplar do tempo
estão hoje em ti são hoje o teu nome
levantam-se contigo na vertigem
das ruas no tumulto das praças
na espera guerrilheira em que perfilas
o teu próprio sono
Ah
onde estão os relógios que nos davam
o tempo generoso
os dedos virtuosos os pezinhos
musicais do tempo
as salas onde o luxo abria as asas
e voava de cadeira em cadeira
de sorriso em sorriso
até cair exausto mas feliz
na almofada muito azul do sono

Onde está o amor a sublime
rosa que os amantes desfolhavam
tão alheios a tudo raptados
pela mão aristocrática do tempo
o amor feito nos braços no regaço
de um tempo fácil

perdulário
vosso

Hoje não é fácil o tempo
já não é vosso o tempo
viajantes do sonho que divide
doces irmãos da rosa
colunas do templo do Imóvel
prudentes amigos da vertigem
deliciados poetas duma angústia
sem vísceras reais
já não é vosso o tempo.

Noivas do invisível
não é vosso o tempo 
Relógios do eterno 
não é vosso o tempo

Impossível

Impossível cantar-te
como cantei o amor adolescente
colorindo de ingenuidade
paisagens e figuras reduzindo-o
à mesma atmosfera rarefeita
do sonho sem percurso no real

Impossível tomar o íngreme caminho
da aventura mental
ou imaginar-te pelo fio estéril
da solitária imaginação

Tão-pouco desenhar-te como estrela
neste céu infame 
dizer-te em linguagem de jornal
ou levar-te à emoção dos outros
pela voz contrafeita da poesia

Impossível

Impossível não tentar dizer-te
com as poucas palavras que nos ficam
da usura dos dias
do grotesco discurso que escutamos
proferimos
transidos de sonho no ramal do tempo
onde estamos como ervas
pedrinhas
coisas perfeitamente inúteis
pequenas conversas de ferrugem de musgo
queixas
questiúnculas
arrotos comoventes

Mas de repente voltas
numa dor de esperança sem razão de ser



Da sua indiferença
agressivamente as coisas saem

Sentimo-nos cercados
ameaçados pelas coisas
e agora lamentamos o tempo perdido
a dispô-las a nosso favor

Porque é tempo de romper com tudo isto
é tempo de unir no mesmo gesto
o real e o sonho
é tempo de libertar as imagens as palavras
das minas do sonho a que descemos
mineiros sonâmbulos da imaginação

OS INTÉRPRETES

ANA ESTER NEVES (soprano), econhecida intérprete, tanto em papéis operáticos
como em música de câmara, afirma-se no panorama musical português pela sua
qualidade e versatilidade vocais que lhe permitem abraçar projectos muito
contrastantes. Tem exercido uma actividade intensa em Portugal e em Inglaterra ,
Áustria , Alemanha , Itália, Grécia , Espanha, França, Brasil e EUA, onde se apresentou
nas óperas: Carmen no papel de Micaela, As Bodas de Fígaro (Contessa), Eugene

Onegin (Tatyana), La Bohéme (Musetta), Porgy and Bess (Bess), D.Giovanni (D. Elvira), Boris
Godunov (Xenya), Albert Herring (Lady Billows), Neues vom Tage (Laura), The English Cat, Parsifal,
L’Isola Disabitata, entre outras. O ano de 2007 ilustra bem essa versatilidade: Cio-Cio San em Madama
Butterfly e Violetta em La Traviata, o Requiem de Verdi, El Sombrero de Três Bicos de Falla e também
Mrs. Lovett em Sweeney Todd de Stephen Sondheim, que lhe valeu a nomeação para os Globos de Ouro
na categoria de melhor Actriz e o Prémio Bernardo Santareno de Melhor Interpretação. Em 2008 estreou
o papel principal da ópera Tosca de Puccini. Vencedora dos concursos Mary Garden e Luísa Todi, é
detentora dos prémios operáticos Gilbert Betjemann e Ricordi. Diplomou-se pelo Conservatório
Nacional de Lisboa, prosseguiu os seus estudos na Royal Academy Of Music em Londres e na
Universidade de Boston, onde concluiu o Mestrado em Interpretação. Estreou a ópera The Bacchae de
Theodore Antoniou, em Atenas, e as óperas O Doido e a Morte de Alexandre Delgado e Édipo ou a
Tragédia do Saber (Jocasta) e Os Dias Levantados de António Pinho Vargas. Destacam-se ainda as suas
interpretações da 14ªSinfonia de Chostakovitch, o Requiem para o Planeta Terra de João Pedro Oliveira
e o Requiem de Verdi. Gravou a Sinfonia nº6 de Joly Braga Santos para a Marco Pólo e Os Dias
Levantados de António Pinho Vargas para a EMI-Classics. Gravou também para a RTP, RDP e BBC. No
campo da Pedagogia foi Prof.ª Assistente na Universidade de Boston e leccionou na Universidade de
Évora. É convidada frequentemente para leccionar masterclasses em Portugal e no estrangeiro. Tem
realizado várias Acções de Formação sobre Técnica Vocal para Professores e para locutores e jornalistas
da Rádio e Televisão. Tem a seu cargo a Licenciatura e futuramente o Mestrado em Canto na Escola
Superior de Artes do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

O ENSEMBLE CONTRAPUNCTUS é um grupo cujo denominador comum é a
paixão pela música e cujo objectivo é a colaboração entre músicos com forte empatia e
elevada qualidade na execução do melhor e mais variado reportório da música de
câmara. Tendo como núcleo de base os membros do Moscow Piano Quartet – o
violoncelista Guenrikh Elessine, o violinista José Pereira, o violetista Alexandre
Delgado e o pianista Alexei Eremine — o grupo tem uma composição variável que

abrange as mais diversas formações da música de câmara, das mais inusuais ao consagrado quarteto de
cordas. Nessa última vertente, o grupo foi seleccionado pela RDP – Antena 2 para realizar ao longo de

É tempo de acordar nas trevas do real
na desolada promessa
do dia verdadeiro

Nesta luz quase louca
que se prende aos telhados
às árvores aos cabelos das mulheres
aos olhos mais sombrios
falamos de ti do teu alto exemplo
e é com intimidade que o fazemos
falamos de ti como se fosses
a árvore mais luminosa
ou a mulher mais bela mais humana
que passasse por nós com os olhos da vertigem
arrastando toda a luz consigo



2009 a integral dos quartetos de Joseph Haydn, no âmbito da comemoração dos 200 anos da morte do
compositor. O grupo organizou e foi anfitrião em Cascais, em 2004 e 2006, das duas primeiras edições
do festival «Noites de Inverno» — Festival de Música de Câmara de Cascais, primeiro festival português
dedicado exclusivamente à música de câmara, que obteve uma enorme adesão do público e o aplauso da
crítica pela originalidade e qualidade dos programas, tendo sido integralmente gravado e transmitido
pela Antena 2. Entre os artistas que têm actuado com o Ensemble Contraponto destaquem-se o guitarrista
Ricardo Rocha, o pianista António Rosado, o flautista Nuno Inácio, os clarinetistas Nuno Pinto e
António Rosa, o contrabaixista Rafael Cunha, os violinistas Mikhail Schmidt, Maria Castro Balbi e
Arthur Soulès, a actriz Irene Cruz e a soprano Elizabeth Keusch, aclamada protagonista da versão de
Pierrot lunaire de Schönberg que o grupo apresentou nos Festivais de Sintra, Alcobaça e Castelo Branco.
Com o barítono Rui Baêta, o grupo gravou Poema de Deus e do Diabo de Alexandre Delgado, um
registo que será proximamente editado em CD.

ALEXEI EREMINE (piano) nasceu em Moscovo em 1964. Iniciou os estudos de piano aos 6 anos na
Escola de Música Gnessin vindo a terminar cum lauda o Curso Superior no Instituto Pedagógico de
Gnessin, nas classes de Alexander Satz (Piano) e de Valeri Samoliotov e Irina Anastasieva (Música de
Câmara). Com o Trio Gnessin, que formou nessa altura, realizou tournées por várias cidades da União
Soviética. Em 1990 participou com M. Arguerich, A. Rabinovitch e A. Batagov num CD com música de
A. Rabinovitch, galardoado com um Diapason d’Or. É membro fundador do Moscow Piano Quartet
(MPQ), primeira formação do género na Rússia, criada em 1989 e com a qual efectuou inúmeros
concertos em Moscovo e S. Petersburgo, bem como digressões na Letónia, em Portugal, Espanha
França., Itália, Alemanha, Grécía, Japão e Benelux. O grupo participou nos festivais do Estoril, de
Sintra, do Algarve, de Alcobaça, de Mafra, de Assisi, de Palma de Maiorca, de Macau, de Kreuth, entre
outros, e reside desde 1993 em Cascais com o estatuto de “Quarteto Residente”. Eremine é co-director
artístico do Festival de Castelo Branco e tem actuado com músicos como N. Gutman, M. Berlinskaia, V.
Samoliotov e  M. Gerónimo. Em 1998 organizou no Porto o concerto para sete pianos que reuniu Pedro
Burmester, António Rosado, Luis Miguel Borges Coelho, Fausto Neves, Jaime Mota e Luis Filipe Sá,
interpretando uma obra de Vladimir Martinov em estreia mundial e obras de Steve Reich e Morton
Feldman, numa actuação gravada em CD pela etiqueta BMG. Foi professor no Instituto Gnessin e na
Escola Profissional de Arcos do Estoril, leccionando actualmente na Academia Nacional Superior de
Orquestra.

JOSÉ PEREIRA (violino) nasceu em Lanhelas a 15 de Julho de 1983. Iniciou os estudos musicais na
Banda Musical Lanhelense. Aos 12 anos ingressa na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo
na classe de violino de Armando Gonzalez, onde terminou o curso de instrumento com a classificação
máxima. Frequentou masterclasses com Serguei Arantounian, Nicolas Chumashenco, Anotoli
Swarzburg, Evélio Teles, Aníbal Lima, Gerardo Ribeiro, Lee-Chin Siow, Radu, Ilian Gronniz, Serguei
Kravechenco, Vadim Répin, Thomas Brandies, entre outros. Foi concertino da Orquestra Sinfónica da
Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, da Orquestra das Escolas Particulares 99 e da
orquestra APROARTE numa digressão a Berlim, tendo sido eleito por unanimidade do júri. Actuou em
orquestras como a da Federação Académica do Porto, Sinfonieta de Lisboa, na Orquestra Metropolitana
de Lisboa, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Câmara
de Coimbra, Orquestra “Pedro Álvares Cabral”, Remix Ensamble, Orquestra do Norte, etc. Em 2003
recebeu o 2.º Prémio no «Prémio Jovens Músicos da RDP (Violino Nível Superior), tendo obtido em
2004 o 1.º Prémio desse concurso. Terminou a licenciatura em violino na classe de Aníbal Lima com a
classificação de 19 valores. Actualmente é membro do Moscow Piano Quartet e da Orchestrutopica.

ARTHUR SOULÈS (violino) nasceu em Lyon em 1985, tendo começou os seus estudos musicais nessa
cidade, inicialmente com aulas particulares e posteriormente no Conservatório Nacional de Região
(CNR) com Francis Duroy. Partiu depois para a Bretanha, onde estudou no CNR de Rennes com
Catherine Lucquin e CNR de Nantes com Constantin Serban, tendo obtido o 1.º Prémio de
Aperfeiçoamento. Aí obteve também o CFEM (Certificat de Fin d’Études Musicales) de percussão na
classe de Hedy Rejiba e estudou música de câmara com Daniel Cuiller. Estuda actualmente na
Hochschule für Musik und Theater de Leipzig, na classe de Roland Baldini, onde frequentou o curso de
música de câmara com Phillip MOLL e o curso de piano na classe de Birgit Polter. Trabalhou também
com outros professores, como David Grimal, Boris Garlitsky, Jacques Gethem, Albrecht Breuninger e



Tibor Varga. Desde Janeiro 2009 integra o Ensemble Contrapunctus, com o qual tem vindo a participar
na integral dos quartetos de cordas de Haydn promovida pela Antena 2.

ALEXANDRE DELGADO (violeta): ver espectáculo de 31 de Maio.

GUENRIKH ELESSINE (violoncelo) iniciou os seus estudos musicais e de violoncelo em Moscovo
aos 6 anos de idade. Em 1985 conclui o mestrado no Instituto Musical e Pedagógico de Gnessin pelo
qual é convidado a leccionar nas classes de Quarteto e Música de Câmara e onde trabalhou até à sua
vinda para Portugal em 1991. Laureado com o 2º Prémio no Concurso de Violoncelo da Federação Russa
em 1985 e o 3º Prémio no Concurso de Quartetos de Cordas da U.R.S.S., em 1987. Foi membro do
Quarteto Gossteleradio (da Rádio e Televisão Estatal) da Federação Russa de 1987 a 1989, com o qual
fez inúmeras gravações para os arquivos da rádio e televisão, alguns editados posteriormente em CD.
Actuou em mais de 150 concertos por toda a União Soviética, Índia, Algéria e Itália. Em 1989 fundou o
Moscow Piano Quartet, com o qual tem actuado em concertos pela Rússia, Europa e, Macau e Japão. Ao
longo da sua carreira apresentou-se em palco com artistas de renome dos quais são exemplo o Quarteto
Borodine, Natália Gutman, Naum Starkman, Dmitri Alekseev, António Saiote, entre muitos outros.
Trabalhou de perto com o compositor Alfred Schnittke, tendo sido um dos primeiros intérpretes do seu
3.º Quarteto de Cordas e do Quarteto com Piano. É co-director artístico do Festival Internacional de
Música de Castelo Branco desde a 1.ª edição.

NUNO INÁCIO (flauta) é actualmente 1.º Flautista da Orquestra Metropolitana de
Lisboa. Terminou a licenciatura na ESML com classificação máxima. Foi entre 2000 e
2002 discípulo do Pedagogo Internacionalmente aclamado, Trevor Wye, em Inglaterra.
A sua performance evidência uma clara influência do legado descendente de Marcel
Moyse, de quem foram alunos William Bennett, James Galway, Trevor Wye, Michel
Debost, Jean Pierre Rampal., entre outros. Alguns destes, seus orientadores em várias

Master-Classes em Portugal e no Estrangeiro. Nuno Inácio actuou a Solo com a Orquestra Sinfónica
Portuguesa, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra da ESML, Orquestra
da Escola Profissional de Espinho. Actua regularmente em duo com o Pianista Paulo Pacheco. Efectuou
gravações para a RTP e RDP-antena 2. Recentemente foram realizados dois programas onde foi
protagonista: “Sons da Música” e “Bravo”, na RTP2. Além de apresentações em todo o País, esteve em
Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, em vários formatos de Recital. Dos Prémios
obtidos destacam-se o 1º Prémio no Concurso Internacional de Flauta “L’U.F.A.M.”, em França. O 1º
Prémio no Concurso “Prémios Jovens Músicos” da RDP e Prémio Maestro Silva Pereira. 6º Classificado
no Prestigiado Concurso “Carl Nielsen” , na Dinamarca. 1º Prémio no Concurso de Improvisação na
Convenção Internacional de Flauta, em Inglaterra. Descrito como sendo “...um jovem flautista de ampla
e colorida sonoridade, de excelente controle técnico e interessante musicalidade.”-in Jornal Público,
2005. Dirigiu Master Classes em vários Conservatórios e Academias do País, destacando-se a
colaboração com o Professor Trevor Wye nas Master Classes orientadas em Portugal. É Professor da
Classe de Flauta na Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO) e Professor de Música de
Câmara na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML).



20 de Junho (sáb) — 21h30
Nave Central do Mosteiro de Alcobaça

Recital de Viola da Gamba

«LES VOIX HUMAINES»

KARL-FRIEDRICH ABEL
Prelude

JOHANN SEBASTIAN BACH
Allemande

JOHANNES SCHENCK
Aria Burlesca

Mr. de SAINTE - COLOMBE le fils
Fantaisie en Rondeau

Mr. de SAINTE - COLOMBE
Les Pleurs

JOHANN SEBASTIAN BACH
Bourrée

Mr. DEMACHY
Prélude

MARIN MARAIS 
Les voix humaines

Muzettes I et II
Mr. de SAINTE - COLOMBE le fils

Fantaisie

TOBIAS HVME
A Souldiers March 

Harke, harke - Good againe
A Souldiers Resolution

ALONSO FERRABOSCO
Coranto

THOMAS FORD
Why not here

JOHN PLAYFORD
La Cloche

ANÓNIMO (Séc. XVI)
A Pointe or Preludium
The Lancashire Pipes
The Pigges of Rumsey

Kate of Bardie - A Toye

Jordi Savall, viola da gamba
(viola da gamba de 7 cordas construída por Barak Norman, Londres 1697)



NOTAS DE PROGRAMA

A VIOLA DA GAMBA E A VOZ HUMANA

Já em 1637 Marin Mersenne nos explica, na sua Harmonie Universelle, a importante relação que há
entre a viola da gamba e a voz humana: “Certamente, se os instrumentos são valorizados na medida em
que melhor imitam a voz, e se de todos os artifícios se aprecia mais aquele que representa melhor o natu-
ral, parece que não se deve negar o valor da Viola, que imita a voz em todas as suas modulações, inclu-
sivamente nos seus acentos mais significativos de tristeza e de alegria: já que o arco que produz o efei-
to de que falámos tem um traçado quase tão grande como o alento normal duma voz, pelo que pode imi-
tar a alegria, a tristeza, a agilidade, a suavidade e a força, através da sua vivacidade, da sua languidez,
da sua rapidez, do seu consolo e do seu apoio: da mesma maneira que os trilos e as carícias da mão
esquerda, a que se chama mão do braço, representam ingenuamente o porte e o encanto”.
No seu Traité de la Viole, de 1687, Jean Rousseau explica-nos também que “a Interpretação das Peças
de Melodia é uma Interpretação simples, que exige por conseguinte uma grande delicadeza e ternura, e
é esta Interpretação que mais particularmente se deve aproximar da imitação de tudo aquilo que a Voz
humana pode ter de agradável e encantador...” Também segundo Rousseau, “foi o Sr. Hotman quem
começou a compôr em França Peças de Harmonia apropriadas para a Viola, a fazer formosos Cantos, e
a imitar a Voz, de tal modo que ele seria admirado frequentemente mais na doce execução duma  peque-
na cançoneta, do que nas peças mais densas e mais virtuosas. A ternura da sua Interpretação  provinha
daqueles belos golpes de Arco que animava, e que dulcificava com tanta destreza e tão oportunamente,
que encantava todos aqueles que o escutavam, e foi isso que começou a dar perfeição à Viola, e a dar-
lhe uma  consideração preferencial em relação a todos os outros Instrumentos. [...] É certo que a ternu-
ra da interpretação dos Franceses na imitação da Voz induz essa quantidade de acordes, e essas diminui-
ções surprendentes dos Ingleses, nos quais se admira mais a destreza que o bom gosto, são um fraco
complemento para a delicadeza que exige a perfeição  da interpretação  da Viola.”
André Maugars, diplomata de Richelieu e excelente intérprete de viola, que visitou a Inglaterra en 1620
para aí estudar a arte dos grandes violistas, provavelmente Tobias Hume, Alfonso Ferrabosco II (1575-
1628) e Giovanni Coperario (v.1575-1626), recorda-nos na sua interessante resenha da vida musical ita-
liana Reponse faite à un Curieux sur le sentiment de la musique d’Italie. Escrite à Rome le premier
Octobre 1639, que “...os Ingleses tocam a Viola perfeitamente. Confesso que estou em dívida para com
eles em alguns aspectos, e que os imitei nos seus acordes; mas não em outras coisas, o nascimento e o
alimento Francês dão-nos esta vantagem sobre todas as outras Nações que não saberiam igualar-nos nos
mais belos movimentos, nas agradáveis diminuições, e em especial nos cantos naturais das Courantes e
dos Ballets”.
Na época do Sr. de Sainte Colombe inicia-se uma viva controvérsia entre os partidários da Interpretação
da Melodia solo e os da Interpretação  da Harmonia. Em oposição a Jean Rousseau, o seu contemporâ-
neo De Machy prefere claramente a Interpretação  de Harmonia à Interpretação  de Melodia: “...a pri-
meira e mais comum (maneira), é a de tocar peças de harmonia, que são próprias de todos os
Instrumentos que  são tocados a solo. E como esta sempre pareceu ser a verdadeira maneira de tocar
Viola, começarei por ela para expressar o meu parecer a esse respeito, e mais tarde falaremos das outras”.
É por isso que desde a primeira página das suas Pieces de Violle (1685) se envolve a fundo numa con-
trovérsia que será mais tarde muito prejudicial para a sua carreira ao publicar a sua “Advertência muito
necessária para conhecer as principais Regras que ensinam a tocar correctamente  a Viola, e a evitar os
abusos que de há um tempo para cá se têm cometido por alto respeito a este instrumento”.
A sua defesa duma síntese entre a interpretação de Melodia e de Harmonia é, no entanto, muito convin-
cente: “Finalmente, para responder a alguns que pretendem persuadir-nos de que as Peças dum Canto
simples são preferíveis àquelas que são harmoniosas, eu digo que se equivocam mais do que julgam, já
que mostram assim que são ignorantes a respeito destas. E ao citarem peças dum canto simples de algum
homem hábil (Mr. Hotman), para se autorizarem com o seu exemplo, não mencionam que estão feitas
para várias Violas: o que é fácil de saber. Uma  pessoa pode ter uma mão excelente e tocar agradavel-
mente belos cantos, ainda que simples: mas é preciso comparar isso com um homem que tocasse perfei-
tamente o Cravo, ou o Órgao, com uma só mão: esta simples interpretação poderia ser agradável; no
entanto, não se lhe chamaria isso ao tocar Cravo, ou Órgao. O mesmo acontece com aqueles que preten-
dem reduzir a Viola às Peças simples, coisa que nunca foi usual para este instrumento tocado a solo.
Aquele que mais sabe, também sabe menos quando quer. Crêem dar boas razões, dizendo que os acor-



des impedem que se façam belos cantos e ornamentações; e que, por conseguinte, não se pode tocar tão
ternamente. Assim, a Viola soprano e outros Instrumentos desta natureza, seriam preferidos a todos
aqueles que citei para a harmonia. Certamente se enganam. Quando um homem conhece bem a sua pro-
fissão, os acordes não devem dificultá-lo na composição de formosos cantos com todos os ornamentos
necessários para tocar docemente... Estou de acordo em que estas dificuldades se encontram nas coisas
que não foram expressamente feitas para o instrumento, como nas Árias de Ópera e outras Peças, e que
é preferível nessas ocasiões tender mais para o canto e para a ornamentação do que para os acordes que
impediriam realizá-los: mas nas Peças que foram compostas para a Viola, deve evitar-se, na medida do
possível, interromper a harmonia”.
A resposta contrária de Jean Rousseau é exposta extensamente no seu Traité de la Viole: “A interpreta-
ção das Peças de Melodia é muito agradável, e inclusive muito comovente quando está bem concretiza-
da, e não comprendo porque é que o Autor da Advertência (Mr. De Machy) se encoleriza tanto contra
aqueles que tocam as Peças de Melodia, e ainda mais contra aqueles que as compõem; pois todos os
Mestres, a começar por Monsieur Hotman, são muito mais admirados por Árias simples interpretadas
com toda a delicadeza da arte, do que pelas peças de harmonia mais regulares e mais densas. Além disso
deve notar-se que, se se quer que a perfeição  da Viola consista apenas na Harmonia, é certo que os
Instrumentos pinçados lhe levarão a melhor; em particular o Órgao e o Cravo, que ultrapassam todos os
outros na expressão da Harmonia; (...) a Viola é um instrumento em que a Melodia deve prevalecer, de
preferência à Harmonia; porque a delicadeza do Canto é o seu espírito, e é unicamente por este aspecto
que ela é apreciada, por se aproximar muito mais da Voz, que todos os instrumentos devem imitar”.
Esta admiração pela interpretação tão delicada de Monsieur Hotman não se compreende nos meios em
que predomina a influência inglesa, já que as trocas de exemplos musicais entre o músico holandês
Constantin Huygens e Hotman suscitaram comentários muito depreciativos em relação  às peças de viola
deste último. Numa carta dirigida a Henry du Mont, a 7 de Outubro del 1660, Huygens dá rédea solta ao
seu desagrado: “... Não saberia concluír a presente sem dar-lhe parte duma Cópia duma formosa carta
do Sr. Hotman, acompanhada de duas ou três pequenas peças feitas por ele mas sem nenhum tipo de
substância, do mesmo modo que os mestres de escola dão aos pequenos exemplos da sua escrita para
começar a formar a mão.”  Para além do facto de que Hotman, Sainte-Colombe ou De Machy são sobre-
tudo grandes intérpretes e improvisadores de viola, e não compositores de novas formas de música, nesta
reacção  de Huygens nota-se uma profunda incompreensão dum dos aspectos essenciais da arte france-
sa, na qual o que não está escrito e as formas de o expressar têm a mesma ou até mais importância que
os elementos objectivos ou formais da própria composição musical. É esta admiração  pela forma como
“as Árias simples (quando o são) tocadas com toda a delicadeza da Arte”(Jean Rousseau), que nos faz
compreender a importância dessa dimensão do não escrito, tão bem expressa por La Fontaine “A graça,
mais formosa ainda do que a beleza...”
A síntese desta perfeição na delicadeza do Canto, acompanhada pelas harmonias que o sustêm, será
adquirida definitivamente pelos grandes mestres da nova geração como Marin Marais, Caix d’Hervelois
ou, mais tarde, Antoine Forqueray ou o seu filho Jean-Baptiste Antoine, sem esquecer Johann Sebastian
Bach (ária “Kommt susses Kreuz” da Paixão segundo São Mateus) ou Georg Philipp Telemann. Por
outro lado, o encanto tão exclusivo da viola enquanto instrumento melódico será imortalizado da forma
mais pura pelas obras de Marin Marais, François Couperin (Pieces de Viole) e Johann Sebastian Bach
(ária “Es ist vollbracht” da Paixão segundo São João e Sonatas para Cravo e Viola da gamba).
O programa deste concerto é concebido como um panorama da viola no período Barroco, estruturado
em forma de mosaico com peças de inspiração francesa ou italiana, agrupadas por afinidades tonais, de
estilo ou de carácter, e separadas por quatro peças de autores ingleses que desempenham o papel de inter-
lúdios. As obras do mais puro estilo francês como Les Voix humaines de Marin Marais, ou a Fantaisie
en Rondeau e Prélude en mi mineur de Sainte-Colombe filho, misturam-se com outras mais influencia-
das pelo “cantabile”  italiano, como La Plainte de Caix d’Hervelois ou a Sarabande et Double de Johann
Sebastian Bach. Finalmente, a adaptação  das obras deste último, como a Allemande em ré menor (da
qual o próprio Bach nos deixou diferentes versões na 5.ª Suite em dó menor para violoncelo com a pri-
meira corda afinada um tom abaixo, ou na suite em sol menor para alaúde), os Minuetos I e II, e a Giga
em dó maior (escritos originalmente para violoncelo: suite en sol maior), ou l própria Sarabande et son
Double em sol menor (originalmente para violino: Partita I em si menor BWV 1002), correspondem à
ideia duma   práctica totalmente habitual na época, em que os grandes virtuosos não hesitavam em adap-
tar e tocar com o seu instrumento as mais belas músicas, independentemente da sua origem (Antoine
Forqueray tocava as transcrições de sonatas escritas originalmente para violín e o próprio Bach consti-



tui o exemplo mais eloquente).
É necessário recordar também que o repertório da Viola da Gamba permanecia muitas vezes dentro do
dominío restrito dos intérpretes-compositores e que de facto estes eram os únicos autorizados a publicar
obras para o seu instrumento, coisa que explicaria que nem mesmo François Couperin pudesse assinar
sequer com as letras F. C. a publicação  das suas Pieces de viole em 1728, ou que Hubert le Blanc escre-
vesse en 1740, na sua Défense de la Basse de viole, que esta “estava perdida, se a finalidade desta Arte
tivesse sido efectivamente um segredo de família”. Ainda assim, o facto de esses mesmos intérpretes-
compositores como Marin Marais ou Karl-Friedrich Abel terem sido grandes improvisadores, explica a
escassez de obras para viola solo dos seus colegas não violistas, por exemplo Johann Sebastian Bach ou
François Couperin.

Genebra, Maio de 1998 
JORDI SAVALL

Tradução: Alexandre Delgado

OS INTÉRPRETES

JORDI SAVALL (viola da gamba) é uma personalidade excepcional do mundo musical
dos nossos dias. Tem-se dedicado há mais de 30 anos à redescoberta de tesouros
musicais negligenciados, pesquisando-os, lendo-os e tocando-os com a sua viola da
gamba ou dirigindo-os. Fez renascer um reportório essencial para todos aqueles que têm
ouvidos para ouvi-lo. A viola da gamba é um instrumento tão requintado que nos leva
até ao limiar do silêncio. No entanto, com três agrupamentos – Hespèrion XXI, La

Capella Reial de Catalunyae Le Concert des Nations, todos fundados em conjunto com Montserrat
Figueras – Jordi Savall explorou e modelou um universo de emoções e de beleza, apresentando-o a
audiências de todo o mundo e a milhões de melómanos, trazendo assim reconhecimento para a viola da
gamba e para música das mais diversas paragens que caíra no esquecimento, o que lhe grangeou o lugar
dum dos mais destacados defensores da música antiga. 
Um dos músicos mais multifacetados da sua geração, a sua carreira como concertista, professor,
investigador e criador de novos projectos, quer musicais quer culturais, fazem dele um dos principais
arquitectos da presente reavaliação da história da música. Com as suas contribuições chave para o filme
de Alain Corneau Tous les Matins du Monde (vencedor dum César para a melhor banda sonora), a sua
preenchida agenda de concertos (mais de 140 por ano) e de gravações (6 discos por ano), e com a criação
da sua própria etiqueta Alia Vox, tem vindo a demonstrar que a música antiga não tem que ser elitista:
pode despertar interesse em qualquer pessoa, sendo as suas audi~encias cada vez mais jovens e
numerosas. 
Como tantos outros músicos, Jordi Savall começou os seus estudos musicais muito novo, tendo entrado
para o coro infantil de Igualada (Catalunha), sua cidade natal. Começou depois a aprender violoncelo,
completando os estudos no Conservatório de Barcelona em 1964. Começou a aprender sozinho viola da
gamba e música antiga (Ars Musicae) em 1965, passando depois para estudos avançados na Schola
Cantorum Basiliensis em 1968 (Suiça), onde seria o sucessor do seu professor August Wenzinger em
1973, e onde ainda dá aulas e faz masterclasses.
Gravou mais de 170 CDs e ganhou muitos prémios, entre os quais: “Officier de l’Ordre des Arts et
Lettres” (1988), “Creu de Sant Jordi” (1990), “Músico do Ano” do Le Monde de la Musique (1992) e
“Solista do Ano” das Victoires de la Musique (1993), “La Medalla de Oro de las Bellas Artes” (1998),
“Membro Honorário do Konzerthaus” de Viena (1999), Doctor Honoris Causa da Universidade Católica
de Louvain (2000) e da Universidade de Barcelona (2006), “Victoire de la Musique” pela sua carreira
musical (2002), “Medalla d’Or” do Parlamento da Catalunha (2003) e o Prémio Honorário da
“Deustchen Schallplattenkritik” (2003). Também ganhou vários “Midem Classical Awards” (1999,
2000, 2003, 2004 and 2005). Nos prémios de 2006 Awards, o seu duplo CD CD Don Quijote de la
Mancha, Romances y Músicas valeu-lhe um prémio na categoria de “música antiga” e também foi
seleccionado como “Disco do Ano”. Esse CD duplo esteve entre os cinco nomeados para os Grammy
Awards de 2006 em Los Angeles (EUA).
O seu projecto Lachrimæ Caravaggio combina literatura, música e pintura num CD dedicado a esse
grande pintir de má sina. Sete Lachrimae e sete Stanze, com música da época combinada com música



composta por Jordi Savall, formam um contraponto musical à maneira dum “banda sonora imaginária”
da vida do pintor, enquanto sete das últimas pinturas do artista são objecto de comentários do escritor
Dominique Fernandez (que se juntou ao grupo dos “Imortais” ao ser aceite como mebro da Academia
Francesa. 
Em 2008 Jordi Savall foi nomeado “Artista pela Paz” no âmbito do programa de Embaixadores da Boa
Vontade da UNESCO. Em 2009 foi também nomeado pela União Europeia como Embaixador do Ano
Europeu da criatividade e da inovação.



OUTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES E CONCERTOS PARA OS MAIS NOVOS E PARA TODA A FAMÍLIA

CONCERTOS PARA FAMÍLIAS

29 MAIO, SEXTA, 21H30
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
DOIS CONTINENTES, DUAS CULTURAS

ORQUESTRA CLÁSSICA DE ESPINHO
Pedro Neves (direcção)

Bernstein: Candide Ouverture 
Schumann: Konzertstück em fá maior op. 86 para 4 trompas 
e orquestra (solistas a anunciar)
Schumann: Abertura, Scherzo e Finale
Bernstein: Danças Sinfónicas

31 MAIO, DOMINGO, 16H00
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA

ORQUESTRA SINFÓNICA JUVENIL DE SOPROS 
DO CONSERVATÓRIO DE ESTUGARDA

Obras de Louis Emmanuel Jadin, Rolf Rudin, David
Bedford, Howard Hanson, David Edward Mason,
Norman Dello Joio e Ralph Vaughan Williams



CISTERMÚSICA JÚNIOR

CONCERTOS DIDÁCTICOS
ATELIERS MUSICAIS
OFICINAS
Ver programação própria.  

CISTERMÚSICA OFF

30 MAIO, SÁBADO, 21H30
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA

2 TUBAS & FRIENDS
Sérgio Carolino & Anne Jelle Visser (tubas), 
Telmo Marques (piano)
Jean-François Lézé & Bruno Costa (percussão), 
Pedro Marques (narrador)

Música de Tomás PIMENTEL * (estreia nacional), 
Andreia Pinto CORREIA * (estreia mundial), János MAZURA* 
(estreia mundial) e Elizabeth RAUM
(* obras encomendadas por, escritas para e dedicadas 
a Sérgio Carolino e Anne Jelle Visser)

CICLO DE CINEMA

O CINEMA VAI À ÓPERA
Ver programação própria.
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