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Nota de Abertura
Passaram vinte anos de Cistermúsica!

Entramos agora no primeiro ano da terceira década do Festival de Música de Alcobaça, por certo 

será mais uma década de homenagem à Música e aos Músicos que a esta arte dedicam a vida de 

modo apaixonado e virtuoso! Também, e indissociavelmente, à Dança!

De 16 de junho a 21 de julho, o concelho de Alcobaça e o seu património orgulha-se de acolher 

a música de grandes mestres compositores de todos os tempos, nacionais e internacionais, em 

concertos destinados a todas as faixas etárias, com enfoque especial nos jovens e nas famílias 

A 21 ª Edição comemora os duzentos anos dos grandes compositores Giuseppe Verdi e Richard 

Wagner, mas reforça também a aposta no riquíssimo, e provavelmente menos conhecido do 

grande público, património musical português  Vejo ainda com muito agrado o lugar que tem 

vindo a ser dado à criação contemporânea nas áreas da música e da dança e no diversificar do 

leque de oferta da programação do Festival, afinal o Cistermúsica é mesmo “Um clássico para 

todos”!

A longevidade do Cistermúsica deve-se ao saber descentralizar e reinventar um conceito, mérito 

do seu Diretor Artístico e da Banda de Alcobaça que, para além do profundo conhecimento 

musical, têm conseguido crescer, estabelecendo parcerias inovadoras e alargando a programa-

ção a novos públicos, e à Dança, essa forma de arte tão intrincadamente ligada à Música 

Muito pertinente é a ligação estratégica à herança do património edificado de Cister a nível nacio-

nal, descentralizando concertos e conquistando novos públicos, numa rede de criação e difusão 

cultural e artística 

Reconheço e destaco também o magnífico trabalho ao nível da formação e do ensino da Música 

e da Dança ao mais alto nível e à motivação que se tem conseguido passar às crianças e jovens 

deste concelho  O ensino artístico é fundamental na formação dos cidadãos do amanhã!

A cultura é a nossa identidade, sem ela não existimos enquanto país, enquanto nação, sem ela 

não temos pelo que lutar!

Faço votos de sucesso para esta edição e, em especial, para mais duas décadas de Cistermúsica, 

com muita celebração da Música e da Dança!

Paulo Jorge Marques Inácio

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça
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Apresentação
Honrando o lema Clássicos Portugueses e Universais que adoptou desde 2002, o Cistermúsica 

comemora em 2013 o bicentenário Verdi/Wagner e reforça a sua aposta no património musical 

português, bem como na criação contemporânea, nas áreas da música e também da dança  

É com orgulho que apresentamos a estreia em Portugal de algumas jovens revelações de luxo  

O Arcadia Quartet, quarteto de cordas romeno que venceu (entre vários outros prémios) o 

Concurso Internacional de Quartetos de Cordas do Wigmore Hall em Londres de 2012, vem 

interpretar Haydn, Bartók e o extraordinário quarteto op  131 de Beethoven, que tanto impressio-

nou Wagner  A pianista russa Yulianna Avdeeva, vencedora da mais recente edição do Concurso 

Chopin e com uma carreira em plena projeção internacional, traz-nos um programa de eleição 

com obras de Schubert, Prokofiev e Schumann  

Também em maré internacional, o ensemble vocal Fleder vem de Estocolmo estrear em Portu-

gal um programa em torno da música do compositor chinês Xu Jianqiang  Vindo de Paris, mas 

de origem portuguesa, o alaudista Miguel Yisrael, fará o primeiro recital de alaúde da história do 

festival, com o reportório do Rei-Sol cujo CD lhe valeu um Diapason d’Or  Como cereja no bolo, o 

Leiden Baroque Ensemble que apresenta uma celebração do concerto grosso e da temperamen-

talidade barroca que a meio-soprano escocesa Nicola Wemyss complementa com a impressio-

nante cantata (longamente atribuída a Handel) Il pianto di Maria, do italiano Giovanni Battista 

Ferrandini 

O regresso de alguns dos mais destacados protagonistas da redescoberta do património musical 

português condiz com os pergaminhos de Santa Maria de Alcobaça  As Vozes Alfonsinas percor-

rerão diferentes espaços do Mosteiro num programa medieval que inclui a mais antiga canção 

inesiana que se conhece e que alude de forma inesperada à efeméride Verdi/Wagner, através 

do mundo dos trovadares  O apogeu do Barroco musical português surge através da Missa em 

fá maior de Francisco António d’Almeida, empolgante descoberta que será interpretada pelos 

ensembles Flores de Música e Capela Joanina na Nave Central do Mosteiro, logo a abrir o festival  

Teremos ainda o Grupo Vocal Olisipo para cantar o Requiem do príncipe dos polifonistas portu-

gueses, Duarte Lobo, nessa jóia local do património cisterciense que é o Convento de Santa Maria 

de Cós 

Uma estreia absoluta é o ciclo de canções inesianas encomendado pelo Cistermúsica 2013 ao 

compositor António Chagas Rosa e confiado à jovem vencedora do Prémio de Interpretação 

do Estoril 2012, a soprano Cristiana Oliveira, acompanhada pelo pianista Jaime Mota  Prolon-

gando histórias de amores impossíveis, Sofia Silva e Margarida Prates apresentam um aliciante 

programa de flauta e piano  

Em matéria de dança, sublinhem-se as três coreografias em estreia absoluta que nos oferecem os 

bailarinos Alia Kache (EUA) e Vítor Viegas   São também de salientar outras encomendas, nomea-

damente a jovens compositores e coreógrafos: Carlos Filipe Cruz (um dos vencedores do recente 

prémio Novos Compositores promovido pela Orquestra Metropolitana de Lisboa) apresentará 

uma obra para coro e ensemble instrumental que servirá de suporte musical à coreografia em 
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estreia de Luís Sousa e Rita Abreu, num programa que contará ainda com uma nova criação do 

prestigiado diretor do Quorum Ballet Daniel Cardoso. 

No Cine-Teatro, o promissor compositor alcobacense Daniel Bernardes prestará uma dupla 

homenagem: à região de Alcobaça e a uma geração de músicos de grande qualidade num 

concerto liderado pelo tubista Sérgio Carolino (vencedor do prémio de música erudita SPA 2013) 

e outros músicos destacados do concelho 

O Bicentenário do nascimento de Verdi e de Wagner merece o devido destaque na programa-

ção paralela do CISTERMÚSICA JÚNIOR, com a centenária Banda de Alcobaça a ganhar fôlego 

sinfónico num concerto para pais e filhos que inclui ainda o imperdível Pedro e o Lobo de Proko-

fiev em versão coreografada, num grande espetáculo que pretende aliciar as novas gerações de 

um concelho com longa tradição filarmónica e melómana  

Coroando a programação, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São 

Carlos interpretarão alguns dos mais célebres trechos corais-sinfónicos desses dois colossos do 

século XIX, num concerto de encerramento que será popular no melhor sentido da palavra  

Alexandre Delgado 

Direção Artística do Cistermúsica



Concerto de Abertura
16 de junho, domingo, 18h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Nave Central)

Francisco António de Almeida 
Missa em Fá maior

Flores de Mvsica & Capela Joanina

João Paulo Janeiro, direção
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Programa
KYRIE

1. Kyrie eleison (tutti)

2. Christe eleison (dueto para soprano, alto, oboés, cordas e contínuo)

3. Kyrie eleison (tutti)

GLORIA

4. Et in terra pax (tutti)

5. Domine Deus (ária para soprano e cordas)

6. Domine Fili (ária para alto e cordas)

7. Domine Deus (tutti)

8. Dueto Qui tollis (ária para soprano, alto, flautas, cordas e contínuo)

9. Qui tollis (tutti)

10. Qui sedes (ária para para soprano, trompas, cordas e contínuo)

11. Quoniam tu solus (quarteto para soprano, alto, tenor, baixo e cordas)

12. Jesu Christe (tutti)

13. Cum Sancto Spirito (tutti)

CREDO

14. Credo (tutti)

SANCTUS

15. Sanctus (coro e cordas)

AGNUS DEI

16. Agnus Dei (coro e contínuo)

Flores de Mvsica
Antoinette Lohmann, violino concertino | Tomasz Plusa, violino | Arjen Der Graaf, violino 

Raquel Cravino, violino | Ewa Michalska, violino | Jiska Ter Bals, violino | Lúcio Studer, viola 

Ken Best, trompa | Tracy Nabais, trompa | Luís Marques, oboé | Clara Campos, oboé 

Joana Amorim, flauta travessa | José Rui Fernandes, flauta travessa | Carolino Carreira, fagote 

Miguel Rocha, violoncelo | José Pedro Sousa, violoncelo | Pedro Walenstein, contrabaixo 

Nuno Oliveira, órgão | João Paulo Janeiro, cravo e direção 

Capela Joanina
Sandra Medeiros, soprano | Mónica Monteiro, soprano | Inês Oliveira, contralto 

Carolina Figueiredo, contralto | Manuel Líbano Monteiro, tenor | João Sebastião, tenor 

Armando Possante, baixo | Carlos Pedro Santos, baixo
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Notas à margem
A Missa em Fá Maior de Francisco António de Almeida é uma peça particularmente singular 

no Barroco Musical Europeu  Escrita para solistas, coro e orquestra, cumpre polifonicamente 

todas as rubricas do ordinário, com excepção do Benedictus, e apresenta uma arquitetura que 

valoriza de modo claro a Doxologia magna — o Gloria  Após esta secção, Almeida opta por subtrair 

de modo gradual as partes vocais (solísticas) e os instrumentos: as flautas deixam de participar 

no discurso a partir do Qui tollis; depois do Credo, é a vez dos oboés, terminando também as 

intervenções solísticas; no Sanctus, a participação instrumental resume-se às cordas; enquanto 

no Agnus Dei, a textura musical é constituída apenas pelas vozes e órgão  Assiste-se assim a uma 

depuração discursiva ao arrepio das práticas composicionais da época 

Francisco António de Almeida cria assim uma espécie de anti-clímax, de efeito retórico 

surpreendente, revelando uma lógica de escrita muito particular que, para nós, não pode deixar 

de evocar a famosa Sinfonia n º 45 de Joseph Haydn, conhecida como Sinfonia do Adeus 

À semelhança do que acontece nas restantes obras de Francisco António de Almeida, a orques-

tra desempenha um papel muito ativo no discurso musical, tanto no plano estrutural, como no 

motívico, participando na formulação frásica e nos jogos dialogais caraterísticos, e realizando 

também uma função duplicativa das vozes, embora de modo descontínuo 

O conjunto dos dezasseis andamentos que compõem a Missa em Fá caraterizam-se pela utili-

zação de uma significativa diversidade de estilos e tópicos  Para além da subtração gradual da 

textura, as técnicas de execução requeridas por Almeida são por vezes surpreendentes, sendo 

marcadas por contrastes de dinâmica, textura e harmonia, o que produz uma grande diversidade 

cromática  Porém, todos os esforços composicionais estão impregnados de uma forte lógica de 

unidade, carax§terística essencial da escrita de Almeida, em que se identifica a secção de ouro, 

plasmada no simbólico andamento n º 12, Jesu Christe 

Depois do Te Deum, do mesmo compositor, recentemente gravado em CD por estes agrupamen-

tos, a Missa em Fá é mais um exemplo extraordinário do brilhantismo e da excelência alcançada 

pelos compositores portugueses do período Barroco 

João Paulo Janeiro



11

Textos

Kyrie

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, tende piedade de nós 

Gloria

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis.

Laudamus te,

benedicimus te,

adoramus te,

glorificamus te,

gratias agimus tibi

propter magnam gloriam tuam,

Domine Deus, Rex caelestis,

Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite Jesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, 

Filius Patris,

qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,

miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,

tu solus Dominus,

tu solus altissimus, Jesus Christe,

cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.

Amen.

Glória a Deus nas alturas

e paz na terra aos homens 

de boa vontade 

Nós Vos louvamos,

nós Vos bendizemos,

nós Vos adoramos,

nós Vos glorificamos,

nós Vos damos graças,

por vossa imensa glória,

Senhor Deus, Rei Celeste, 

Deus Pai Omnipotente 

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 

Filho de Deus Pai:

Vós que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós;

Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a 

nossa súplica;

Vós que estais à direita do Pai, 

tende piedade de nós 

Só Vós sois o Santo;

só Vós, o Senhor;

só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo;

com o Espírito Santo na glória de Deus Pai 

Amen 
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Credo

Credo in unum Deum 

Patrem omnipotentem,

Factorem cæli et terræ,

visibilium omnium et invisibilium

Et in unum Dominum, Iesum Christum,

Filium Dei unigenitum

Et ex Patre natum, ante omnia sæcula

Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero

Genitum, non Factum, consubstatialem Patri:

Per quem omnia facta sunt

Qui propter nos homines,

Et propter nostram salutem,

Descendit de cælis

Et incarnatus est de Spiritu Sancto,

Ex Maria Virgine: et homo factus est

Crucifixus etiam pro nobis:

Sub Pontio Pilato,

Passus et sepultus est

Et resurrexit tertia die,

Secundum Scripturas

Et ascendit in cælum:

Sedet ad dexteram Patris

Et iterum venturus est cum gloria,

Iudicare vivos et mortuos:

Cuius non erit finis

Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem:

Qui ex Patre Filioque procedit

Qui cum Patre et Filio,

Simul adoratur, et conglorificatur:

Qui locutus est per Prophetas

Et unam, sanctam, catholicam,

Et apostolicam Ecclesiam

Confiteor unum baptisma,

In remissionem peccatorum

Et exspecto resurrectionem mortuorum

Et vitam venturi sæculi

Amen

Creio em um só Deus 

Pai Todo-Poderoso

Criador dos céus e da terra

De tudo o que é visível e invisível

E no Senhor Jesus Cristo

Filho Unigênito de Deus

E nascido do Pai antes de todos os séculos 

Deus de Deus, Luz da Luz

Deus verdadeiro do Deus verdadeiro

Foi gerado e não criado, consubstancial ao Pai:

Por quem tudo foi feito

E que, por nós, homens

Para nossa salvação

Desceu dos céus

E encarnou pelo poder do Espírito Santo,

Nascendo da Virgem Maria: e fez-se homem 

Crucificado também por nós:

Sob ordem de Pôncio Pilatos,

Padeceu e foi sepultado 

E ressuscitou ao terceiro dia

Segundo as escrituras 

E subiu aos céus

Onde está sentado à direita do Pai

Voltará novamente com glória,

Para julgar os vivos e os mortos,

E o seu Reino não terá fim 

Creio no Espírito Santo

Senhor que dá a vida 

Que provém do Pai e do Filho

E com o Pai e o Filho

É adorado e glorificado:

Ele que falou pelos profetas 

Creio numa única, santa, católica

E apostólica Igreja

Confesso único batismo,

Para remissão dos pecados

E espero pela ressurreição dos mortos

E a vida no mundo que há-de vir 

Amen 
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Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus, Deus Sabaoth

Pleni sunt cæli et terra gloria tua

Hosanna, in excelsis

Santo, Santo, Santo

Senhor Deus do Universo

O Céu e a Terra estão cheios da Vossa glória 

Hosana nas alturas

Agnus Dei

Agnus Dei

Qui tollis peccata mundi

miserere nobis

Agnus Dei

Qui tollis peccata mundi

Dona nobis pacem.

Cordeiro de Deus

que tirais o pecado do mundo

Tende piedade de nós

Cordeiro de Deus

que tirais o pecado do mundo

Dai-nos a paz 
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João Paulo Janeiro
DIREÇÃO

Intérprete de instrumentos de tecla históricos, divide a sua atividade profissional entre a investi-

gação, concertos, gravações e a docência 

Fez a sua formação em Lisboa, onde completou os seus estudos em cravo, órgão e clavicórdio 

na Escola Superior de Música, bem como a licenciatura e o mestrado em Musicologia Histórica 

na FCSH da UNL  Participou em diversos cursos de música antiga, onde estudou Órgão, Cravo, 

Clavicórdio e Baixo Contínuo com Joaquim Simões da Hora, Ketil Haugsand, Ton Koopman e 

Bob van Asperen, entre outros 

Fundou, em 1989, o grupo de música antiga Flores de Música e, em 2005, o agrupamento vocal 

de solistas Capela Joanina, com os quais tem divulgado a música portuguesa dos séculos XVII 

e XVIII, tanto em concertos como em gravações  Tem-se apresentado em diversos festivais de 

música, quer a solo, quer com os grupos que dirige  Colaborou com as orquestras e coros da 

Fundação Gulbenkian e do Teatro Nacional de S  Carlos, bem como outras orquestras nacionais 

e estrangeiras em concertos e em gravações de música portuguesa  Gravou CD em dois órgãos 

históricos da cidade de Évora  Como membro do Avondano Ensemble, desenvolve projetos de 

difusão de obras da família Avondano, entre os quais se contam os dois CD com instrumentos 

históricos de referência do Museu da Música com as sonatas de João Baptista André Avondano e 

Pedro António Avondano  Gravou vários CD e programas para a RTP com o Coro Gulbenkian 

Responsável pelas edições críticas das sonatas e duetos de João Baptista Avondano e pelo 

projeto de edição das obras completas de Francisco António de Almeida, do qual completou a 

edição em partitura e o registo do Te Deum em CD, lançado recentemente no mercado  Seguem-

se-lhe a Missa em Fá, obra que estreou recentemente, e Domine ad Adjuvandum me festina do 

mesmo compositor, bem como a edição crítica e o CD dos concertos grossos de Pereira da Costa 

Concebeu os projetos e dirige os festivais ‘Temporada de Música Antiga’, Ciclo de Teclas Fim da 

Tarde’, ‘Série Ibérica de Música Antiga’ e ‘Jornadas de Órgão do Alentejo  Realizou o inventário de 

órgãos históricos do Alentejo e orientou processos de restauro naquela região 

Concebeu e dirige os Cursos Internacionais de Música Antiga e os Concursos de Jovens Intér-

pretes de Música Antiga  É membro fundador dos grupos internacionais Le Concert d’Ouest e  

Concerto Ibérico Orquestra Barroca 

Leciona órgão, cravo, música de câmara e baixo contínuo e orquestra barroca na ESART e na 

EMNSC  Orientou um projeto de divulgação da música portuguesa seiscentista no Conservatório 

de Santa Cecília em Roma 

É membro do CESEM, unidade de investigação da FCSH, e da Direção da Sociedade Portuguesa 

de Investigação em Música (SPIM)  Prepara atualmente o doutoramento em Ciências Musicais 

com um trabalho sobre a prática do baixo contínuo em Portugal no século XVII 
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Antoinette Lohmann
VIOLINO

Nasceu em Amsterdão em 1969, tendo crescido rodeada por música cigana húngara e romena  

O pai tocava zimbalão e piano, e a mãe violoncelo  Iniciou os estudos de violino e piano aos oito 

anos, tocando ocasionalmente flauta de pã 

Em 1987, ingressou no Conservatório Sweelinck a fim de estudar violino com Jean Louis Stuurop 

e viola com Esther van Stralen  Os conhecimentos e o interesse incutidos pelo seu professor de 

violino levaram-na a começar a estudar violino barroco com Lucy van Dael  Frequentou ainda os 

cursos com Jaap Schröder, entre outros 

Foi sempre muito ativa em diversas áreas musicais: tocou violino e viola no grupo argentino de 

tango Bailongo e participou em concertos com o executante de bandoneon Rodolfo Mederos  

Durante vários anos Antoinette dirigiu uma orquestra de salão e apresentou-se com o conhecido 

grupo de teatro musical Flairck na produção “Gouden eeuw ‘, em que interpretou violino, viola e 

viola d’amore  Igualmente à vontade na música contemporânea, foi membro do conjunto Helios, 

com o qual gravou obras de compositores holandeses, tais como Tristan Keuris, Jaap Geraedts 

e Otten Ludwig  Este último dedicou-lhe duas das sonatas de viola que foram publicados pela 

Donemus 

O seu repertório estende-se desde o início do século dezassete até à atualidade, mas sempre 

em instrumentos de época  Tem um interesse especial pelos instrumentos menos comuns, tais 

como a viola d’amore, o violino tenor, a viola pomposa e a lira da braccio  Desde há alguns anos 

tem sido também uma defensora da realização de composições contemporâneas para instru-

mentos antigos  Dedicou uma boa parte do seu trabalho a divulgar composições de composito-

res holandeses, tais como Tsoupaki, Tarenskeen, Kadar  Recentemente, fez uma digressão com 

o conhecido compositor sul-africano e violoncelista barroco Hans Huyssen para executar a sua 

música escrita para um livro de áudio baseado num romance de Ilija Trojananov, Eistau 

Nos últimos anos tem-se concentrado principalmente na música de câmara  Gravou as sonatas 

completas para fortepiano e violino de Joseph Martin Kraus (1756-1792) e Margarethe Danzi junta-

mente com o pianista Vaughan Schlepp, para a editora Challenge Records  Para a Slot Zuylen, 

Antoinette gravou um CD com música de câmara de Belle van Zuylen (Isabelle de Charrière) e, 

para a série de gravações Museum Gift, gravou um CD com obras de compositores holandeses do 

período barroco 

Em 2008, Antoinette fundou o seu próprio grupo, Furor Musicus  Dois CD deste grupo foram 

editados recentemente, o primeiro com transcrições de obras de J  S  Bach, entre as quais a 

reconstrução de um concerto para viola, uma primeira versão da Suite de Si menor para cordas 

(Edição Lilás), e uma gravação das sonatas opus 1 do compositor holandês Jacob Nozeman 

(1693-1745) (Nederlands Instituut Muziek)  Ambos os CD foram recebidos com grande aplauso 

pela crítica internacional  Fez também diversas gravações com grupos de música de câmara, 

incluindo a Nederlandse Bachvereniging (anteriormente Cappella Figuralis), e o Ensemble 

Schönbrunn 
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Além disso, Antoinette toca habitualmente em diferentes orquestras e agrupamentos de música 

antiga da Europa e da América do Norte, tais como o Barok Utrechts Consort, Anima Eterna, 

Temprana Musica, Al Ayre Español, a Freiburger Barock Orchester e outros  Lidera atualmente La 

Sfera Armoniosa 

Leciona violino barroco, viola e documentação histórica no Conservatório de Música de Utrecht  

Participa no movimento de sensibilização para a execução historicamente informada na África 

do Sul, tendo participado desde Setembro de 2008 em workshops regulares e concertos em 

diversas cidades, como Joanesburgo, Pretória, Bloemfontein, Potchefstroom, Deelfontein, Cidade 

do Cabo, Stellenbosch, Paarl e Oudsthoorn  Colaborou com conceituados músicos e agrupamen-

tos sul-africanos, como Hans Huyssen, van Rensburg Kobie, John Coulter e Consort do Cabo 
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Yulianna Avdeeva RÚSSIA

Recital de Piano 

6 de julho, sábado, 21h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Claustro D  Dinis)



19

Programa
1.ª Parte

Franz Schubert · Três Peças para Piano, D  946

1. Allegro assai - Andante - Tempo I - Andantino molto - Tempo I

2. Allegretto

3. Allegro

Serguei Prokofiev · Sonata para Piano n.º 7 em si bemol maior, Op  83

1. Allegro inquieto

2. Andante caloroso

3. Precipitato

2.ª Parte

Robert Schumann · Sonata para Piano n.º 1 em fá sustenido menor, Op  11

1. Introduzione: Un poco Adagio - Allegro vivace

2. Aria

3. Scherzo: Allegrissimo - intermezzo: Lento

4. Finale: Allegro, un poco maestoso
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Notas à margem
É um grande prazer para mim apresentar o programa deste recital e gostaria de partilhar algumas 

reflexões sobre as peças de Schubert, Prokofiev e Schumann que tenho o grande prazer de vos 

executar 

Depois de duas séries de “Improvisos”, op  90 e op  142, Schubert decidiu compor um novo 

ciclo de quatro Improvisos   Iniciou esse trabalho em 1828, poucos meses antes da sua morte,  

concluindo apenas três deles  As “Três Peças para Piano” (“Drei Klavierstücke”) foram publicadas 

pela primeira vez em 1868 e editadas por Johannes Brahms, embora o nome deste não apareça 

na publicação  Não é claro se estas peças foram concebidas como um ciclo ou se Brahms as 

reuniu, encontrando-se as mesmas escritas em folhas de papel separadas 

Independentemente da intenção de Schubert, para mim as “Três Peças para Piano” são um dos 

mais profundos e pessoais conjuntos de peças para piano  A secção principal do n º 1 em mi 

bemol menor com as tercinas pulsantes na mão esquerda e a curta exclamação na mão direita, 

geram uma atmosfera inquietante e dramática  Originalmente Schubert compôs dois trios – em  

si maior e em lá bemol maior – para criar um contraste com a secção principal, mas acabou por 

deixar de lado o segundo  Eu gostaria de voltar à ideia original do compositor, pelo que toco a 

peça com ambos os trios  O n º 2 em mi bemol menor é uma grande peça lírica com dois trios, 

respetivamente em dó menor e lá bemol menor  A secção em lá bemol menor, com a sua simples 

e bela linha vocal e o seu acompanhamento de apoio é, em minha opinião, uma das declarações 

mais pessoais e comoventes de toda a música clássica  O n º 3 em dó maior é cheio de síncopas 

e tem um caráter muito alegre  A secção central, em ré bemol maior, baseia-se num coral e é em 

forma de variações  Na coda (igualmente em síncopas) Schubert leva-nos ao cume do brilho e da 

alegria 

A ideia de tocar Schubert e Prokofiev juntos surgiu em mim depois de ter sabido que Prokofiev 

transcreveu as valsas para piano de Schubert  Em digressão pelos Estados Unidos da América, 

Prokofiev foi convidado pelos promotores da digressão a incluir alguns trabalhos do período 

clássico nos seus recitais de piano  Prokofiev decidiu procurar entre as valsas de Schubert, 

fazendo delas uma seleção e uma adaptação que inseriu no programa dos seus recitais, a par das 

suas próprias composições  A Sétima Sonata em si bemol maior, op  83 foi composta entre 1939 

e 1942, ao mesmo tempo que Prokofiev estava a trabalhar na Sexta Sonata em lá maior, op  82 e 

na Oitava Sonata em  si bemol maior, op  84  O primeiro andamento, Allegro inquieto, está escrito 

na forma sonata clássica  O tema de abertura define o tom principal de toda a peça – o Si bemol, a 

que Prokofiev volta sempre nos primeiros compassos como uma “ideia fixa” – que ele destrói de 

forma marcante apenas alguns compassos depois  Por todo o andamento Prokofiev mantém o 

sentimento de inquietude (também sugerido na descrição do andamento) e de fragilidade das 

coisas que acreditamos serem estáveis e permanentes  O segundo tema é mais lento, um tema 

“congelado” que vagueia por diferentes tonalidades  A secção de desenvolvimento baseia-se no 

tema inicial e submete-o a um trabalho profundo quase sem distinguir tonalidades  Só no último 

acorde da coda, si bemol maior, se reafirma plenamente a tonalidade principal  O segundo anda-

mento, Allegro caloroso, consiste numa bela e ao mesmo tempo surreal secção principal, inter-
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calada por uma dramática secção central com um clímax com sonoridade de sinos   A transição 

para a reprise, onde o sino soa ao longe, faz-me lembrar um campo de batalha onde ninguém 

ficou vivo  Esta visão só desaparece depois do retorno do tema principal em mi maior, embora 

os últimos acordes do andamento ainda evoquem este sentimento de morte  O andamento final, 

Precipitato, é uma tocata em 7/8 com uma figuração repetitiva como base  (voltando ao bemol)  

O andamento desenvolve-se em crescendo, com a textura e o som a aumentar constantemente 

até à conclusão em si bemol maior nos últimos compassos, em simultâneo com a completa 

devastação do material 

A Sonata de Schumman em fá sustenido menor foi composta entre 1832 e 1836  É dedicada a 

Clara (Wieck), por Florestan e Eusébio — os dois alter egos contrastantes com quem Schumann 

se identificava  Mais tarde, o próprio Schumann descreveu a Sonata como um “anseio por Clara”  

A peça abre com uma introdução dramática, baseada em largas tercinas e curtas exclamações 

na mão direita  Parece que o protagonista não consegue encontrar as palavras para uma frase 

mais longa devido à sua exaltação emocional  Só por uma vez aparece uma frase mais longa, 

tema esse que regressa no segundo andamento (Aria)  O tema principal do primeiro andamento 

é um fandango  A ideia de utilização desta dança manteve Schumann ocupado vários anos e 

acabou por adaptar este tema a partir dos seus rascunhos  A secção final da exposição introduz 

um tema contrastante, um coral em lá maior  A secção de desenvolvimento é bastante dramática, 

alternando entre um clima de grande agitação e um desespero profundo  Quando o tema de 

coral surge no fim do andamento, soa desesperado e resignado  A “Aria” é uma bela peça lírica, 

com  uma longa melodia vocal na mão direita  Na secção central (em fá maior) a melodia passa 

para a mão esquerda, o que nos dá a sensação de um dueto  O Scherzo e Intermezzi é uma peça 

muito caraterística  A secção principal sugere uma dança de sombras – muito leve e irreal  O 

primeiro Intermezzo baseia-se no dueto da “Aria”, mas com um pano de fundo mais humorístico  

O segundo Intermezzo, alla burla, tem um ritmo polaco que cria uma sensação de teatralidade  O 

tema principal do Finale (Allegro un poco maestoso) tem um caráter muito orgulhoso e majestoso  

É seguido por muitas secções no modo menor que apresentam variações de humor – que vão do 

mais lírico e melancólico ao eufórico e brilhante  No final, a euforia é deixada para trás e a Sonata 

termina num majestoso fá maior 

Yulianna Avdeeva
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Yulianna Avdeeva
“Em suma: uma noite fascinante, um programa de primeira classe e uma jovem e efusiva pianista 

extremamente talentosa. ” 

- Seen and Heard, fevereiro de 2012

Na sequência da sensacional conquista do Primeiro Prémio do International Fryderyk Chopin 

Competition 2010 em Varsóvia, Yulianna Avdeeva teve concertos de estreia com a Filarmónica 

de Nova Iorque (sob a direção de Alan Gilbert) em Varsóvia e Nova Iorque, e com a Orquestra 

Sinfónica NHK (Charles Dutoit) em Tóquio  Outros destaques recentes incluem apresentações 

com a Filarmónica Checa (Herbert Blomstedt) e a Sinfónica da Rádio Finlandesa (Santtu-Matias 

Rouvali), bem como um regresso à Orquestra Filarmónica de Varsóvia  Na última temporada 

passada, realizou tournées de recitais no Japão, Formosa e Itália, atuando também no Palau de 

la Música Catalana em Barcelona, na Tonhalle de Zurique, no festival La Roque d’Anthéron e no 

Schwetzinger Festpiele 

No outono de 2012, Avdeeva percorre os EUA com a Orquestra Filarmónica de Varsóvia sob  a 

direção deAntoni Wit  Outros destaques na temporada 2012/13 incluem estreias com a Orchestra 

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Gaetano D’Espinosa) e a Rundfunk-Sinfonieorchester 

Berlin (Marek Janowski), bem como atuações com a Sinfonieorchester Wuppertal e as Orques-

tras Filarmónicas de Cracóvia e Cidade do Cabo  Futuramente, Avdeeva fará a sua estreia orques-

tral londrina com a Orquestra Filarmónica de Londres e Vladimir Jurowski, estreando-se ainda 

com a Orquestra Sinfónica de Pittsburgh 

Os seus recitais mais próximos incluiram um regresso às International Piano Series no 

Southbank Centre, em Londres, em fevereiro de 2013, a par de aparições na Sociedade Filar-

mónica de Bilbao, no Klangräume Festival em Waidhofen, no Muziekgebouw Frits Philips 

Eindhoven, no Kultur und Kongresszentrum Liederhalle em Stuttgart, Salle Molière em Lyon e 

uma nova presença no Rheingau Musik Festival no verão de 2013  

O repertório de Avdeeva abrange um amplo leque de música que vai de Bach à música do Século 

XX  Ela é conhecida por tocar em instrumentos de época; em agosto de 2011 e 2012 interpretou 

os Concertos para Piano de Chopin num piano Erard no Festival “Chopin e a sua Europa”, com a 

Orchestra of the Age of Enlightenment (Jacek Kaspszyk) e a Orchestra of the Eighteenth Century 

(Frans Brüggen)  Na primavera de 2013 voltou a atuar com a Orchestra of the Eighteenth Century 

e Brüggen numa tournée conjunta no Japão 

A par dos seus recitais e concertos, Avdeeva é uma entusiástica intérprete de música de câmara, 

trabalhando com o Philharmonia Quartet (formado por membros da Berliner Philharmoniker) 

e a violinista Julia Fischer, entre outros  Na última temporada, apareceu duas vezes com Fischer 

no Menuhin Festival Gstaad, dando um recital em duo e interpretando o “Concerto para Violino, 

Piano e Cordas em Ré menor” de Mendelssohn  Apresentou o “Triplo Concerto” de Beethoven 

com Ye-Eun Choi e Maximilian Hornung e a Staatsorchester de Estugarda, sob a direção de 

Manfred Honeck, interpretando a mesma obra quando regressar à Filarmónica Checa em 

dezembro de 2013, novamente com Honeck  
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Tendo iniciado os seus estudos de piano aos cinco anos de idade com Elena Ivanova na Escola 

Especial de Música de Gnessin, Avdeeva frequentou a Universidade de Artes de Zurique (estu-

dando com Konstantin Scherbakov) e a reputada Academia Internacional de Piano de Lago 

Como International (com o Diretor Artístico William Grant Naboré) onde continua a trabalhar 

com Dmitri Bashkirov e Fou Ts’ong  Avdeeva ganhou várias outras competições internacionais, 

incluindo o Concurso de Piano de Bremen em 2003, o Concurso de Genebra em 2006 e o 

Concurso Arthur Rubinstein na Polónia 



Ensemble Fleder SUÉCIA

Quarteto Vocal

6 de julho, sábado, 23h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Claustro D  Afonso VI)

Co-produção Festival de Música do Estoril 
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Ensemble Fleder
Jessica Bäcklund, soprano

Ulrika Skarby, contralto

Love Enström, tenor

Richard Collin, baixo

Programa
“The Blue Willow Concert” 

de Xu Jianqiang

Parte I: Suécia

Canções Populares Suecas

Å inga rikedommar har jag haft

(Não tive boa sorte)

Trad /Arr  de Fjedur

Jungfrun går i ringen

(Vê a dança da virgem)

Trad /Arr  de Hugo Alvén

Allt under himmelens fäste

Trad /Arr  de Anónimo

Mattias Sköld (1976)

Blue Willow *

(Salgueiro azul)

Yellow Amber *

(Âmbar amarelo)

Black Elder *

(Sabugueiro preto)

Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

I furuskogen

(No pinhal)

Letra de Helena Nyblom

Juninatt

(Noite de junho)

Letra de Wilhelm Peterson-Berger

Skogssång

(Canção da floresta)

Letra de Albert Theodor Gellerstedt

Mattias Sköld (1976)

We know not where the dragons fly

(Não sabemos onde voam os dragões)

Letra de Liu Ji (1311-1375)

Parte II: China

Canção Popular Chinesa

A place far far away

(Um lugar muito, muito longe) 

Trad /Arr  de Xu Jianqiang (1953)

Xu Jianqiang (1953)

Blue Willow **

(Salgueiro azul)

Canção Popular de Anhui (China)

Fengyang Song

(Canção de Fengyag) 

Trad /Arr  de Chen Yi

*) Encomendado e interpretado pela primeira vez pelo Ensemble Fleder no Gustavsberg Porcelain Museum, nos arredores de 

Estocolmo, no concerto original de “Blue Willow”, a 4 de março de 2012  Elder é o nome inglês para a árvore que em inglês se 

costuma chamar de “Fleder” (sabugueiro) = Ensemble Fleder 

**) Encomendado e interpretado pela primeira vez pelo Ensemble Fleder no Gustavsberg Porcelain Museum, a 4 de março de 

2012  Música composta para a curta-metragem animada “Blue Willow” de Veialu Aila-Unsworth, selecionada para o Festival de 

Cinema de Berlim em 2005 
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Parte II: China (cont.)

Xu Jianqiang (1953)

Student Diaries (Diários de um Estudante)

I – Quiet Classroom (Sala de aula silenciosa)

II – Online Game (Jogo online)

III – Sleepy Drowsy Insect (Inseto sonolento e desnorteado)

IV – Tomorrow’s Dream (Sonho de amanhã)

V – Graduate Ceremony (Cerimónia de graduação)
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Notas à Margem
Desde 2009 que o Ensemble Fleder (quarteto vocal composto por Jessica Bäcklund, soprano, 

Ulrika Skarby, contralto, Love Enström, tenor, e Rickard Collin, baixo) se encontra envolvido numa 

estreita colaboração com o reconhecido compositor de Xangai, Xu Jianqiang  Até agora o Ensem-

ble Fleder encomendou e estreou 30 minutos da sua música  Xu Jianqiang esteve presente em 

Estocolmo para a estreia da peça “Blue Willow”, em março de 2012 

Os cantores (exceto Ulrika Skarby) trabalham para o Coro da Radio Sueca (32 cantores), um dos 

mais prestigiados coros profissionais do mundo e a primeira escolha de maestros mundialmente 

famosos como Claudio Abbado, Riccardo Muti e Daniel Harding, para nomear alguns  Todos os 

anos o Coro da Rádio Sueca dá concertos por todo o mundo, tendo atuado o ano passado no 

Japão e já em abril de 2013 em Itália 

Estes três elementos têm trabalhado frequentemente com os melhores coros na Suécia, Noruega 

e Dinamarca, e com grupos mais pequenos como o Ensemble Villancico (14 cantores, bailarinos e 

instrumentistas) especializado em música barroca latino-americana 

Enquanto Rickard é um dotado cantor de grupo, Love, Jessica e Ulrika são frequentemente 

solicitados como solistas, tanto para concertos como para óperas  Sobretudo Ulrika é uma 

cantora especialista em ópera, tendo participado em muitas produções por toda a Suécia e apre-

sentando desde há muitos anos, em conjunto com um grupo de ópera, improvisações de árias 

de ópera nos mais variados estilos  Jessica participou recentemente numa nova ópera de um 

compositor sueco que em junho será apresentada em Berlim  Os quatro são músicos profissio-

nais a tempo inteiro 

O quarteto vocal Ensemble Fleder dá a estes quatro completos cantores a oportunidade única de 

explorar a música de câmara vocal; as nuas e frágeis vozes individuais moldadas em harmonia 

com as demais 

O concerto “Blue Willow” teve a sua estreia em Gustavsberg, nos arredores de Estocolmo, a 3 

de março de 2012 na presença de ambos os compositores  Mais tarde, em 2012, foi repetido na 

cidade sueca de Sundsvall  O ano de 2013 inclui seis apresentações: a 9 de fevereiro no Museu do 

Oriente em Estocolmo para celebrar o Ano Novo Chinês, de 25 a 30 de março no Conservatório 

de Música de Xangai, em Hangzhou e em Wenzhou na província de Zhejiang na China, e, final-

mente, 5 e 6 de julho no Estoril e em Alcobaça 

O projeto “Blue Willow” é baseado no mundialmente famoso padrão do salgueiro em cerâmica 

azul e branca chinesa (desenhado por Thomas Minton em finais do século XVIII), derivando a 

sua história de um conto popular chinês segundo o qual a bela filha de um rico mandarim terá 

fugido para escapar ao casamento com um brutal duque guerreiro 

A atuação inclui música nova dos compositores Mattias Sköld (Suécia) e Xu Jianqiang (China), o 

quarteto Ensemble Fleder a cappella, um narrador e uma curta-metragem de animação do autor 

Veialu Aila-Unsworth (Nova Zelândia) selecionada para o Festival de Cinema de Berlim em 2005 
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A música, as palavras e o filme contam uma trágica história de amantes a fugirem a um pai irado  

O par condenado acaba por ser transformado em pássaros, pelos deuses, escapando finalmente 

à opressão… explodindo e desintegrando-se  

Nas apresentações em Xangai e Wenzhou, China, bem como as que têm lugar no Estoril e em 

Alcobaça o concerto é também apresentado na língua local 

Ensemble Fleder
O grupo vocal Ensemble Fleder é composto por quatro cantores suecos com ampla experiência 

de coro e música de grupo  Para além das suas carreiras a solo os membros do grupo cantam no 

mundialmente reconhecido Coro da Rádio Sueca, atuando com regularidade no Palácio Real 

Sueco 

O Ensemble Fleder tem dado concertos um pouco por toda a Suécia, maioritariamente na Sala 

de Concertos da Rádio Sueca e durante o Festival de Música Antiga de Estocolmo  O grupo esteve 

também em digressão na China, no âmbito do China Shanghai International Arts Festival (CSIAF) 

em 2009, tendo sido convidado no ano seguinte, pelo Comité Sueco para a Expo 2010, a dar 

concertos durante a exposição mundial em Xangai 

O grupo privilegia a música sueca, chinesa e francesa  e inclui no seu repertório compositores 

como os suecos Alvén e Peterson-Berger, o compositor chinês contemporâneo Xu Jianqiang 

e o seu congénere sueco Mathias Sköld, bem como os gigantes franceses Debussy e Poulenc, 

embora o Ensemble Fleder também atue com os seus solistas em obras como a “Paixão Segundo 

São João” de Arvo Pärt, o Requiem de Mozart e várias cantatas de Bach 

Rickard Collin
BAIXO

Rickard Collin começou a sua carreira de cantor como menino soprano e cantou como contralto 

e como tenor antes de chegar a baixo  Estudou voz e flauta nas escolas de música de Malmö e 

Örebro e participou em diversos cursos e masterclasses com, por exemplo, John Potter e Emma 

Kirkby  Desde 1991 está contratado pelo Coro da Rádio Sueca, onde tem trabalhado com muitos 

dos mais famosos maestros a nível mundial e participado em digressões pelo mundo inteiro  

Rickard canta frequentemente em coros e grupos, como por exemplo o Coro de Câmara de Eric 

Ericsons e o grupo vocal Royal Courts, e também como solista em música religiosa por toda a 

Suécia  A sua força e paixão vão para as execuções de música antiga e de musica nórdica de 

câmara 
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Ulrika Skarby
ALTO

Ulrika Skarby é uma famosa cantora de ópera na Suécia, licenciada pela Escola Superior de 

Ópera de Estocolmo  Após a sua estreia como Carmen na famosa ópera de Bizet, encarnou já 

algumas personagens de relevo em palco; não raramente com performances físicas, como dança 

e kung-fu  Sendo uma mezzo soprano coloratura tem sido elogiada pela crítica, desde o seu papel 

de bela Isabella em “A Italiana em Argel”, de Rossini  Ulrika Skarby dá também concertos a solo 

por toda a Suécia, tendo mesmo apresentado um divertissement nas festividades do Prémio 

Nobel, na sede da cidade de Estocolmo  Ulrika Skarby é cantora no grupo vocal da Capela Real 

em Estocolmo  É membro do quarteto vocal Ensemble Fleder desde a visita deste a Xangai, em 

2009 

Love Enström
TENOR

Quer como solista quer como cantor de grupo, Love Enström é o que se pode descrever como 

um camaleão musical  No seu repertório a solo podemos encontrar obras que vão da música 

barroca, como é o caso de “Rappresentatione Di Anima e Di Corpo” de Cavalieri, até música do 

período romântico tardio, como “A Canção da Terra” de Mahler  Os géneros musicais por ele 

abrangidos incluem tanto o musical como a ópera  Enquanto cantor de grupo, Love já interpre-

tou a maioria das grandes obras e cantou para maestros como Muti, Abbado e Guerguiev  Desde 

2004, Love trabalha para o mundialmente conhecido Coro da Rádio Sueca e viaja regularmente 

em digressão 

Jessica Bäcklund
SOPRANO

Tendo iniciado os seus estudos musicais como aluna de violino e piano, Jessica passou a 

enfatizar o uso da voz desde inícios dos anos 90  Hoje – soprano no famoso Coro da Rádio Sueca 

– Jessica continua a ser procurada como solista e apreciada pela sua participação em grupos  Faz 

parte de grupos musicais variados que vão de grupos especializados em música instrumental 

barroca a um quarteto vocal a cappella com um repertório contemporâneo  As suas atuações a 

solo, em encenações de ópera, vão desde o barroco antigo e de Mozart, em festivais de música, a 

Wagner, na Wermland Opera na Suécia  Atua frequentemente a solo em festivais, igrejas e salas 

de concerto  Jessica tem apresentado, nos últimos anos, peças a solo escritas propositadamente 

para a sua voz  Trabalhou com muitos grupos, coros e coros de ópera, sob direção de maestros 

como Muti, Guerguiev e Harding  Com o Coro da Rádio Sueca, o Coro de Câmara Eric Ericsons, o 

Vokalharmonin e o Ensemble Villancico gravou alguns discos, bem como programas de rádio, e 

de televisão, e deu concertos na Europa, na Ásia, nos EUA e na América do Sul  Apesar dos muitos 

concertos em salas de espetáculos, Jessica é uma cantora dedicada à música de câmara e antevê 

o seu futuro no Ensemble Fleder 



Grupo Vocal Olisipo
Obras de Duarte Lobo e Manuel Cardoso 

7 de julho, domingo, 18h00 
Convento de Santa Maria de Cós
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Programa
Duarte Lobo (ca  1565-1646) · Pater, peccavi

Duarte Lobo · Missa Pro Defunctis 6 Vocum

Introitus - Requiem aeternam

Kyrie

Graduale - Requiem aeternam

Tractus -  Absolve Domine

Sequentia pro defunctis – Dies irae

Offertorium - Domine Jesu Christe

Sanctus

Agnus Dei

Communio - Lux aeterna

Manuel Cardoso (1566 – 1650) · Responsorium – Libera me, Domine

Duarte Lobo · Responsorium pro defunctis  -  Memento mei

Grupo Vocal Olisipo
Elsa Cortez, soprano

Maria Luísa Tavares, meio-soprano

Lucinda Gerhardt, meio-soprano

Diogo Cerdeira, tenor

Armando Possante, barítono e direção
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Notas à margem
Nascido em 1565 em Alcáçovas, no Alentejo, Duarte Lobo foi um dos maiores compositores 

da Escola de Música da Sé de Évora e seguramente o de maior reconhecimento em vida  Após 

ter terminado os seus estudos com Manuel Mendes, foi nomeado Mestre de Capela da Sé de 

Évora, ainda antes de completar trinta anos, cargo que denota claramente o seu prestígio e a sua 

qualidade enquanto compositor  A esta posição seguiram-se as de Mestre de Capela do Hospital 

Real de Lisboa e, em 1594, aos 29 anos, da Catedral de Lisboa, onde foi também professor  Esta 

ascensão meteórica foi acompanhada por uma correspondente fama internacional, tendo as 

suas obras sido publicadas pela casa Plantin em Antuérpia, em quatro volumes, ao longo de 37 

anos  O facto de as suas obras terem sido editadas fez com que a música de Lobo chegasse a todo 

o mundo, levada pelos missionários portugueses, tendo sido interpretada sem interrupções 

desde o século XVI até aos nossos dias, como atestam vários registos litúrgicos e programas de 

concertos 

No último volume editado por Plantin, o Liber Secundus Missarum de 1639, surge esta Missa Pro 

Defunctis a seis vozes  Não havendo forma de saber qual a data de composição da obra, podemos 

identificar uma textura imitativa extremamente densa, que poderia indicar uma obra concebida 

ainda no séc  XVI, mas que, aliada à intensidade dramática com que o texto é ilustrado, revela a 

maturidade musical e espiritual de um homem idoso, como seria Duarte Lobo à data da edição, 

com mais de 70 anos  Sintomática desta gravitas característica da idade é a decisão do compo-

sitor de musicar a Sequência Dies Irae, com a sua dramática descrição do juízo final  Lobo adota 

aqui um estilo de uma grande clareza, com a textura reduzida a quatro vozes e substituindo 

o contraponto cerrado dos outros andamentos por uma homofonia que permite ao ouvinte 

meditar claramente no seu fim último  Esta decisão de evidenciar pela simplicidade este anda-

mento central da obra é tão mais notável quanto este é um dos únicos exemplos deste texto em 

todo o repertório conhecido do stile antico, sendo  o seu dramatismo muito mais apreciado pela 

sensibilidade dos autores Clássicos e Românticos  Se a belíssima música de Lobo não fosse por si 

só suficiente, a existência deste andamento torna esta missa uma obra única 

Complementamos a apresentação da obra de Duarte Lobo com algumas obras de contempo-

râneos seus da Escola de Música da Sé de Évora  Para além da belíssima confissão da autoria do 

próprio Lobo, Pater peccavi, incluímos o Tractus Absolve Domine, versão em cantochão notada 

por Filipe de Magalhães em 1614, e o Libera me, responsório para a absolvição do defunto sobre 

o túmulo, da autoria de Manuel Cardoso e que faz parte da sua própria missa de defuntos a seis 

vozes, com a qual terminaremos o programa, pedindo a libertação da morte eterna 

Armando Possante
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Grupo Vocal Olisipo
O Grupo Vocal Olisipo foi fundado em 1988, tendo sido desde então dirigido por Armando 

Possante  O seu repertório é vasto e eclético, abrangendo obras do período medieval aos dias 

de hoje  Tem colaborado frequentemente com compositores, tendo apresentado em primeira 

audição obras de Bob Chilcott (Irish Blessing), Ivan Moody (The Meeting in the Garden, The 

Prophecy of Symeon), Christopher Bochmann (Maria Matos Medley, Morning e a ópera Corpo 

e Alma), Eurico Carrapatoso (Magnificat em Talha Dourada, Horto Sereníssimo, Stabat Mater), 

Vasco Mendonça (Era um Redondo Vocábulo), Luís Tinoco (Os Viajantes da Noite) e Manuel 

Pedro Ferreira (Delirium), entre outros  

Conquistou já diversos prémios em concursos, nomeadamente uma menção honrosa no 

Concurso da Juventude Musical Portuguesa e o Primeiro Prémio nos concursos International 

May Choir Competition em Varna, Bulgária, Tampere Choir Festival na Finlândia, 36 º Concorso 

Internazionale C A Seghizzi em Gorizia, Itália e 5 º Concorso Internazionale di Riva del Garda em 

Itália, e vários prémios de interpretação 

Efetuou inúmeras atuações por todo o país, tendo-se já apresentado nos principais Festivais 

de Música em  palcos como os do Centro de Arte Moderna, Centro Cultural de Belém, Teatro 

Nacional de S  Carlos, Casa da Música e Teatro Rivoli, entre muitos outros  Tem colaborado com 

vários ensembles instrumentais e orquestras, como o Quarteto Lacerda, Quarteto Arabesco, 

Capella Real, Músicos do Tejo, Academia de Música Antiga, Orquestra de Cascais e Oeiras, 

OrchestrUtopica, Orquestra Sinfónica Juvenil, Orquestra do Algarve, Orquestra Filarmonia das 

Beiras e Orquestra Metropolitana de Lisboa  Trabalhou com dois dos mais prestigiados ensem-

bles mundiais da atualidade – “Hilliard Ensemble” e “The King’s Singers” e também interpretação 

de ópera barroca com Jill Feldman 

Internacionalmente tem-se apresentado em concertos por toda a Europa  Participou como 

convidado em Sunderland, Inglaterra e no Festival 500, em St  John’s no Canadá e em Singapura, 

onde o grupo orientou diversos workshops para coros e maestros de todo o mundo  

Gravou o Officium Defunctorum de Estêvão de Brito e as Matinas de Natal de Estêvão Lopes 

Morago para a editora Movieplay, Cantatas Maçónicas de Mozart para a EMI, e para a Diálogos, 

Tenebrae com  música de Francisco Martins e Manuel Cardoso e o Magnificat de Eurico Carrapa-

toso 



Sofia Silva e 
Margarida Prates
Recital de Flauta e Piano 

11 de julho, quinta-feira, 21h30 
Igreja Matriz de Évora de Alcobaça

13 de julho, sábado, 18h00 
Biblioteca Municipal da Nazaré
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Programa
1.ª Parte

Camille Saint-Säens · Romance para flauta e piano, op  37

Carl Reinecke · Sonata “Undine”, op  167

1. Allegro

2. Intermezzo

3. Andante

4. Finale

2.ª Parte

Franz Schubert · Introdução e Variações sobre “Trockne Blumen”, op  post  160, D  802 

(Do ciclo “A Bela Moleira”)

Ian Clarke · Orange Dawn
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Notas à margem

Camille Saint-Säens

Camille Saint-Säens (Paris 1835 — Argel 1921) é considerado um dos compositores franceses mais 

importantes da sua época  Compositor, pianista e organista, foi organista da Igreja da Madeleine, 

em Paris, durante 20 anos  O repertório que nos legou é muito variado e inclui obras sacras, 

óperas, música vocal, sinfónica, música para piano solo e para agrupamentos de câmara diver-

sificados  Entre as suas obras mais famosas contam-se “O Carnaval dos Animais”, a Sinfonia n º 

3 para órgão e orquestra e a ópera “Sansão e Dalila”  A Romance op  36, originalmente composta 

para flauta e piano em 1871, faz parte de um grupo de romances que o compositor escreveu para 

violino, trompa e violoncelo  A atmosfera da peça transporta-nos para um estado de reflexão 

e de tranquilidade, conseguido através de um grande lirismo e de linhas melódicas generosas 

executadas pela flauta 

Carl Reinecke

Carl Reinecke (Altona, Hamburgo 1824 — Leipzig 1910), compositor, professor e pianista alemão  

Iniciou os estudos musicais com o seu pai (Rudolf Reinecke) desde cedo e começou a compor 

com apenas 7 anos  Carl Reinecke chegou a ser um dos músicos mais influentes do seu tempo, 

tendo dedicado grande parte da sua vida ao ensino  É autor de uma obra muito vasta que inclui 

óperas, sinfonias, concertos para instrumento e música de câmara  A Sonata para Flauta e Piano 

“Undine” tornou-se uma das suas obras mais conhecidas, sendo muito tocada um pouco por 

todo o mundo e uma das obras de referência para o instrumento 

Composta em 1882, a obra adota o subtítulo “Undine” porque se baseia no conto romântico 

alemão de Friedrich de la Motte Fouqué de 1811  Undine é uma ninfa aquática que só conseguirá 

alcançar a imortalidade se encontrar o amor verdadeiro de um humano  Certo dia conhece um 

belo cavaleiro – Huldebrand – por quem se apaixona e com quem acaba por casar  Ela avisa o 

marido que ele lhe deverá ser sempre fiel, caso contrário terá que morrer  Ignorando o aviso de 

Undine, Huldebrand acaba por traí-la e voltar para a antiga noiva  Não tendo outra alternativa 

senão cumprir a lei do seu reino aquático, Undine é obrigada a matar o seu muito amado marido  

Depois do funeral de Huldebrand formou-se uma fonte borbulhante em torno da sua sepultura; a 

lenda conta que são os braços de Undine a cercar para sempre o seu amado 

Não pretendendo ser música programática, a sonata não descreve a história em pormenor, é 

apenas alusiva  No entanto, podemos relacionar o 1 º andamento com o mundo subaquático, o 

2 º andamento com a vida de Undine em terra, o 3 º andamento com a expressão do amor de 

Undine por Huldebrand e o 4 º andamento com a dor de Undine quando é abandonada pelo 

marido 
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Franz Schubert

Franz Schubert (Himmelpfortgrung 1797 — Viena 1828) terminou em 1823 o seu ciclo de canções 

“A Bela Moleira”, sobre 20 poemas de Wilhelm Muller  Este ciclo de poemas conta-nos a vida de 

um jovem que parte pelos campos à procura de trabalho e acaba por ser aceite num moinho, 

onde vive um moleiro com a sua filha (“A Bela Moleira” )  O jovem apaixona-se de imediato 

pela linda rapariga, mas ao ver que o seu amor não é correspondido entrega-se a um estado 

de desespero exacerbado, que culmina no desejo de morrer, ilustrado no poema “Trockne 

Blumen” (Flores secas)  É precisamente este o poema inspirador das variações para flauta e piano, 

compostas um ano depois do ciclo original 

Schubert utiliza o tema da canção na introdução da obra, modificando-o depois ao longo de sete 

variações, mantendo porém o tema original sempre reconhecível  O equilíbrio estrutural da 

obra é atingido através do diálogo e da alternância de virtuosismo entre os dois instrumentos  

A introdução ilustra um ambiente lúgubre: o piano acompanha a dor da flauta tocando acordes 

soturnos, que nos remetem para uma marcha fúnebre  O ambiente aligeira-se progressivamente 

nas variações que se seguem, culminado na última variação com um brilho e uma luminosi-

dade conseguidos pelo uso de uma tonalidade maior, que contrasta com a tonalidade menor 

anteriormente usada  Editada somente em 1850, já depois da morte de Schubert, esta obra foi 

calorosamente aceite pelos flautistas, tornando-se numa obra de referência para o instrumento 

em todo o mundo 

Ian Clarke

Ian Clarke (Broadstairs, Kent 1964), flautista, professor e compositor inglês, é reconhecido como 

um dos intérpretes/compositores de referência do seu tempo no mundo da flauta  As suas obras 

são tocadas um pouco por todo o mundo por estudantes e profissionais de renome internacio-

nal, sendo consideradas como parte do repertório mais emocionante da atualidade 

Segundo Ian Clarke: “‘Orange Dawn’ foi originalmente inspirada na visão de um amanhecer no 

Grande Vale do Rift da África Oriental: o acordar da vida exótica, sobretudo pássaros como os 

flamingos cor-de-rosa, cujas silhuetas ganhavam forma contra um sol nascente deslumbrante  

Num crescendo progressivo, a peça pretende traduzir uma vasta gama de emoções e reações 

que tentam ilustrar a relação/participação do homem num ‘outro mundo’ (ou talvez o mundo 

real)  Estes sentimentos podem variar entre a serenidade, o espanto e a raiva – este último 

presente na primeira parte da cadência do piano ”

Sofia Silva e Margarida Prates
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Sofia Silva
Sofia Silva é licenciada em Flauta Transversal pela Escola Superior de Música de Lisboa e Master 

Musician pela Guildhall School of Music and Drama, Londres  Iniciou os seus estudos musicais 

aos 9 anos na Sociedade Filarmónica Maceirense  Estudou com João Pedro Fonseca na Escola 

de Música do Orfeão de Leiria, instituição onde foi várias vezes vencedora do Concurso “Os 

Melhores Alunos da EMOL” nas categorias de Música de Câmara e de Solista, efetuando inúmeros 

concertos, nomeadamente no “Festival de Música em Leiria”  

Em Portugal estudou ao longo de vários anos com Vasco Gouveia e em Londres foi orientada por 

Averil Williams, Sarah Newbold e Ian Clarke  Foi vencedora do “1 º Concurso de Jovens Intérpre-

tes” do 9 º Curso de Verão de Jovens Músicos das Caldas da Rainha, tendo estreado o quarteto 

“O Pássaro que Salvou o Mundo” para flauta, violino, viola e violoncelo de António Vitorino d’Al-

meida no concerto de abertura do Festival “Mus&Caldas 2005” (obra escrita propositadamente 

para si como prémio do “1 º Concurso de Jovens Intérpretes”) 

Foi membro fundador do Lusitanus Ensemble e do Trio Ártemis (duas flautas e piano) com 

quem se apresentou em concerto em Portugal e Espanha  Apresentou-se a solo com a Orques-

tra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa interpretando o “Concerto para Flauta e 

Orquestra op  39” de Lowell Liebermann em maio de 2006 sob a direção de Vasco Pearce de 

Azevedo  

Colaborou como freelancer com orquestras como a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, 

a Lisbon Film Orchestra, a Orquestra A2M e a Orquestra Didática da Foco Musical  Em Londres 

teve ainda hipótese de colaborar, através de protocolos da Guildhall School, com a London 

Symphony Orchestra, a Philarmonia Orchestra e a BBC Radio 3  Trabalha e apresenta-se regular-

mente em recital com a pianista Margarida Prates, destacando-se a transmissão em direto de um 

recital na RDP Antena 2  

Leciona Flauta Transversal desde 2002 na Academia de Música de Alcobaça, onde desempe-

nhou funções de Direção Pedagógica entre 2009 e 2012 
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Margarida Prates
Após concluir o Curso Superior de Piano na Escola Superior de Música de Lisboa, a pianista 

Margarida Prates seguiu para Itália para ingressar na Scuola Internazionale di Pianoforte, onde 

seguiu, durante quatro anos, cursos de aperfeiçoamento pianístico com o Pianista Fausto Zadra  

Participou em vários Concursos de Piano a nível nacional e internacional, tendo sido laureada no 

Jugend Musiziert, no Concurso Internacional de Música do Estoril, no Corso-Concorso di Brescia 

(Itália) e no Tournoi International de Musique (Paris) 

Enquanto concertista, tem vindo a apresentar-se com regularidade em várias salas de concerto 

em Portugal e no estrangeiro, a solo, em formações de música de câmara e com orquestra (entre 

outras, a Orquestra de Cordas da Sinfónica Nacional, a Orquestra de Brescia, e a Orquestra 

Sinfónica Juvenil Municipal da Cidade Guatemala) 

Gravou já repetidas vezes para a RDP Antena 2, quer em estúdio quer em transmissões em direto  

As suas atuações têm merecido o elogio da crítica, dela se escrevendo: 

“(…) Margarida Prates deu um excelente concerto ontem na Cidade da Guatemala no Auditório 

do Museu Ixchel, acompanhada pela Orquestra Sinfónica Juvenil Municipal  A sua atuação foi 

estrondosa  A maneira como Margarida Prates sente e respira a música e como transmite esse 

sentimento para o piano é admirável  Ela criou uma fantástica ligação humana e musical com 

a Orquestra e com o Maestro, ligação evidente em palco durante todo o concerto” (Direção do 

Museu Ixchel, Cidade da Guatemala, Agosto 2012);

“(…) com um programa inteiramente dedicado ao romantismo a pianista conquistou o público 

com a sua musicalidade” (Diário do Sul, 2009);

“(…) pianista aromática, confiante, cheia de sentimento  A sua interpretação chegou direta ao 

coração dos ouvintes” (Ute van Sanden, Mitteldeutsche Zeitung, 2008);

“(…) é uma promessa do piano  Porque não dizer que já passou a fase da promessa… Expressa-se 

de forma exuberante, mas não teatral” (Nuno Santos, Suplemento Artes e Letras, Primeiro de 

Janeiro, 2001) 

Paralelamente à sua atividade como concertista, produziu e realizou programas radiofónicos 

na RDP Antena 2 (“Estórias do teclado”, “O Feminismo na Música” e “António Fragoso e os seus 

contemporâneos”) 

Atualmente encontra-se inscrita na Universidade de Coimbra no Mestrado de Estudos Artísticos 

e na Academia Internacional de Piano Aquiles Delle Vigne, onde frequenta a “Classe de Virtuosi-

dade” 



Vozes Alfonsinas
Os trovadores: imagem romântica, música medieval

12 de julho, sexta-feira, 22h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (espaços diversos)
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Programa
Prelúdio

Lamentação e Romance de D  Inês de Castro, Io m’estando em Coimbra

I  Da Provença à Ibéria; Jogos de humor

1  Peire Vidal: Pos tornatz sui en Proensa (versão instrumental)

2  Arnaut Catalan e Alfonso X, tenção satírica Senher, ad-ars ie’us venh’ querer

II  Romantismo e amor cortês (a pretexto de Verdi)

3  Roi Paes de Ribela: cantiga d’ amor Par Deus, ai dona Leonor 

4  Joan Airas de Santiago: cantiga d’amigo Foi-s’o meu amigo a cas d’el-rei

5  João Soares Coelho, cantiga d’ amor En grave dia, senhor, que vos vi 

III  Ascensão artística dos jograis (a pretexto de Wagner)

6  Martim Soarez, cantiga de maldizer: Foi um dia Lopo jograr

7  Anónimo: Estampie royale nº 3

8  Lourenço, cantiga d’amigo: Amiga, des que meu amigo vi 

9  João Peres d’Aboim e João Soares Coelho, tenção: João Soarez, comecei 

10  Anónimo: Estampie royale nº 5

11  Lourenço, cantiga d’amigo: Assaz é meu amigo trovador

12  João Peres d’Aboim e Lourenço, tenção: Lourenço, soías tu guarecer 

IV  Mistura final (a pretexto de Herculano)

13  Pero da Ponte, cantiga d’amor (rondel): Senhor do corpo delgado 

14  Anónimo italiano: I’ senti’ matutino (versão instrumental)

15  João Garcia de Guilhade: Vi hoj’eu donas mui bem parecer

Vozes Alfonsinas
Susana Conde Teixeira, meio-soprano

Gonçalo Pinto Gonçalves, tenor e percussão

Sérgio Peixoto, tenor

Victor Gaspar, barítono 

Madalena Cabral, rabeque

Nuno Torka Miranda, alaúde e voz

Manuel Pedro Ferreira, direcção e apresentação
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Notas à margem
A presença do túmulo de D  Inês de Castro na igreja do Mosteiro de Alcobaça impõe-nos uma 

homenagem prévia: uma evocação do episódio que precedeu a sua morte  Um cancioneiro 

quinhentista conserva, de facto, uma parte do romance em verso que ficciona a chegada a Coim-

bra dos seus assassinos, e a temerosa reacção de D  Inês  A música inspira-se numa entoação, de 

tradição ibérica, das Lamentações da Semana Santa, e portanto confere ao episódio a dignidade 

cultural e a severidade emocional de uma Paixão  Mas o túmulo de D  Inês representa também, 

no seu friso de músicos, o mundo do “bom amor” cortês, um mundo de harmonia musical que 

prefigurava na terra a harmonia das vozes angélicas  E este mundo do “bom amor” era, nesse 

tempo, indissociável dos últimos ecos da tradição trovadoresca 

Devemos aos autores românticos a imagem popular do trovador: galã itinerante que ganha o 

coração das damas, cantando de forma singela à medida que toca o seu alaúde  De facto, nesta 

imagem confluem contextos e personagens diversos: o galanteador era o trovador propriamente 

dito, termo que referia um personagem socialmente elevado; a canção era intencionalmente 

sofisticada, sendo a aparência de simplicidade um traço de estilo; quem viajava era o jogral; era 

também ele quem tocava (mas talvez não enquanto cantasse); e aquilo que tocava não seria, 

provavelmente, o alaúde, cuja associação ao mundo mourisco, até ao século XIV, era demasiado 

evidente 

Deve esclarecer-se que no século XIX, a redescoberta dos poemas trovadorescos não foi acom-

panhada pelo conhecimento da sua música nem do seu contexto social, pelo que estes aspectos 

foram supridos sobretudo pela imaginação  Apesar do ulterior progresso nesse conhecimento, 

a imagem romântica do trovador mantém-se popularmente poderosa, pelo que ainda choca 

descobrir o gosto trovadoresco pela sátira e o seu uso, nas canções, de linguagem ambígua, 

chocarreira ou obscena 

No presente concerto, partindo-se de referências a trovadores em óperas de Verdi e Wagner 

e na ficção de Alexandre Herculano, propõe-se a reconstituição, a partir de fontes medievais, 

de música trovadoresca de autores galego-portugueses dos círculos de Alfonso X de Castela e 

Afonso III de Portugal  Os textos são sonorizados a partir de melodias de Bernart de Ventadorn, 

Thibaut de Navarra, cantigas marianas de Alfonso X e peças religiosas da época  Duas danças 

instrumentais do século XIII e uma peça polifónica do Codex Rossi completam o programa 

Manuel Pedro Ferreira
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Vozes Alfonsinas
Desde a sua primeira apresentação no Castelo de Leiria em Junho de 1995, o grupo “Vozes Alfon-

sinas” tem-se afirmado no panorama nacional como um dos seus mais criativos e sólidos grupos 

musicais  Em 1998, foi publicado na Galiza um primeiro disco compacto das “Vozes Alfonsinas”, 

com as melodias de Martin Codax  Em 1997, o grupo gravou um CD dedicado ao vilancico renas-

centista, publicado pela EMI-Classics em 2001  Em 1999/2000, o seu novo CD intitulado “O Tempo 

dos Trovadores” (cantigas de D  Dinis, Cantigas de Santa Maria, canções árabo-andaluzas), para a 

etiqueta Strauss/ PortugalSom, foi considerado pela crítica “um marco na discografia portuguesa”, 

evidenciando “grande consciência estilística” (Público) e uma “sonoridade de grande clareza” 

(Expresso)  A revista Classics Today declarou: “it’s a fine bit of work, recommended for anyone 

interested in medieval music — or just looking for something very old and different ”

Em 2000, o grupo gravou ainda um CD dedicado à música da liturgia bracarense (Ofício de 

S  Geraldo e cânticos natalícios) a propósito do qual, na revista Plainsong & Medieval Music, se 

afirmou com admiração: “the singing is of exquisite purity” (J  F  Weber), destacando-se “the beauty 

of the voices” (E  Hornby); em 2002, foi gravado o disco “Mon seul plaisir”, baseado no códice 714 

da Biblioteca Pública do Porto (inédito); e em 2008, novo disco, “Dos Visigodos a Dom Sebastião”, 

para uma Antologia de música em Portugal na Idade Média e no Renascimento, em dois volu-

mes, com a qual se publicou também o CD gravado em 2000  Estes CDs foram assim comentados 

por António Marujo (Além-Mar): “Com momentos de uma grande comoção e intensidade, estes 

discos mostram também a maturidade e ineditismo do trabalho feito por Manuel Pedro Ferreira 

e pelas Vozes Alfonsinas  Uma obra incontornável para saber de onde vimos ”

As Vozes Alfonsinas têm atuado, em Portugal, para diversas entidades públicas, municipais e 

religiosas, destacando-se quatro gravações ao vivo para a Antena 2 (incluindo uma atuação no 

Centro Cultural de Belém), uma gravação para a RTP (programa “Percursos da música portu-

guesa”), a sua participação no Festival de Música de Leiria, nas Festas de Lisboa, no Festival 

“Música em S  Roque”, no Festival do Atlântico (Açores), no Festival de Música Medieval de Sesim-

bra, no Festival de Música de Alcobaça, no Festival do Estoril, no Festival “Terras sem Sombra” e 

nos “Dias da Música” no CCB  Em 1999 o agrupamento teve uma calorosa estreia internacional 

em Pesaro, Itália, no âmbito do Festival “Sipario Ducale”  Em Janeiro de 2003, apresentou-se em 

Amsterdão, com apreciável êxito, com um concerto integrado no ciclo “De zuilen van Hercules”  

Em 2006 apresentou-se na Smithsonian Institution, em Washington, D C , onde realizou, com 

grande sucesso, cinco atuações com música do Renascimento; e em 2009, atuou com enorme 

aplauso no Festival de Música Antiga e Iberoamericana de Cáceres, o que motivou o convite para 

uma atuação em 2011, em Valencia de Alcántara, igualmente bem acolhida 
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Manuel Pedro Ferreira
Manuel Pedro Ferreira (n  1959) doutorou-se em Musicologia na Universidade de Princeton, 

sendo atualmente Professor Associado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, onde leciona sobre a música da Idade Média e do Renascimento 

e coordena o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM)  Tem-se dedicado 

também à crítica, à composição e à interpretação musical: dirige desde 1995 o grupo Vozes 

Alfonsinas, com o qual gravou cinco discos  Como musicólogo, publicou mais de oitenta artigos 

científicos e dirigiu vários projectos de investigação com financiamento por concurso público  

É membro da Academia Europeia (desde 2010) e da direção da Sociedade Internacional de 

Musicologia (desde 2012)  Foi responsável pela publicação facsimilada do Cancioneiro de Elvas 

(Lisboa, 1989) e do manuscrito 714 da Biblioteca Pública Municipal do Porto (Porto, 2001); o seu 

livro “O Som de Martin Codax” (Lisboa, 1986) foi premiado pelo Conselho Português da Música  

Entretanto escreveu ou coordenou nove outros títulos: “Cantus coronatus — Sete cantigas d’amor 

d’El-Rei Dom Dinis” (Kassel, 2005), “Dez compositores portugueses  Percursos da escrita musical 

no século XX” (Lisboa, 2007), “Antologia de Música em Portugal na Idade Média e no Renasci-

mento”, 2 vols  (Lisboa, 2008), “Medieval Sacred Chant: from Japan to Portugal” (Lisboa, 2008), “A 

Sé de Braga  Arte, Liturgia e Música, do final do século XI à época tridentina” (Lisboa, 2009), “New 

Music, 1400-1600” (Évora-Lisboa, 2009), “Aspectos da Música Medieval no Ocidente Peninsular”, 

2 vols  (Lisboa, 2009-2010), “Revisiting the Music of Medieval France: from Gallican chant to 

Dufay” (Farnham-Burlington, 2012) e “Harmonias do Céu e da Terra: A música nos manuscritos de 

Guimarães (séculos XII-XVII)” (Lisboa-Guimarães, 2012) 
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Miguel Yisrael
Recital de Alaúde

13 de julho, sábado, 22h00 
Igreja Matriz de São Martinho do Porto
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Programa
“O Alaúde do Rei: 

Música Barroca de Versalhes”

1.ª Parte

Germain Pinel (c 1600 – 1664) · Suite em fá maior

Prélude

La belle allemande

Courante

Sarabande

Courante

Double

Germain Pinel · Suite em ré menor

Entrée de luth

Allemande

Courante

Sarabande

Branle des frondeurs

Gigue

Germain Pinel · Suite em sol menor

Prélude

Allemande

Courante

La Savante, Sarabande

Chaconne

2.ª Parte

Robert de Visée (1658 - 1725) · Suite em ré menor

Allemande

Courante

Sarabande

Courante

Gigue

Robert de Visée · Suite em lá menor

Le Tombeau de Tonty, Allemande

La Montfermeil, Rondeau

Tombeau du Vieux Gallot, Allemande

Chaconne

Gavotte

Gigue
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Notas à margem
Tal como o seu pai, Luís XIII, o Rei Sol (1638-1715) conservava um amor indefetível pelo alaúde e 

mais para o fim da sua vida pela guitarra: o soberano tem como professores dois ilustres músicos 

e compositores que eram também prodigiosos intérpretes do alaúde: Germain Pinel e Robert 

de Visée  Com Pinel, Luís XIV forma-se neste instrumento de 1647 a 1659, entre os 9 e os 18 anos, 

e depois com Robert de Visée de 1695 a 1715, desde a meia-idade até à sua morte, entre os 57 e 

os 77 anos  O programa proposto por Miguel Yisrael ilustra o gosto musical do Rei, devolvendo 

ainda aos dois mais famosos intérpretes do alaúde do Grande Século o lugar legítimo que estes 

detinham junto do do monarca melómano, tanto o de Pinel durante a adolescência do monarca 

como o de Visée já na última parte do reinado de Versalhes 

Germain Pinel (c  1600-1661) e Robert de Visée (c  1665 – c  1732) fazem parte da história da música 

francesa, dentro da época barroca, entre meados e finais do Grande Século  Fazendo parte de 

gerações diferentes, trata-se de duas eminentes personagens do alaúde cujos caminhos são 

comparáveis  Ambos disfrutaram de prestigiantes cargos oficiais no seio dos músicos de Câmara 

do Rei  A juntar a este título, reconhecido e reverenciado, Pinel teve o privilégio de ensinar alaúde 

ao jovem Luís XIV, enquanto o segundo beneficiou da mesma posição a partir de 1695, embora 

Robert de Visée tenha também tido a oportunidade de entreter o monarca ao som da sua 

guitarra durante serões privados, no final do reinado  A música de ambos, refinada e inventiva, 

é o reflexo estético de dois períodos importantes e distintos: o apogeu do bailado de corte e o 

nascimento da ópera francesa 

Germain Pinel

Alaudista e compositor francês, nascido em Paris em 1600 e falecido em outubro de 1664, 

Germain Pinel é filho de Pierre Pinel, também ele alaudista, tal como muitos outros membros da 

família, fazendo parte de uma dinastia de músicos  Germain é mencionado como um alaudista 

pela primeira vez em 1630  Em 1645, aos 15 anos, regressa ao serviço de Margarida de Lorena, 

duquesa de Orleães  Em 1647 é nomeado professor de alaúde de Luís XIV, então com 9 anos, 

cargo que ocupou até 1656  É o alaudista mais bem pago da corte  No mesmo ano, participa num 

bailado de Lully (Psyché), com o seu irmão mais novo, François, e o seu filho mais novo, Séra-

phin, ao lado de Louis Couperin e inúmeros outros músicos  Germain Pinel figura na orquestra 

dos bailados de Lully em 1657 e 1659  Em 1658, é compositor permanente da música do Rei  No 

total, Pinel compôs 78 danças e oito prelúdios sem compasso para alaúde, e um prelúdio sem 

compasso para tiorba  A difusão particularmente ampla dos seus manuscritos assegura-lhe um 

estatuto incomparável: é um dos maiores compositores de alaúde do século XVII 

Robert de Visée

Alaudista, tiorbista, guitarra, instrumentista de viola da gamba e compositor francês, nascido 

em 1650 e falecido em 1732 ou 1733, Robert de Visée foi provavelmente aluno de Corbetta  É 

mencionado pela primeira vez como tiorbista e guitarrista por Le Gallois em 1680, período 
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em que se torna  músico de câmara de Luís XIV  O diário do Conde de Dangeau (ano de 1686) 

menciona que ele toca regularmente guitarra à beira do leito do Rei em serões privados  Entre 

1694 e 1705, de Visée afirma-se na corte de Versalhes, especialmente nos serões de Madame de 

Maintenon, a segunda esposa de Luís XIV  Em 1719, é oficialmente nomeado professor de guitarra 

do Rei, embora na realidade tenha assegurado esta posição desde 1695  Dois livros publicados 

para guitarra contêm um total de 12 suites e várias peças  Os trabalhos de Robert de Visée para 

o alaúde barroco e a tiorba contêm os mesmos tipos de dança que podemos encontrar na sua 

música para guitarra  Mais do que isso, é difícil determinar para que instrumentos as versões 

originais foram escritas  As pontuações incluem também vários Tombeaux e muitas melodias e 

arranjos de peças de J  B  Lully, M  Marais, A  Forqueray, F  Couperin 

Miguel Yisrael
Miguel Yisrael nasceu em Lisboa, onde começou a sua carreira artística e musical, obtendo o seu 

Diploma em Guitarra Clássica em 1994  De 1999 a 2004, depois de estudar alaúde no Conservató-

rio de Paris com Claire Antonini, Miguel Yisrael completou a sua educação musical com Hopkin-

son Smith, em Basileia, Suíça, na Schola Cantorum Basiliensis  Como solista, Miguel Yisrael deu 

recitais em França, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Suíça, China, Canadá e EUA  

Em 2000, participou num documentário televisivo dedicado ao alaudista Hopkinson Smith, 

emitido pelos canais Mezzo, Classica, RTBF e TSR  Miguel Yisrael gravou três CD’s a solo para 

a editora holandesa Brilliant Classics em 2008, 2010 e 2012, conquistando um “Diapason d’Or 

Découverte” pelo CD “The Court of Bayreuth” e um “5 Diapason” pelo CD “Les Baricades Misté-

rieuses”  

Faz parte, desde maio de 2013, da Antologia da música de alaúde “Awake, Sweet Love” para 

a editora holandesa Brilliant Classics  É também o autor de um grande tratado sobre alaúde 

barroco, publicado em Itália pela Ut Orpheus em 2008  Em 2010, criou, para a mesma editora, 

uma nova coleção de partituras de música para alaúde barroco chamado “La Rhétorique des 

Dieux”  Miguel Yisrael toca com alaúdes construídos por Cezar Mateus, Princeton, EUA  Atual-

mente vive e ensina alaúde renascentista e barroco em Paris 



Banda Sinfónica 
de Alcobaça
Rui Carreira, direção

14 de julho, domingo, 11h30 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Claustro do Rachadouro)

20 de julho, sábado, 22h00 
Mosteiro de Santa Maria de Salzedas – Tarouca
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Programa
1.ª Parte

Serguei Prokofiev · Pedro e o Lobo 

(Arr  Sam Daniels)

Com a participação da Academia de Dança de Alcobaça

Luís Sousa e Eliana Mota, coreografia

Rui Morais, narração

2.ª parte

Richard Wagner · Lohengrin, Act III: Vorspiel (Prelude) 

(Arr  Marco Tamanini)

Richard Wagner · Rienzi: Overture 

(Arr  Luís Cardoso)

Giuseppe Verdi  · I Vespri Siciliani: Overture 

(Arr  Franco Cesarini)

Concerto comentado por Alexandre Delgado
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Notas à margem
Pedro e o Lobo conta a história de Pedro, um menino curioso e destemido que vive com o avô 

junto à floresta, na qual mora um lobo esfomeado que acaba por cair numa armadilha  Nesta 

narrativa participam ainda um pássaro, um gato, um pato e um grupo de caçadores  Cada uma 

dessas personagens é representada por um instrumento ou conjunto de instrumentos da 

orquestra  Foi esta a história que o compositor russo Serguei Prokofiev escreveu e estreou em 

1936, aquando do seu regresso à União Soviética, com o intuito pedagógico de ensinar ao público 

juvenil — de uma maneira divertida — os diferentes timbres dos instrumentos da orquestra 

Lohengrin é uma ópera romântica em três atos de Richard Wagner, que também escreveu o 

libreto baseando-se numa novela germânica medieval, a história de Perceval e de seu filho 

Lohengrin  Nela Wagner faz uma utilização frequente do Leitmotiv — o chamado “motivo condu-

tor”, pequena e recorrente frase musical associada a cada personagem ou a cada ideia, conceito 

inicialmente apresentado por Wagner na ópera O Navio Fantasma  A ópera Lohengrin foi estreada 

em 1850 sob direção de Franz Liszt, o grande pianista e compositor amigo de Wagner  Embora 

não se divida em árias, duetos, trios, etc , algumas secções podem ser tocadas separadamente, 

como é o caso do prelúdio do terceiro acto e da famosa marcha nupcial  Esse prelúdio precede 

a cerimónia do casamento entre a princesa Elsa e o herói da história, o cavaleiro que foi enviado 

para a defender da falsa acusação de ter morto o seu irmão mais novo  

Rienzi, der letzte der Tribunen (Rienzi, o último dos tribunos) é a terceira ópera de Richard 

Wagner, composta em 1840  O libreto foi escrito pelo próprio compositor, baseado no romance do 

inglês Edward Bulwer-Lytton intitulado Rienzi, o último Tribuno Romano, e também numa peça 

de teatro da inglesa Mary Russell Mitford  Como contraposição a alguns infortúnios pessoais que 

o afligiam, a ideia de escrever uma ópera heróica agradou a Wagner  A obra foi estreada em Dres-

den em 1842 e, apesar de ter durado seis horas (com os intervalos), obteve um enorme sucesso  

A abertura foi a última parte da ópera a ser concluída e contém elementos de diferentes secções 

que serão apresentadas durante os cinco atos da ópera, destacando-se a melodia da oração de 

Rienzi (o início do 5 º acto, que se tornou a aria mais conhecida desta ópera) e o triunfal Allegro 

final que é baseado no Hino da Batalha do 3 º ato  

I Vespri Siciliani  é uma ópera dque Verdi compôs especialmente para a Ópera de Paris  Os seus 

cinco atos são baseados num acontecimento de finais do Século XIII, conhecido como “o massa-

cre de Palermo”, quando o povo Siciliano se ergueu violentamente contra o domínio francês  Foi 

com base nessa trama histórica que Eugène Scribe escreveu o libreto  Estreada em 1855, a ópera 

mereceu do compositor Hector Berlioz rasgados elogios, considerando-a, na sua globalidade, 

possuidora de uma majestade soberana em relação às obras anteriores de Verdi  Ao contrário do 

que fez na maior parte das suas óperas, para I Vespri siciliani (tal como para La Forza del Destino) 

Verdi compôs uma abertura com uma duração significativa, inteiramente baseada no jogo de 

contrastes, técnica muito apreciada por Verdi para criar no ouvinte situações emocionais que se 

alternam entre o repouso, a agitação, a paz e a angústia 

Rui Carreira
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Banda Sinfónica de Alcobaça
A Banda de Alcobaça (BA) teve, na sua origem, um agrupamento musical composto apenas por 

instrumentos de metal, que se chamava Fanfarra Alcobacense e que se extinguiu pouco tempo 

antes da fundação da Banda  A sua atividade durou de 1900 a 1912, tendo alcançado um alto nível 

artístico-musical, que lhe valeu o honroso título de Real Fanfarra Alcobacense, concedido pelo 

Rei D  Carlos e pela rainha Dona Amélia  Fundada em 19 de março de 1920, durante quase 40 anos 

a BA levou a sua música a inúmeras localidades, atuando numa vasta área do território nacional 

Depois de um interregno de 28 anos, a banda voltou à atividade em janeiro de 1985 graças ao 

empenho de um grupo de Alcobacenses que, para o efeito, criou uma escola de música, cujos 

frutos permitiram à BA afirmar-se no panorama musical português, não só pela qualidade dos 

seus jovens músicos, mas também devido ao repertório executado, mais próximo de uma 

orquestra de sopros ou mesmo de uma banda sinfónica do que de uma banda filarmónica 

tradicional 

A consolidação da BA como um agrupamento musical de caráter sinfónico, explorando o 

repertório específico para este tipo de formação (pouco comum em Portugal) e servindo de 

apoio à formação especializada de jovens músicos, ganhou recentemente uma nova dimensão 

através do projeto da Banda Sinfónica de Alcobaça (BSA)  Este percurso faz sentido, não só no 

âmbito artístico da própria BSA e da qualidade musical dos seus intervenientes, mas também 

pela formação e enriquecimento do nosso público, ajudando ao esbatimento das assimetrias 

culturais e elevação do nível de perceção musical dos ouvintes 

É de destacar a participação da BA no “Concurso de Bandas do Ateneu Vilafranquense”, a 

única competição de bandas a nível nacional, onde venceu a 2 ª categoria, na edição de 2010, 

e conquistou o 2 º Lugar na 1 ª Categoria, na edição de 2012, bem como a gravação de um disco 

comemorativo dos 90 anos da fundação da BA, com algumas das obras mais emblemáticas 

executadas nos últimos anos 

A temporada de 2013 da BSA tem o apoio da Direção-Geral das Artes 
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Rui Carreira
DIREÇÃO MUSICAL

É natural de Leiria  Começou a estudar Direção Coral com o Professor Eli Camargo em 1990  

Posteriormente teve aulas de Técnicas de Ensaio e Direção Coral com o Maestro Edgar Saramago  

Paralelamente frequentou Cursos Internacionais de Direção Coral em Espanha e Portugal sob 

orientação dos Maestros Lluis Virgili, Montserrat Rios, Maite Oca, Josep Ramon Gil, Ger Hovius, 

John Ross, Vianey da Cruz, Alain Langrée e Hübert Velten  Frequentou, de 1999 a 2004, o Curso 

de Direção de Orquestra em Dijon (França) e, de 2004 a 2007, os Estágios Internacionais de Dire-

ção de Orquestra de Leiria, ambos sob orientação do Maestro Jean-Sébastien Béreau  Atualmente 

é mestrando em Música no Curso de Direção de Orquestras de Sopros 

Fundou e dirigiu o Coro da Casa de Pessoal do Hospital de Santo André (Leiria) de 1993 a 1997  

Colaborou com os Maestros Paulo Lourenço e Mário Nascimento e na Direção dos Corais Misto 

e Masculino do Orfeão de Leiria de 2000 até 2007  Em 2005 colaborou com o Maestro Pedro 

Figueiredo na Direção do Coro de Câmara da Escola de Música do Orfeão de Leiria, assumindo 

as funções de Maestro titular em 2006 e 2007  Em 2007 dirigiu a OML Júnior no Concerto de 

Aniversário da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML)  Em 2007 e 2008 dirigiu os X e XI 

Cursos de Aperfeiçoamento para Jovens Músicos promovidos pela Federação de Bandas do 

Distrito de Leiria e INATEL  Em 2008 dirigiu o 1 º Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão, em 

Ponta Delgada, numa parceria entre a OML e o Conservatório local 

Dirigiu também a Orquestra de Sopros da OML Júnior nos projetos “1001 Músicos” e “Música nas 

Praças”  De 2008 a 2010 colaborou com o Maestro J  S  Béreau na Direção da Orquestra Sinfónica 

de Leiria  De 2009 a 2011 dirigiu em concerto, no âmbito do Mestrado em Direção de Orquestra de 

Sopro, as Bandas Sinfónicas da PSP, da GNR e do Exército, sob a orientação, respetivamente, dos 

Maestros F  Hauswirth, J  S  Béreau e M  Fennell  Em 2011 dirigiu o Grupo de Música Contemporâ-

nea de Lisboa, estreando obras de três compositores portugueses 

Desde 2002 é Maestro da Banda de Alcobaça  A partir de 2006 dirige os workshops de Páscoa e 

de verão para Sopros e Percussão da OML  Dirige ainda o “CcC – Coro de Câmara Colliponensis” 

de Leiria desde a sua fundação, em 2007 

Academia de Dança de Alcobaça
A Academia de Dança de Alcobaça (ADA) é a designação dada aos cursos de dança ministrados 

na Academia de Música de Alcobaça (AMA), uma escola de ensino especializado de música, 

autorizada pelo Ministério da Educação (ME) desde o ano de 2002  Com um corpo docente 

composto por cerca de 110 professores, a AMA conta com mais de 4800 alunos em todos os seus 

projetos, sendo a sua atividade principal os Cursos Artísticos Especializados de Música e Dança 

frequentados por cerca de 720 alunos  Para além de outras atividades, é de destacar a conquista 

pela ADA de uma dezena de prémios em competições como a Semana Internacional de Bailado 

do Porto (2013), a Leiria Dance Competition (2012 e 2013) e o Festival de Dança de Viana do 

Castelo (2012) 
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Luís Sousa
COREOGRAFIA

Luís Sousa iniciou os seus estudos na Academia de Dança Contemporânea em 1991, com os 

diretores Maria Bessa e António Rodrigues, tendo como professores João Miranda, Irina Stupina 

e Paula Goreya, entre outros  Em 1992 ingressa na “pequena companhia” onde dançou coreo-

grafias de Sónia Rocha, Ana Rita Palmeirim, Miguel Oliveira, Hino Heiden, Karen Bell-Kanner e 

Fernando Lima  Participou em 1994 nos espetáculos “Amateur dans” e “Jonge dans 3” em Roter-

dão (Holanda), em “Dançar Zeca Afonso” da CeDeCe para Lisboa 94 (Capital Europeia da Cultura)  

Graduou-se em 1996 

Em 1995 ingressou na “Dansgezelschap Reflex” (Holanda), onde dançou coreografias de Patrizia 

van Roessel, Norio Mamyia, Marjilein Elsink, Hans Tuerlings, Lionel Hoche e Jim van de Wood  

Em 1997 foi bailarino na companhia “Dançarte” (Portugal) onde dançou coreografias de Sofia 

Belchior, Bernardo Gama, Paula Pinto, André Mesquita e Rita Abreu  Ainda em 97, ingressa no 

Ballet Gulbenkian, tendo dançado coreografias de Itzik Galili, Ohad Naharim, Nacho Duato, 

William Fortside, Rui Horta, Stein Celis, Angelin Preljocaj, Christopher House e Jan Kodet 

Ingressa na “CeDeCe” em 2000, onde dançou coreografias de António Rodrigues, Gagik Ismailian, 

Iolanda Rodrigues, Savio de Luna, Jochen Heckman e Graham Smith  Em 2005 foi bailarino 

convidado e assistente de coreografia de Gagik Ismailian na SNG – Ljubljana (Eslovénia)  No 

mesmo ano foi sonoplasta e assistente de coreografia do mesmo coreógrafo no HNK – Rijeka 

(Croácia)  Entre 2006 e 2008 fez vídeos promocionais de coreografias de Gagik Ismailian, foi 

assistente de coreografia e bailarino convidado na SNG – Ljubljana (Eslovénia) e fez sonoplas-

tia para a CNB (Companhia Nacional de Bailado)  Ainda em 2006, retorna à CeDeCe onde foi 

bailarino e assistente de ensaios dos coreógrafos Maria João Pires, Luís Damas, Hofesh Schesther, 

António Rodrigues, Stasa Zurovac, Victoria Marks,  Mark Haim e Paulo Manso, entre outros  Foi 

também responsável pelos vídeos promocionais e vários workgroups dados pela CeDeCe 

Luís Sousa tem cerca de 20 coreografias feitas para várias companhias de dança e teatro onde 

destaca a CeDeCe,  o HNK – Rijeka (Croácia), o TAS (Teatro Animação de Setúbal) e as S A Ma-

rionetas  Em Outubro de 2009 cria o Ascension Project, sendo Co-Director, tendo co-criado o 

espetáculo “Ascension for Water” em 2009 e sido co-autor da peça ”Invasão”, com a Nervo, em 

2011  É professor na Academia de Dança de Alcobaça (ADA), desde 2009 
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Eliana Mota
COREOGRAFIA

Eliana Mota nasceu a 13 de março de 1986, em Coimbra  

Iniciou os seus estudos de dança aos 7 anos na Escola de Dança Kelly Lisboa, em Pombal  Até aos 

18 anos, foram várias as modalidades a que se dedicou: dança clássica, jazz e contemporânea, 

hip-hop e sapateado, tendo como professores Flávia Burlini, Paula Careto, Erik e Mirco Satar, 

Michel, entre outros  Em 2004, ingressa na Escola Superior de Dança (ESD), concluindo a licen-

ciatura em 2008  Teve como professores: José Grave, Vanda Nascimento, Ludger Lamers, Teresa 

Ranieri, Graça Barroso, entre outros  Destaca  participação em co-criação dos alunos com Amélia 

Bentes, espetáculo para crianças com Claire Pençak e site-specific  No 6 º semestre, participa no 

Programa Sócrates/Erasmus na Fontys Dansacademie, na Holanda, no Fontys Danse Festival e no 

workshop “Body Awareness Training” com George Reishl, na Scapino Ballet Roterdam  Participou 

no “Madonna Grimes Championship”, onde recebeu o prémio “Revelação” a título individual  

Mais tarde, obteve o diploma do curso Hip-Hop College após formação com Rita Spider, Denise 

Martins, Diego Sacco, entre outros  Como intérprete, participa em 2007 na Gala “As 7 Maravilhas 

do Mundo” com produção de Filipe La Féria, e no “Seven Wonders of the World”  Em 2008, leciona 

Dança nas AEC’s da EB1 Meirinhas, de 2008 a 2012 na escola de dança Studio K (Leiria), e desde 

2009, na Academia de Dança de Alcobaça (ADA), onde também desempenhou funções de 

coordenação e direção pedagógica até 2011  Em 2010, cria a associação de artes “Linha Constante” 

com Luís Sousa  Paralelamente, orienta diversos workshops de dança a diferentes faixas etárias  

Em 2012, obteve o 1 º  e 2 º lugares com a coreografia “Time one” (ADA)  Participa como intérprete 

na coreografia “Duas Faces” de Rita Abreu e Luís Sousa no “Cistermusica”, no Clássico a 4 Mãos 

(espetáculo para crianças) e no Festival Estilhaços  Em 2013, obteve os 1 º lugares com as coreo-

grafias “Time One” (ADA) e “Wave” (ADDDL)  Paralelamente, continua a participar como coreó-

grafa nos projetos das escolas onde leciona, e como professora de Técnica de Dança Contempo-

rânea, Expressão Criativa, Dança Jazz e Hip-Hop na ADA  Desde Setembro de 2012, leciona Dança 

Jazz, Barra de Chão e Dança Clássica na ADDDL, é coordenadora pedagógica da mesma escola, e 

assistente de direção artística e ensaiadora da Cia Jovem Project 
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Carta Branca a 
Sérgio Carolino
14 de julho, domingo, 18h00 
Cine-Teatro de Alcobaça – João d’Oliva Monteiro
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Programa
Daniel Schnyder · Worlds Beyond Faust (2009)

Suite para saxofone soprano, tuba e piano

1. Worlds Beyond 

2. Blues for Schubert 

3. Chase 

4. Afterthought 

5. We Should Know Better 

TUBAX trio

Mário Marques, saxofone soprano

Sérgio Carolino, tuba

Telmo Marques, piano

Daniel Bernardes · Xel’naga Towers (2012)

Suite para saxofone, tuba e dois pianos 

1. Xel’naga Towers 

2. The Death of an Ultralisk 

3. Zergling Sorround 

TUBAX quarteto

Mário Marques, saxofone soprano tenor

Sérgio Carolino, tuba

Daniel Bernardes e Telmo Marques, pianos

Daniel Bernardes · Imagens da minha Terra (2013) ESTREIA ABSOLUTA 

Suite para saxofone, clarinete, trombone, tuba, percussão e dois pianos

Mário Marques, saxofone

António Rosa, clarinete

Rúben Santos, trombone

Sérgio Carolino, tuba

Manuel Campos, percussão

Daniel Bernardes e Telmo Marques, pianos
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Notas à margem

Worlds Beyond Faust
SUITE PARA SAXOFONE SOPRANO, TUBA E PIANO

Daniel Schnyder (Zurique 1961), saxofonista e compositor nascido na Suíça e atualmente resi-

dente em Nova Iorque, tem composto para grandes orquestras (incluindo a Orquestra Sinfónica 

da Rádio de Berlim, a Orquestra de Câmara de Lausanne, etc ) e para solistas da Orquestra 

Filarmónica de Berlim  Foi convidado a ser Compositor Residente da Orquestra Sinfónica de 

Milwaukee e do Festival Yehudi Menuhin Festival e é conselheiro de projetos especiais junto do 

Absolute Ensemble de Kristjan Jaervi 

“Worlds Beyond Faust” (Mundos para lá de Fausto) ilustra o conceito de Daniel Schnyder de um 

novo tipo de música de câmara, baseado naquilo a que ele chama a concentração nos elementos 

essenciais da música: imediatismo de expressão e complexidade de estrutura  Concebido para o 

seu grupo “Words Within Music”, que inclui o lendário David Taylor no trombone baixo, o pianista 

Kenny Drew (Júnior) e Schnyder em saxofone soprano e tenor, o seu álbum “Worlds Beyond 

Faust”, de 2009, improvisa sobre uma partitura em forma de suite  Daniel Schnyder percorre a 

influência de Fausto na música alemã ao longo de três séculos, e leva o seu trio musical pelos 

trilhos das tradições musicais fáusticas e diabólicas  Influências e reminiscências de Liszt e 

Mahler, juntamente com Schubert, Strauss e Wagner, acabam por se encontrar na expressão das 

peças, algumas das quais seguem regras estritas, outras incluem improvisação  

Tobias Fischer

Xel’Naga Towers
SUITE PARA SAXOFONE, TUBA E DOIS PIANOS

Esta peça nasce de uma encomenda de Sérgio Carolino a propósito da sua Residência Artística 

no  Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha em 2012 

Desde os meus tempos de adolescente que sou grande fã do jogo Starcraft, e apesar de uns anos 

de interrupção, com o lançamento em 2010 da 2 ª versão voltou também esse meu lado gamer  

Quando o Sérgio me desafiou para escrever esta peça, toda a história e “mitologia” do jogo paira-

vam na minha cabeça e tive vontade de musicar essa mesma mitologia 

O nome Xel’Naga Towers refere-se a duas torres que existem em todos os mapas do jogo, e que são 

um ponto de grande vantagem uma vez conquistadas pois permitem o controlo de toda a ação 

que decorre no centro do terreno 

O primeiro andamento da peça é um prelúdio que não tem propriamente conteúdo progra-

mático  Nasce de improvisações que eu fazia ao piano, numa altura em que a música de Olivier 

Messiaen ocupava grande parte das minhas escutas, e tive vontade de experimentar a sobrepo-

sição modal, tantas vezes usada por Messiaen nas suas obras 
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O segundo e terceiro andamentos estão ligados, programática e musicalmente, embora a ação 

seja descrita de frente para trás  O terceiro andamento, Zergling Surround, descreve uma investida 

por parte de umas criaturas pequeninas que atacam em grupo, sendo extremamente eficazes 

quando conseguem rodear a sua presa  Musicalmente esta ideia está presente na sobreposição 

de padrões melódicos, nos dois pianos, com direções melódicas opostas, o que cria um efeito 

muito peculiar de delay acústico, que resulta particularmente bem devido à clareza do ataque 

do piano  Neste andamento a presa é uma outra criatura, parecida com um mamute, que dá pelo 

nome de Ultralisk  No segundo andamento, The Death of an Ultralisk, é descrita a morte desta 

criatura, aquando do grito da Tuba, já no final 

Esta descrição com a direção temporal contrária funciona como uma recriação mental das 

memórias de uma situação vivida, da mesma maneira que quando assistimos a um concerto 

muitas vezes nos lembramos primeiro da música que ouvimos no fim e depois andamos para 

trás recordando as peças que foram tocadas no início 

Daniel Bernardes

Imagens da Minha Terra
PARA SAXOFONE, CLARINETE, TROMBONE, TUBA, PERCUSSÃO E DOIS PIANOS

A premissa desta peça, ou antes, a razão para ela existir, foi a reunião de alguns músicos de 

Alcobaça para a tocar  Desde que este projeto começou a tomar forma, cresceu em mim também 

a ideia de fazer um retrato musical da minha terra  Nada fazia mais sentido do que ter como inspi-

ração lugares, situações e convivências partilhadas por todos os músicos que tocariam esta peça  

No fim de contas, há lugares comuns a todas as gentes que são daqui  À medida que o tempo foi 

passando e que o processo de composição foi evoluindo dei por mim a criar uma peça autobio-

gráfica, na medida em que não conseguia dissociar espaços de pessoas e de situações ligadas 

a esses espaços  Esta peça conta essa história que é minha, desses espaços e dessas pessoas 

algumas delas com quem terei a felicidade de estrear esta obra  É um tributo à minha terra, mas 

também às pessoas com quem a tenho partilhado 

Daniel Bernardes
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Sérgio Carolino
Tubista Português e Artista Internacional Yamaha, Sérgio Carolino é um dos tubistas mais 

aclamados no panorama internacional, estando em constante atividade tanto como solista e 

professor nos mais diversos festivais de música, conservatórios e universidades um pouco por 

todo o Mundo (Espanha, França, Suíça, Finlândia, Bélgica, Holanda, Eslováquia, Alemanha, Repú-

blica Checa, Hungria, Inglaterra, Áustria, Austrália, EUA, Noruega, Tailândia, Peru, Brasil, Japão, 

Luxemburgo, Singapura, Turquia, Islândia) e brevemente a Itália, o Canadá e a China 

O seu primeiro disco a solo em nome próprio “Steel aLive!”, recebeu em 2008 o “Roger Bobo 

Award Prize for Excellence in Recording”, organizado pela International Tuba-Euphonium Asso-

tiation  (ITEA) e entregue na Universidade de Cincinnatti, nos EUA  Recebeu também o Prémio 

de Músico Revelação de Jazz 2004 em Portugal, pelo crítico de jazz José Duarte, para além de ter 

ganho o Prémio Carlos Paredes pelo 1 º disco do trio TGB “TubaGuitarra&Bateria”,  editado pela 

editora portuguesa Clean Feed  Em Junho de 2010 recebeu o seu segundo “Roger Bobo Award 

Prize for Excellence in Recording” pelo disco “Agreements & Disagreements”, do projeto desen-

volvido com Anne Jelle Visser, “2tUBAS&friends”, entregue na Universidade Estatal do Arizona, 

e em 2012 recebeu o seu terceiro “Roger Bobo Award”, na Categoria de Jazz/Rock/Fusão/Comer-

cial, pelo disco “Pop&Roll” do seu grupo The Postcard Brass Band, entregue no Bruckner Hall, na 

cidade de Linz, Áustria 

Com uma discografia considerável, baseada nos seus mais diversos e ecléticos projetos, alguns 

dos quais premiados internacionalmente, Sérgio Carolino tem um vasto leque de interesses e 

uma curiosidade musical que o leva por diferentes caminhos de expressão musical, desde o 

típico repertório clássico ao mais puro jazz e música improvisada, afirmando-se como virtuoso 

no repertório standard e contemporâneo para tuba 

Desde 2000, está envolvido em novos e inovadores projetos musicais: os TGB com Mário 

Delgado (guitarra) e Alexandre Frazão (bateria), 2tUBAS&friends com Anne Jelle Visser (tuba), 

duo XL com Telmo Marques (piano), o ensemble português de tubas How Low Can You Go?, 

o European Tuba Trio com François Thuillier (tuba) e Anthony Caillet (eufónio), The Postcard 

Brass Band, projeto TUBIC com a companhia S A Marionetas de Alcobaça, o ensemble TUBAX 

com Mário Marques (saxofone), Telmo Marques (piano) e quarteto de cordas (ou versão com dois 

pianos com Telmo Marques e Daniel Bernardes), Tu B’Horn com José Bernardo Silva (trompa), 

Tuba ‘n Saxes Company¡ com o quarteto de saxofones SAXOFÍNIA e Jeffery Davis, Mr SC & The 

Wild Bones Gang, o duo TUBAB com o baterista Jorge Queijo e TUBAB 5to com Alexandre Frazão, 

Rúben da Luz e Mário Marques, Surrealistic Discussion com o jovem virtuoso João Barradas, 

T’nT tubas&trombones com Steve Rossé (tuba) e os The Wild Bones Gang, o duo tUbHArp’iN 

(tuba & harpa), o grupo The Devil’s Blow - Tuba uNit¡, KINETIX trio com Jeffery Davis (vibrafone) e 

Fernando Ramos (saxofone), SubWoofer Duo (com trombone baixo e contrabaixo), Funky Bones 

Factory com Rúben da Luz, Paulo Perfeito, Daniel Dias, Rui Bandeira (trombones), Miguel Moreira 

(guitarra) e Acácio Salero (bateria)  Um dos seus mais recentes projetos é o ensemble Hangin’ 

from the Strings! (tuba e quinteto de cordas) 
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Atualmente, Sérgio Carolino é professor de tuba e diretor artístico do Jovem Ensemble Português 

Sinfónico de Metais e Percussão MASSIVE BRASS ATTACK! na Escola Superior de Música, Artes e 

Espectáculo (ESMAE) do Instituto Politécnico do Porto (IPP) e, desde 2002, tuba solo da Orques-

tra Sinfónica do Porto Casa da Música 

Foi solista com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, onde estreou mundialmente o 

Concerto para Tuba e Orquestra, op  144 (obra a si dedicada) de António Victorino d’Almeida, e 

mais recentemente, o Concerto para Tuba e Orquestra “Impermanentia” do compositor Paulo 

Perfeito (que também lhe é dedicado), sob a direção de Christian Lindberg  Em 2006 fez a 

estreia mundial da obra “Hangin’ from the Strings – Fantasia para tuba,  orquestra de cordas e 

harpa” de Paulo Perfeito, com a Orquestra de Cordas da Universidade de Melbourne, inserido 

no Melbourne International Festival of Brass, fazendo a estreia nacional da obra em 2007, com a 

Orquestra do Algarve  Recentemente, foi solista com a Fundação Orquestra Estúdio, no âmbito 

do Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, onde estreou a obra “SoNotas – Concertino para 

Tuba e Orquestra de Cordas” do compositor Francisco Loreto 

Sérgio Carolino toca com o bocal Yamaha Sérgio Carolino Artist Signature “BB-CAROLINO”, 

desenhado e concebido por si, usando ainda a surdina Mushroom Cupe Mute,  desenhada por si 

e fabricada pelo austríaco Johannes Schlipfinger  Em 2010 concebeu um novo e único instru-

mento, que batizou com o nome de Lusofone “Lúcifer”, inspirado no Orenophone do virtuoso 

tubista britânico – Oren Marshall, e construído pelos mestres norte-americanos Tim Sullivan e 

Harold Hartman 

Recentemente, Sérgio Carolino venceu o Prémio SPA 2013 na Categoria de Música Erudita, pelas 

obras editadas em 2012 e pela sua ação divulgadora da música portuguesa, entregue na Gala SPS/

RTP no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB) em Lisboa, com transmissão em 

direto na RTP1 
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Daniel Bernardes
Daniel Bernardes nasceu a 26 de junho de 1986, em Alcobaça  Começou a estudar piano aos 5 

anos de idade com Paulo Barbosa  Prossegue depois os seus estudos de piano com o Prof  Luís 

Batalha  Em 2002 toca no Festival de Jazz de Valado dos Frades, num projeto do saxofonista 

Mário Marques “Hybrid Jazz Machine”  Em 2003 participa pela primeira vez nos Seminários de 

Composição da Fundação Calouste Gulbenkian, orientados por Emmanuel Nunes  Em 2004 

toca na Festa do Jazz no Teatro S  Luiz no combo orientado por Carlos Barretto, e participa nos 

Stockhausen-Kurse für Musik em Kürten  No mesmo ano muda-se para Paris, prosseguindo os 

estudos de piano com o Prof  Marian Rybicki, na prestigiada École Normale de Musique  Ainda 

em Paris, trabalhou em masterclasses do Prof  Jean Fassina, dedicando-se paralelamente à 

composição  Em 2005 ganha o 2 º Prémio no Concurso Nacional de Piano de Marrocos  No 

mesmo ano toca na Salle Cortot em Paris  Em 2007 volta para Portugal para se dedicar ao jazz 

e improvisação, estudando com Filipe Melo no Hot Club de Portugal  Em 2008 é admitido na 

Escola Superior de Música de Lisboa, onde frequenta a Licenciatura de Jazz, tendo como profes-

sor o pianista João Paulo Esteves da Silva  Em 2010 o seu trio com António Quintino e Joel Silva 

é convidado a tocar no Ciclo Jazz Galp da Casa da Música  Neste mesmo ano ganha o Prémio de 

Solista na Festa do Jazz do Teatro S  Luiz  Integra o sexteto do trombonista Lars Arens “Lars Arens 

New Mainstream”  Em 2011 é convidado pelo cantor Luís Madureira para a direção musical do 

projeto “Luís Madureira canta F  Hollaender”, concerto apresentado no Teatro S  Luiz  Neste ano 

estreia a sua peça “Suite para Orquestra de Sopros” pela Orquestra de Sopros da Escola Superior 

de Música de Lisboa dirigida pelo Maestro Alberto Roque, e termina a Licenciatura em Jazz, com 

a nota de 19 valores  Participa em trio na Edição 2011 do Prémio Jovens Músicos, onde recebe o 2 º 

Prémio ex aequo, e ainda no âmbito do festival Jovens Músicos estreia a sua obra “Dalí”, partici-

pando como solista ao lado da Big Band do Hot Club dirigida por Pedro Moreira, num concerto 

realizado no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian  Em parceria com o saxofo-

nista Mário Marques e o artista plástico Gonçalo Tarquínio estreia o concerto multimédia “Rondó 

da Carpideira”, um espetáculo montado a partir das recolhas de Michel Giacometti  Em 2012, 

estreia as suas peças “Leviathan” — Concertino para Piano, Ensemble de Trombones e Tuba — e 

“Xel’Naga Towers” para Saxofone, Tuba e Dois Pianos, ambas encomendadas pelo tubista Sérgio 

Carolino a propósito da sua residência artística no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da 

Rainha  Em 2013 participa a convite de Luís Tinoco nos workshops de composição orientados 

por Marc-André Dalbavie, ao longo dos quais escreve “    Música para um poema de Mário Cesa-

riny” para Orquestra de Câmara  Em março deste ano é lançado o primeiro disco do sexteto de 

Lars Arens – L A  New Mainstream pela Sintoma Records, com francos elogios pela crítica de Jazz 

em Portugal  Grava o seu disco de estreia como líder – Daniel Bernardes Trio – Nascem da Terra  

Grava também, áudio e vídeo, o projeto Rondó da Carpideira, que pouco depois foi apresentado 

em concerto com transmissão direta pela Antena 2 
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Leiden Baroque 
Ensemble
Nicola Wemyss, meio-soprano 
Roelof Balk, direção

17 de julho, quarta-feira, 22h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Sacristia)
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Programa
1.ª Parte

Franz Xaver Richter · Grande Sinfonia em dó

Giovanni Battista Ferrandini · Cantata “Il pianto di Maria” (O Pranto de Maria)

Recitativo

Cavatina

Recitativo

Cavatina

Recitativo

Ária

Recitativo 

Ária

2.ª Parte

Pieter Hellendaal · Concerto Grosso op  3 n º 4 em mi bemol maior

Grave sostenuto

Alla breve

Affetuoso

Presto

Pastorale

Georg Friedrich Handel · Concerto Grosso op  6 n º 7 em si bemol maior

Largo

Allegro

Largo

Andante

Hornpipe

Leiden Baroque Ensemble
Roelof Balk, violino concertino | Wiveka Elion, violino | Ard Groot, violino | Wibe Moll, violino

Barbara Swarthout-ten Kate, violino | Lise Heide-Jorgensen, violino | Leendert Nooitgedagt, viola

Stan van Heijst, violino | Ellen ten Haaf, violino | Marieke Jas, violino | Petra de Man, violoncelo

Susan Lambrechtsen, violoncelo | Ellen de Graa, contrabaixo | Theo Goedhart, cravo
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Notas à margem
Franz Xaver Richter (Holleschau, Morávia 1709 – Estrasburgo 1789) foi um compositor, cantor, 

violinista e maestro austro-morávio que passou a maior parte da sua vida na Áustria, em 

Manheim e em Estrasburgo, onde foi diretor musical da catedral a partir de 1769  Considerado 

o compositor mais tradicional da primeira geração da Escola de Manheim, Richter teve grande 

reputação na sua época como contrapontista, tendo sido o único compositor dessa escola a 

escrever um tratado de contraponto  Como compositor, tinha tanto à vontade no estilo concer-

tante como no estilo sacro mais rigoroso  Mozart ouviu uma missa de Richter ao vir de Paris de 

regresso a Salzburgo, em 1778, e disse que era “escrita de uma maneira encantadora”  Uma gravura 

da época mostra-nos que Richter deve ter sido um dos primeiros maestros a dirigir com um 

rolo de papel de música na mão  Escreveu sobretudo sinfonias, concertos para madeiras e para 

trompete, música de câmara e música religiosa, sendo especialmente louvadas as suas missas  

Pertenceu a um período de transição e as suas sinfonias constituem de certa forma um dos elos 

perdidos entre a geração de Bach e Handel e os clássicos vienenses  Embora sejam por vezes 

contrapontísticas de uma forma erudita, as obras orquestrais de Richter têm propulsão e verve  

Até há poucos anos Richter só era conhecido através de gravações do seu concerto para trom-

pete em ré maior, mas recentemente várias orquestras e grupos de câmara têm incluído muitas 

das suas obras no seu reportório, sobretudo sinfonias e concertos  Entre as cerca de 80 sinfonias 

de Richter destacam-se as Seis Grandes Sinfonias, publicadas em Paris em 1744, antes da ida do 

compositor para Manheim 

Giovanni Battista Ferrandini (Veneza ca  1710 – Munique 1791) estudou em Veneza mas partiu 

muito jovem para Munique, onde se tornou oboísta do Duque Ferdinando da Baviera em 1722 e 

da orquestra da corte um ano depois  Compositor da Câmara do Eleitor Karl Albrecht, foi conse-

lheiro e diretor de música de câmara da corte a partir de 1737  Foi com a sua ópera séria Catone 

in Utica que se inaugurou em 1753 o Teatro da Corte de Munique, que ainda existe e é conhecido 

como Cuvilliés Theater  Por motivos de saúde, dois anos depois Ferrandini teve autorização para 

se mudar para Pádua, onde veio a receber a visita de Leopold e Wolfgang Mozart em 1771  Muito 

reputado como compositor de ópera em Munique, as suas obras também foram favoravelmente 

recebidas noutras paragens  As suas óperas, provenientes da tradição veneziana, não têm a 

leveza das óperas napolitanas e refletem o retorno da prevalência do gosto italiano em Munique 

A cantata “Il pianto di Maria”, escrita em 1739, foi durante muito tempo erradamente atribuída a 

Handel (como HWV 234) e é na verdade a única obra pela qual Ferrandini é conhecido, graças 

ao prestígio do seu contemporâneo 25 anos mais velho  O texto, de autor desconhecido, é uma 

paráfrase livre do texto do Stabat Mater  Com o subtítulo “cantata sacra para ser cantada diante 

do Santo Sepulcro”, é uma obra altamente dramática, não só para a voz, mas também para as 

cordas  Começa com um recitativo, a que se segue o lamento de Maria numa “cavatina”  Segue-se 

outro recitativo, primeiro secco (apenas com baixo contínuo) mas depois acompanhado pela 

orquestra, ao referir cada uma das ações dos homens contra Cristo  A cavatina é repetida e, 

depois dum novo recitativo, que termina com as palavras da Virgem “Ei muore, ei muore!” (Ele 

morre, ele morre!), Maria canta outra ária, em que os tormentos do seu filho ecoam em penosas 

dissonâncias  No recitativo seguinte as cordas descrevem vividamente o terramoto que se segue 
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à morte  de Jesus  Segue-se uma última ária marcada por cromatismos descendentes e um breve 

recitativo final com a sua assustadora admoestação, pontuada cortantemente pelas cordas  

Pieter Hellendaal (Roterdão  1721 – Cambridge 1799), além de violinista e organista, foi o mais 

célebre compositor holandês do século XVIII, tendo exercido a maior parte da sua carreira em 

Inglaterra  Aos 9 anos foi para Utreque, tendo sido nomeado organista da Igreja de São Nicolau 

antes de completar 11 anos  Em 1737 partiu para Itália, onde ficou sete anos e estudou violino em 

Pádua com Giuseppe Tartini, o maior violinista da época  Voltando para Amsterdão, casou-se 

com uma jovem com posses e abriu uma editora musical, publicando obras suas e de outros, 

atividade que manteria até ao fim da vida  Em 1752, aos 30 anos, Hellendaal mudou-se para 

Londres, onde se tornou reputado como violinista e compositor, tendo conhecido Handel, que 

o apoiou e em cuja ópera Aci e Galatea tocou os solos de violino  Finalmente, em 1762 instalou-se 

em Cambridge, onde foi contratado como organista em Pembroke College e mais tarde da Capela 

de Peterhouse, cargo que manteve até morrer  Hellendaal escreveu numerosas sonatas e outras 

peças para violino e baixo contínuo, no estilo ornamental do Barroco tardio, bem como seis sona-

tas para violoncelo e contínuo, três trios para cravo ou pianoforte, violino e violoncelo e várias 

outras obras instrumentais 

Entre a produção de Hellendaal destacam-se os seis concertos grossos op  3, escritos em Londres 

por volta de 1758, combinando (tal como os concertos grossos de Handel, escritos duas décadas 

antes), diferentes estilos e formas musicais, com uma apetência por fugas e dando importância à 

parte de viola em detrimento do concertino 

George Frideric Handel (Halle 1685 - Londres 1759) deve boa parte da sua celebridade à orató-

ria O Messias, que desde a sua estreia em Dublin em 1742 se tornou a primeira grande obra da 

história da música a arrastar massas sem nunca cair no esquecimento  Representante máximo 

do período Barroco, juntamente com Bach (que nasceu no mesmo ano), Handel era alemão mas, 

depois de passar por Itália, fez a maior parte da sua carreira em Londres, onde se instalou em 

1727 e foi bem sucedido como compositor de ópera séria para a nobreza, antes de ser obrigado, 

pela volatilidade do gosto do público, a mudar de direção  Adoptou então a oratória sacra como 

veículo para arrebatar o público burguês de Londres, cidade que, à falta de grandes compositores 

nacionais, tinha a mais pujante cena musical da Europa e sabia acarinhar como seu um génio 

estrangeiro (tal como no século XIX faria com Mendelssohn)  Handel foi admirado por Mozart e 

venerado por Beethoven, que salientava a sua capacidade de produzir os maiores efeitos com 

os meios mais simples e o considerou “o maior compositor que já existiu”  Entre a vastíssima 

obra de Handel, que inclui 42 óperas, 29 oratórias e mais de 120 cantatas, a música de câmara e a 

música orquestral (que inclui a célebre Water Music) também são relevantes  Os doze concertos 

grossos opus 6, publicados em 1739, tomam como modelo os concertos grossos de Corelli, mais 

contrapontísticos do que o “novo estilo”, mais brilhante, cultivado por Vivaldi em Veneza  Handel 

combina neles os mais diversos estilos musicais, da sonata em trio à ária de ópera, da abertura 

francesa à sinfonia italiana, da fuga às variações e diferentes danças  

O concerto n º 7 é o único do conjunto que não recorre ao pequeno grupo de solistas típico do 

concerto grosso: o “grosso” da orquestra toma aqui a dianteira  Um breve Largo introdutório enca-

deia-se com uma fuga cujo tema é provocativamente baseado na repetição da mesma nota, de 
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uma maneira que nenhum compositor com menos génio se atreveria a fazer  Depois dum Largo 

no modo menor, expressivo e harmonicamente complexo, os dois andamentos finais são um 

Andante com ritornelos tipo refrão e uma animada hornpipe, velha dança de marinheiros 

Textos

Giovanni Battista Ferrandini: Cantata “Il pianto di Maria” (O Pranto de Maria)

Giunta l’ora fatal dal ciel prescritta,

che sul Calvario monte,

con tragico apparato,

girne dovea del Creatore il Figlio

videsi anch’Ella in luttuoso ammanto,

la sconsolata Madre esser presente

alla tragedia atroce, e starne, - ah cieli!

immobil nel dolor; soltanto in vita

quanto sentir potesse

l’immensa acerbità del suo tormento.

E, mentre tutta in pianto si sciogliea,

così fra suoi singhiozzi Ella dicea:

“Se  d’un Dio fui fatta Madre

per vedere un Dio morire,

mi perdona, Eterno Padre,

la Tua grazia è un gran martire.

Ah me infelice! Ahi lassa!

Il mio Figlio divino,

da un discepol tradito,

da un altro ancor negato,

dai più fidi fuggito,

da tribunali ingiusti

come reo condannato,

da flagelli percosso,

trafitto dalle spine,

lacerato da chiodi,

crocifisso fra ladri,

dal fiele abbeverato,

dal mondo vilipeso,

dal cielo abbandonato. E ancor non basta

se da barbare squadre il bel suo Nome

fra le bestemmie ancor non deggio udire?

Ahimè ch’Egli già esclama ad alta voce,

Angeli non l’udite?

Chegando a hora fatal prescrita pelos céus,

Em que no Monte do Calvário,

Com trágico aparato,

Devia passar o Filho do Criador,

Também ela foi vista, sob um manto de luto,

A mãe desconsolada presente

Na tragédia atroz, ficar — oh, céus!

Imóvel na dor; tanto quanto em vida

Pudesse sentir

A imensa severidade do seu tormento 

E, enquanto toda em pranto rompia,

Assim dizia entre os seus soluços:

“Se por um Deus me tornei Mãe

Para ver um Deus morrer,

Perdoa-me, Pai Eterno,

A Tua graça é um grande martírio 

Ah, pobre de mim! Ah, cessa!

O meu Filho divino,

Por um discípulo traído,

Por outro ainda renegado,

Pelos mais fiéis abandonado,

Por tribunais injustos

Como réu condenado,

Percorrido por flagelos,

Trespassado por espinhos,

Lacerado por pregos,

Crucificado entre ladrões,

Com fel embebido,

Pelo mundo vilipendiado,

Pelo céu abandonado  E não é suficiente

Que de bárbaros esquadrões o seu belo Nome

Entre as blasfémia tenha ainda que ouvir?

Ai de mim que Ele já brada em alta voz,

Anjos, não o ouvis?
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Padre l’abbandonasti? 

Almen Tu, Santo Spirito,

soccorri quella divina fronte

in cui desian specchiarsi 

l’angeliche del Ciel squadre, sì pure,

già sparsa di mortal mesto pallore,

sopra il petto l’inchina. Ei muore, Ei muore!

Sventurati miei sospiri

se quest’alma non scioglierete,

molto poco voi potete 

molto lieve è il mio dolore.

Atrocissimi martiri

che in umor gli occhi stillate,

poco è il duol se non stemprate

tutto in lagrime anche il core.”

Sì disse la gran Madre

in vedendo spirar l’amato Figlio,

insensata per duol tosto divenne

e priva d’ogni senso al suol poi svenne;

ma tosto al chiuder gl’occhi

dell’eterno Fattore,

udissi intorno un fragor di sassi,

un crollar della terra,

un vacillar del suolo,

sì del morto Signor l’agita il duolo.

Ha decretati Iddio

tre terremoti universali in terra:

un nel morir del Verbo,

nel suo risorger l’altro,

e il terzo alfine, - ahi nel pensarlo io tremo,

a quel che fia -, nel gran Giudizio estremo.

Pari all’ amor immenso

fu immenso il suo patir.

E solo allora atroce

gli fu la propria croce

che di sue pene il senso

gli tolse il suo morir.

Or se per grande orror tremò la terra

morir vedendo un Dio fra tormenti sì rei,

uomo, trema ancor tu che terra sei!

(Tradução: Alexandre Delgado)

Pai, abandonaste-o? 

Ao menos tu, Santo Espírito,

Socorre aquela divina fronte

Em que desejam espelhar-se

As angélicas esquadras do céu, tão puras,

Que já espargida de mortal e triste palidez,

Sobre o peito inclina  Ele morre, ele morre!

Desventurados suspiros meus

Se esta alma não livrardes,

Muito pouco vós podeis,

Muito leve é a minha dor 

Atrozes martírios

Que em líquido os olhos destilais,

Pouca é a dor se não diluís

Todo em lágrimas também o coração ”

Assim disse a grande Mãe

Ao vendo expirar o amado Filho,

Insana com a dor logo se queda

E privada dos sentidos no chão desfalece;

Mas logo ao fechar dos olhos

Do eterno Criador,

Ouviu-se em torno um fragor de pedras,

Um estremecer da terra,

Um vacilar do solo,

Sim, do falecido Senhor agita-a a mágoa 

Decretaste, ó Deus,

Três terramotos universais na terra:

Um ao morrer o Verbo,

Outro ao seu ressurgir,

E o terceiro por fim, - só de pensar eu tremo,

Em quem tem fé -, no grande Juízo extremo 

Igual ao seu amor imenso

Foi imenso o seu sofrer 

E só então atroz

Lhe foi a própria cruz,

Que o sentido das suas penas 

Foi a morte que lho trouxe 

Ora se de tal horror tremeu a terra

Vendo morrer um Deus entre tormentos tão rei,

Homem, treme ainda mais, tu que és terra!
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Leiden Baroque Ensemble
O Leiden Baroque Ensemble é um grupo especializado em música antiga de 1660 a, aproximada-

mente, 1775  Música espetacular, criada para as cortes reais ou para festas e celebrações;  música 

espiritual e contemplativa para eventos religiosos; e melodias inspiradoras para o dia a dia, para 

dançar ou relaxar  O número de compositores e excelentes composições é quase ilimitado  Os 

instrumentos autênticos e as cordas de tripa natural que o Ensemble utiliza proporcionam o som 

caloroso e animado tão característico deste período 

Nos últimos 25 anos o Leiden Baroque Ensemble realizou inúmeras digressões bem sucedidas, 

apresentando-se ao público em Londres, Roma, Florença, Siena, Viena, Oxford, Copenhaga, 

Embrun, Amsterdão, Bruxelas e em muitas outras cidades históricas  Com a sua viagem ao belís-

simo Portugal em 2013, a LBE quase completa o seu Grand Tour pela Europa, como acontecia nos 

séculos XVII e XVIII  

 

O Ensemble apresenta a meio-soprano escocesa Nicola Wemyss, uma excelente cantora com 

um sentimento especial por interpretação barroca  Concluiu os seus estudos no Conservatório 

de Birmingham (UK), com menção honrosa, e posteriormente completou uma pós-graduação 

especializada em música antiga e prática de performance histórica no Conservatório Rela de 

Haia (NL), onde estudou com Rita Dams e Marius van Altena  A voz e a expressividade musical 

de Nicola casam perfeitamente com as emoções avassaladoras da dramática Cantata “Il pianto di 

Maria” de Ferrandini 
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Nicola Wemyss
A meio-soprano escocesa Nicola Wemyss adotou o canto depois dos seus estudos de piano, 

graduando-se com honras pelo Conservatório de Birmingham (Reino Unido) e completando a 

sua pós-graduação em Música Historicamente Informada no Conservatório Real de Haia (Países 

Baixos), com  Rita Dams e Marius van Altena 

Nicola começou a sua carreira a solo ganhando o 1 º Prémio no I Festival Internacional dE 

Chimay, 2000, na modalidade de Canto Barroco, tendo como presidente do Júri o conceituado 

William Christie  Desde então tem sido regularmente convidada a atuar com várias prestigiadas 

orquestras e formações, tais como: “Arts Florissants”, “Orchestra of the 18th Century”, “Musica ad 

Rhenum”, “Netherlands Bach Society”, “Capella Figuralis”, “Telemann Chamber Orchestra” (Osaka), 

“Netherlands Radio Chamber Orchestra”, “Halcyon Ensemble”,  “Huelgas-Ensemble”, “The Locke 

Consort”, “Junge Kantorei Frankfurt”, “Trondheim Symphony Orchestra”, entre outras, traba-

lhando sob a direção de maestros prestigiados como Frans Brüggen, William Christie, Richard 

Egarr, Roy Goodman, Ton Koopman, Joachim C  Martini, Paul van Nevel, Steven Sloane, Jos van 

Veldhoven e Jed Wentz 

Além de um vasto repertório concertístico, que vai desde o período barroco até ao séc  XX, Nicola 

Wemyss também representou vários papéis de ópera, incluíndo Hébé na ópera de Rameau “Les 

Indes Galantes” (com Brüggen e a “Orchestra of the 18th Century”), os papéis principais em “Dido 

and Aeneas” de Purcell (com Wentz e Musica ad Rhenum) e “Orfeo” de Rossi (com van Veldhoven 

e Capella Figuralis), Serpina em “La Serva Padrona” de Pergolesi (com Brüggen e a Radio Kame-

rorkest), Dorotea em “Don Chisciotte in Sierra Morena” de Conti (com van Veldhoven e o “Utrechts 

Barok Consort”) e Rainha Mãe em “Turandot” de Busoni (com Debrock e a Opera Minora) 

Nicola Wemyss gravou com várias empresas discográficas de prestígio; Charpentier com William 

Christie e “Les Arts Florissants” para a editora Erato; Dido em “Dido and Aeneas” de Purcell, Dafne 

na ópera “Apollo e Dafne” de Handel, Diana em “Pan and Syrinx” de Galliard e, nas óperas de 

Mozart, Silvia em “Ascanio in Alba” e Annio em “La Clemenza di Tito” com Jed Wentz e Musica ad 

Rhenum, para a editora Brilliant Classics;  Rainha de Sabá e o papel feminino principal na oratória 

“Solomon” de Handel, Dejanira em “Hercules” de Handel e Eliakim na oratória “Gideon” de Handel 

e John Christopher Smith, com Joachim C  Martini e a Junge Kantorei Frankfurt, para a editora 

Naxos  A esta vasta lista acrescentam-se também dois discos de Padovano e Demantius com Paul 

van Nevel e o Huelgas-Ensemble, para a  prestigiada Harmonia Mundi 



Cristiana Oliveira 
e Jaime Mota
Recital de Canto e Piano

18 de julho, quinta-feira, 21h30 
Igreja Matriz de Évora de Alcobaça

19 de julho, sexta-feira, 22h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Sala do Capítulo)
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Programa
1.ª Parte

Richard Strauss · Vier Letzte Lieder (Quatro Últimas Canções)

Frühling (Primavera)

September (Setembro)

Beim Schlafengehen (Ao Deitar)

Im Abendrot (Ao Crespúsculo)

2.ª Parte

Joly Braga Santos

Ode IV de Bocage

Canção de Embalar

Acordando

António Chagas Rosa · Quatro Canções para Inês ESTREIA ABSOLUTA*

Da triste, bela Inês

Toldam-se os ares

Da miseranda Inês

Era pedra e sobre essa pedra

Giuseppe Verdi · È strano... Sempre libera (La Traviata, final do 1 º Ato)

*Obra encomendada pelo Cistermúsica
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Notas à margem

Richard Strauss

Richard Strauss (Munique 1864 – Garmisch 1949), o Strauss que não tem qualquer laço familiar 

com os reis da valsa, é recordado sobretudo pelos seus fabulosos poemas sinfónicos, com Don 

Juan e Don Quixote, e pelas suas óperas geniais, que vão das ousadias modernistas de Salomé e 

Elektra aos ecos mozartianos de O Cavaleiro da Rosa e Ariane auf Naxos  Esse compositor que fez o 

mais duradouro prolongamento do século XIX no século XX foi também um mestre consumado 

do Lied e nas suas Quatro Últimas Canções, concluídas em 1948 atingiu  (aos 84 anos) o cume da 

sua arte  

Strauss compôs Im Abendrot em finais de 1946, na Suíça, sobre poema do romântico alemão 

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 – 1857)  Pouco tempo depois, o seu filho Franz enviava-lhe 

o volume das poesias do seu contemporâneo Hermann Hesse (1877 – 1962), das quais Strauss 

musicou três: Frühling, Beim Schlafengehen e September  Depois da morte do compositor, essas 

três canções foram reunidas com a de Eichendorff, não seguindo a ordem de composição, mas 

sim a progressão temporal e psicológica dos poemas  O título Quatro Últimas Canções foi dado 

por Ernst Roth, amigo do compositor e responsável das edições Boosey and Hawkes 

Um sabor outonal impregna as quatro poesias  A aproximação da morte não é sentida com 

angústia, mas sim com serenidade  Sublime despedida de um mundo que chegara ao fim, estas 

canções foram pensadas desde a origem para voz e orquestra, mas também resultam maravilho-

samente na versão com piano  A estreia absoluta deu-se no Royal Albert Hall em Londres, pela 

soprano Kirsten Flagstad e a Orquestra Philarmonia, sob a direção de Wilhelm Futwängler, a 20 

de maio de 1950 

Joly Braga Santos

O reportório para voz e piano não é aquele que primeiro nos vem à mente quando pensamos 

num compositor de tão pujante veia orquestral como Joly Braga Santos (Lisboa 1924 – id  1988), 

que nas suas canções revelou uma face especialmente íntima da sua sensibilidade 

A Ode IV de Bocage, que Joly escreveu em 1958, foi estreada pela sua mulher em 1963, com a 

pianista Regina Cascais  É um aparte de arcádica singeleza, numa estrutura com refrão e coplas, 

ABACA, cujo refrão é tocado pelo piano, no modo maior; na primeira copla a voz inflete para o 

modo dórico, na segunda inflete para o modo mixolídio  O balanço de barcarola e a métrica regu-

lar vão ao encontro do poema de Bocage (1765-1805), típico da estética da Nova Arcádia 

A Canção de Embalar, cujo manuscrito tem data de março de 1963, é tudo o que se conhece de 

uma ópera planeada por Joly sobre libreto de Tomás Ribas, intitulada Gaibeia, que não teve conti-

nuidade (o assunto, tal como no romance Gaibéus de Alves Redol, eram as migrações beirãs no 

Alentejo)  O balanço melancólico e quase imutável, no modo dórico, tem inesperados laivos de 

Satie (Gymnopédies), mas o piano intercala as três estrofes da voz com imbrincadas derivações 
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politonais que são talvez vestígios dos “medos” que qualquer canção de embalar procura dissipar 

(era com esta canção que Maria José Braga Santos embalava a sua filha recém-nascida, Leonor) 

Acordando, sobre soneto de Antero de Quental (1842 – 1891), data de 1945 e destina-se a meio-

soprano ou barítono, tendo sido concebida com acompanhamento sinfónico  A obra é dedicada 

a Carmélia Âmbar, que fez a estreia da versão com piano em 1953  Do sonho de amor anteriano, 

Joly faz uma das suas mais tocantes confissões de alma, oscilando entre acordes de luminosa 

doçura e outros de uma frieza implacável, que pontuam “o vento húmido e frio que sopra sobre o 

meu sonho”  Melodicamente, a linha vocal é um dos melhores exemplos de lirismo na produção 

do jovem Joly Braga Santos 

Giuseppe Verdi

Foi em Paris, em 1852, que Giuseppe Verdi (Roncoli 1813 – Milão 1901) assistiu à versão teatral do 

romance A Dama das Camélias de Alexandre Dumas (filho) 1 A personagem real dessa cortesã 

que agitara a sociedade parisiense era recente: Marie Duplessis morrera em 1849 de tuberculose, 

aos 23 anos —vítima de uma sociedade hipócrita e machista, em que a mulher não podia ser 

respeitada fora do casamento  O tema arrebatou Verdi de imediato: “Se houvesse em Veneza uma 

donna de primeira categoria, eu já teria um tema mais do que pronto e cuja eficácia seria garan-

tida    um tema simples e afetuoso e por assim dizer pronto a usar ” Para Verdi esse tema tinha, 

aliás, uma resonância pessoal, já que a sua ligação com a cantora Giuseppina Strepponi causara 

escândalo em Itália e fora a razão que o levara a mudar-se para Paris  

Foi para o teatro La Fenice de Veneza que Verdi escreveu La Traviata, estreada  a 6 de março 

de 1853  O libretista Francesco Maria Piave manteve uma longa e frutuosa parceria com Verdi, 

sempre com este último a desempenhar um papel crucial na construção psicológica e dramática 

do texto  

Drama de costumes, La Traviata foi a primeira ópera a colocar em cena um episódio passado na 

época presente, sem disfarces históricos para criar distância  Esse realismo reflete-se também na 

conceção musical, desde logo na abertura, que nos transporta para os recantos mais íntimos da 

alma da protagonista  Com a personagem de Violetta, Verdi fez aquele que é considerado o mais 

belo estudo psicológico do teatro lírico romântico 

No fim do 1 º ato, a cortesã, depois de uma faustosa festa em sua casa, fica só e reage ao conheci-

mento que travou nessa noite com o jovem Alfredo, que lhe declarou o seu amor  Na cena e ária 

Ah, fors’e lui, Violetta medita com melancolia sobre a remota e doce possibilidade de encontrar o 

verdadeiro amor e, num assomo de paixão, retoma a melodia com que Alfredo se lhe declarou  

Mas depois cai em si: “Loucuras!” Mais lhe vale gozar a vida e o prazer, sem amarras  Sempre libera 

corresponde à tradicional cabaletta — momento final de aceleração acrobática das árias italianas —, 

na qual Violeta mergulha com vertigem numa abjuração do amor  Depois da pungência canta-

bile com que nos revelou a pureza da sua alma, entra num dos mais exigentes tours de force do 

reportório operático, que transcende o puro virtuosismo e denota a energia vital do sentimento 

despertado 

Alexandre Delgado

1 Ver biografia de Verdi na nota de programa do concerto final 
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António Chagas Rosa: Quatro Canções para Inês

Este ciclo surgiu a partir de uma encomenda – um desafio… – pelo meu querido colega e amigo 

Alexandre Delgado, diretor artístico do festival Cistermúsica  A temática proposta, que não 

imposta, foi a da poética relativa a Inês de Castro, que desde há séculos é fonte inesgotável de 

inspiração tanto para quem escreve como para quem lê  Optei por abraçar três poemas de 

Bocage e um de Natália Correia, todos eles contendo uma reflexão pessoalíssima e emocionada 

sobre a tragédia de Inês  De Inês mulher, amante e ser injustiçado  Talvez tenha sido a natureza 

destes poemas que encaminhou o modo de compor desde o início e se espelha na linguagem 

musical do ciclo  Verifico que surgiu uma música nova no meu imaginário e sentir, uma música 

mais direta e eloquente do que aquela que eu estava habituado a formular  Será esta, usando 

palavras de Natália Correia, a minha forma de exprimir o “desatino da paixão lusa”?   

António Chagas Rosa
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In dämmrigen Grüften

träumte ich lang

von deinen Bäumen und blauen Lüften,

Von deinem Duft und Vogelsang.

Nun liegst du erschlossen

In Gleiß und Zier

von Licht übergossen

wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,

du lockst mich zart,

es zittert durch all meine Glieder

deine selige Gegenwart!

Em cavernas sombrias

Sonhei longamente

Com tuas flores e céus azuis,

Com teus odores e cantos de pássaros 

Agora eis-te revelada

Com todo o brilho e adorno,

Inundada de luzes

como um milagre diante de mim 

Reconheces-me novamente,

Atrais-me docemente,

Todos os meus membros tremem

Com tua bem-aventurada presença!

2. September (“Setembro”) (Hermann Hesse)

Der Garten trauert,

kühl sinkt in die Blumen der Regen.

Der Sommer schauert

still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt

nieder vom hohen Akazienbaum.

Sommer lächelt erstaunt und matt

In den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen

bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh.

Langsam tut er

die müdgeword’nen Augen zu.

O jardim está de luto 

A chuva cai fria sobre as flores 

O verão estremece em silêncio,

aguardando o seu fim 

Douradas, folha após folha 

caem do alto pé de acácia 

O verão sorri, surpreendido e lânguido,

no sonho moribundo do jardim 

Muito tempo ainda, junto às rosas,

detém-se, aspirando ao repouso 

Lentamente vai fechando

Os seus olhos já cansados 

Textos

Richard Strauss: Vier letzte Lieder (“Quatro Últimas Canções”)

1. Frühling (“Primavera”) (Hermann Hesse)
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3. Beim Schlafengehen (“Ao Deitar”) (Hermann Hesse)

Nun der Tag mich müd’ gemacht,

soll mein sehnliches Verlangen

freundlich die gestirnte Nacht

wie ein müdes Kind empfangen.

Hände, laßt von allem Tun,

Stirn, vergiß du alles Denken.

Alle meine Sinne nun

wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele, unbewacht,

will in freien Flügen schweben,

um im Zauberkreis der Nacht

tief und tausendfach zu leben.

Agora que o dia me cansou,

serão meus fervorosos desejos

acolhidos gentilmente pela noite estrelada

como uma criança fatigada 

Mãos, parem toda atividade 

Fronte, esqueça todo pensamento 

Todos os meus sentidos agora

querem mergulhar no sono 

E minha alma, sem amarras,

deseja flutuar com as asas livres

para, na esfera mágica da noite,

viver uma vida profunda e múltipla 

4. Im Abendrot (“Ao Crepúsculo”) (Joseph von Eichendorff)

Wir sind durch Not und Freude

gegangen Hand in Hand;

vom Wandern ruhen wir

nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,

es dunkelt schon die Luft.

Zwei Lerchen nur noch steigen

nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,

bald ist es Schlafenszeit.

Daß wir uns nicht verirren

in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!

So tief im Abendrot.

Wie sind wir wandermüde--

Ist dies etwa der Tod?

Através de dores e alegrias,

nós caminhamos de mãos dadas;

agora descansamos da nossa errância

sobre uma terra silenciosa 

Em torno de nós se inclinam os vales

e já escurece o céu 

Apenas duas cotovias alçam voo,

sonhando no ar perfumado 

Aproxima-te, e deixa-as voejar 

Logo será hora de dormir 

Que não nos percamos

nesta grande solidão 

Ó paz imensa e tranquila,

Tão profunda do crepúsculo!

Como estamos cansados da jornada -

Será talvez já a morte?
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Joly Braga Santos: Ode IV, Acordando, Canção de Embalar

Ode IV (Bocage)

Poupando votos à loura Isbela,

Se amor falasse nos olhos dela

De almos prazeres lhe pousaria

Cândido exame na fantasia 

Outros que almas também têm presas

Se regozijam de ouvir finezas

Eu antes quero muda expressão

Os lábios mentem os olhos não 

Acordando (Antero de Quental)

Em sonho, às vezes, se o sonhar quebranta 

Este meu vão sofrer; esta agonia, 

Como sobe cantando a cotovia, 

Para o céu a minh’alma sobe e canta  

Canta a luz, a alvorada, a estrela santa, 

Que ao mundo traz piedosa mais um dia    

Canta o enlevo das cousas, a alegria 

Que as penetra de amor e as alevanta    

Mas, de repente, um vento húmido e frio 

Sopra sobre o meu sonho: um calafrio 

Me acorda  — A noite é negra e muda: a dor 

Cá vela, como d’antes, ao meu lado    

Os meus cantos de luz, anjo adorado, 

São sonho só, e sonho o meu amor!

Canção de Embalar

Vai-te embora, passarinho, 

Deixa a baga ao loureiro  

Deixa dormir o menino, 

Que ‘stá no sono primeiro 

O meu menino tem sono,

Tem sono quer-se a dormir,

Durma-se aqui meu menino,

Durma-se aqui a sorrir 
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António Chagas Rosa: Quatro Canções para Inês

1. Da triste, bela Inês (Bocage)

Da triste, bela Inês, inda os clamores 

Andas, Eco chorosa, repetindo; 

Inda aos piedosos Céus andas pedindo 

Justiça contra os ímpios matadores;  

Ouvem-se inda na Fonte dos Amores 

De quando em quando as náiades carpindo; 

E o Mondego, no caso refletindo, 

Rompe irado a barreira, alaga as flores:  

Inda altos hinos o universo entoa 

A Pedro, que da morte formosura 

Convosco, Amores, ao sepulcro voa:  

Milagre da beleza e da ternura! 

Abre, desce, olha, geme, abraça e c’roa 

A malfadada Inês na sepultura  

2. Toldam-se os ares (Bocage)

Toldam-se os ares,

Murcham-se as flores;

Morrei, Amores,

Que Inês morreu  

Mísero esposo,

Desata o pranto,

Que o teu encanto

Já não é teu  

Sua alma pura

Nos Céus se encerra;

Triste da Terra,

Porque a perdeu  

Contra a cruenta

Raiva ierina,

Face divina

Não lhe valeu  

Tem roto o seio

Tesoiro oculto,

Bárbaro insulto

Se lhe atreveu  

De dor e espanto

No carro de oiro

O Númen loiro

Desfaleceu  

Aves sinistras

Aqui piaram

Lobos uivaram,

O chão tremeu  

Toldam-se os ares,

Murcham-se as flores:

Morrei, Amores,

Que Inês morreu 
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3. Da miseranda Inês (Bocage)

Da miseranda Inês o caso triste

Nos tristes sons, que a mágoa desafina,

Envia o terno Elmano à terna Ulina,

Em cujos olhos seu prazer consiste  

Paixão, que, se a sentir, não lhe resiste

Nem nos brutos sertões alma ferina,

Beleza funestou quase divina,

De que a memória em lágrimas existe  

Lê, suspira, meu bem, vendo um composto

De raras perfeições aniquilado

Por mãos do Crime, à Natureza oposto  

Tu és cópia de Inês, encanto amado;

Tu tens seu coração, tu tens seu rosto   

Ah!, defendam-te os Céus de ter seu fado!

4. Era pedra e sobre essa pedra (Natália Correia)

Era pedra e sobre essa pedra

Ergueu-se o templo do amor atroz 

Ele de fogo, ela a cordeira

Toda cordura chamando o algoz 

Sangram as tubas: Inês é morta!

Em meigo mito transmuta-a o pranto

Do ermo amante que erra sozinho

No seu deserto de diamante 

Nem ar sangrento buscam seus olhos

Do corpo amado desfeitas pérolas;

E como fera coro os ossos

Da formosura que ao alto o espera

E em desatino da paixão lusa,

Perdida a alma que em Inês tinha,

O fim do mundo ficou esperando

Aos pés da morta, sua rainha 
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Giuseppe Verdi: È strano... Sempre libera (Francesco Maria Piave)

E’ strano! e’ strano! in core 

Scolpiti ho quegli accenti! 

Sari’a per me sventura un serio amore? 

Che risolvi, o turbata anima mia? 

Null’uomo ancora t’accendeva... O gioia 

Ch’io non conobbi, essere amata amando! 

E sdegnarla poss’io 

Per l’aride follie del viver mio? 

Ah, fors’e’ lui che l’anima 

Solinga ne’ tumulti 

Godea sovente pingere 

De’ suoi colori occulti! 

Lui che modesto e vigile 

All’egre soglie ascese, 

E nuova febbre accese, 

Destandomi all’amor. 

A quell’amor ch’e’ palpito 

Dell’universo intero, 

Misterioso, altero, 

Croce e delizia al cor. 

A me fanciulla, un candido 

E trepido desire 

Quest’effigiò dolcissimo 

Signor dell’avvenire, 

Quando ne’ cieli il raggio 

Di sua belta’ vedea, 

E tutta me pascea 

Di quel divino error. 

Senti’a che amore è palpito 

Dell’universo intero, 

Misterioso, altero, 

Croce e delizia al cor!

Follie! Folie! Delirio vano è questo! 

Povera donna, sola,

Abbandonata in questo 

Popoloso deserto 

Che appellano Parigi, 

Che spero or più? 

Che far degg’io! 

Gioire!

É estranho! É estranho! No coração

Gravado está o som da sua voz!

Seria para mim desventura ou sério amor?

Que decides, ó minha alma perturbada?

Nenhum homem te acendera ainda… Ó, alegria 

que não conheci, ser amada, amando!

E posso eu desprezá-la

Pelas áridas loucuras do meu viver?

Ah, talvez seja ele aquele que a minha alma

Solitária na multidão

Se deliciou tantas vezes a pintar

Com belas e misteriosas cores?

Aquele que modesto e vigilante

Velou a minha cabeceira de doente

E nova febre acendeu

Despertando em mim o amor 

Aquele amor é o palpitar

Do universo inteiro,

Misterioso, altivo,

Tormento e delícia do coração 

Em criança, um cândido 

E fremente desejo

Me pintava esse tão doce

Senhor do porvir,

Quando nos céus via o raio

Da sua beleza,

E toda eu me alimentava

Daquele divino erro 

Sentia que o amor é o palpitar

Do universo inteiro,

Misterioso, altaneiro,

Cruz e delícia do coração!

Loucura! Loucura! Vão desejo é este!

Pobre mulher, só,

Abandonada neste

Populoso deserto

A que chamam Paris,

Que espero agora?

Que devo fazer!

Gozar! 
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Di voluttà nei vortici perire. 

Sempre libera degg’io 

Folleggiar di gioia in gioia, 

Vo’ che scorra il viver mio 

Pei sentieri del piacer, 

Nasca il giorno, o il giorno muoia, 

Sempre lieta ne’ ritrovi 

A diletti sempre nuovi 

Dee volare il mio pensier.

Perecer no vórtice da volúpia 

Sempre livre tenho eu

Que voltear de prazer em prazer,

Quero que a minha vida decorra

Pelos caminhos do deleite 

Nasça o dia, ou caia a noite,

Que sempre alegre eu os encontre,

Para amigos sempre novos

Tem que voar o meu pensamento 
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Cristiana Oliveira
Natural de Braga, começou os seus estudos musicais em piano e violino  É licenciada em Educa-

ção Musical pelo Instituto Piaget e em Canto pela Escola Superior de Música e Artes do Espetá-

culo do Porto, nas classes dos Professores Oliveira Lopes e Margarida Reis  Frequentou vários 

cursos de aperfeiçoamento e masterclasses com Ana Paula Matos, Patricia MacMahon, Enza 

Ferrari, Paulo Ferreira, Marc Tardue, Mme Dechorgnat no Conservatório Internacional de Paris, 

Gabriella Morigi em Bolonha e Palmira Troufa com quem estuda regularmente  

Em 2010 foi aceite no curso intensivo do Estúdio de Ópera de Nova Iorque onde interpretou o 

papel de Yaroslavna na ópera “Prince Igor”, de Borodin  Em 2011 obteve uma Menção Honrosa no 

Concurso Nacional de Canto Luísa Todi  Apresentou-se em vários recitais de Lieder em Portugal, 

Espanha, Itália e Estados Unidos da América, destacando-se neste campo com a interpretação  

das quatro últimas canções de Richard Strauss  Foi solista em galas de ópera com a Orquestra do 

Algarve e com a Orquestra de Cascais e Oeiras 

Em Oratória foi solista no Requiem de Fauré, na Oratória de Natal de Saint-Säens, no Requiem de 

Bomtempo  Em Ópera interpretou Dido em “Dido e Aeneas” de Purcell; Gretel em “Hansel e Gretel” 

de Humperdink no Teatro de Tomar, no Teatro de Ourém e no Teatro Circo de Braga; Ivette em 

“La Rondine” de Puccini no Teatro Nacional de São Carlos; Nita na Zarzuela “Los Gavilanes” no 

Teatro Nacional de São Carlos  Em 2012  fez a sua estreia no papel de Violetta Valery em “La 

Traviata” de Verdi no Atelier de l’Opera, Centro de Alto Aperfeiçoamento Operático de Barcelona, 

sendo depois convidada para interpretar a mesma personagem no Festival de Música de Sant 

Pere Sallavinera sob a direção de Anna Belén Gomez com elogiosas críticas 

Em 2012 ganhou o 1 º Prémio no XIV Concurso Internacional de Interpretação do Estoril  Em 

Fevereiro de 2013 ganhou o prémio especial “Concerto a Milano” no Concurso Internacional de 

Canto Maria Malibran em Milão 

Jaime Mota
Concluiu muito jovem os Cursos Superiores de Piano e de Composição no Conservatório de 

Música do Porto  Como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian estudou em Lisboa com 

Sequeira Costa e Tania Achot  Tem dedicado particular atenção à música de câmara com piano  

Neste domínio, como bolseiro da Secretaria de Estado da Cultura, estudou na Hochschule Mozar-

teum de Salzburg com Paul Schillawsky e Erika Frieser 

Tem participado em concertos e gravações com artistas nacionais e estrangeiros em Portugal, 

Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Áustria, Grécia, Alemanha, Bélgica e Brasil  É autor e coautor 

de diversos projetos de divulgação de obras de compositores portugueses, tais como “Perspec-

tiva da obra para canto e piano de compositores do Porto do século XX”, “Poemas para Canto e 

Piano” e “Breve olhar musical sobre a poesia de Florbela Espanca”  Estes projetos, patrocinados 

por entidades oficiais, incluem primeiras apresentações públicas e gravações em CD 
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Colaborou com o Estúdio de Ópera e com a Direção de Educação e Investigação da Casa da 

Música na preparação e apresentação pública de diversos projetos  Foi professor no Conser-

vatório de Música do Porto, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto e na 

Universidade de Aveiro 

António Chagas Rosa
Nasceu em Lisboa em 1960  Concluiu o Curso Superior de Piano no Conservatório Nacional de 

Lisboa em 1981, e a Licenciatura em História na Universidade Nova de Lisboa em 1983  Como 

bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, fez entre 1984 e 1987 uma pós-graduação em Piano 

e Música de Câmara do séc  XX no Conservatório Sweelinck de Amesterdão, sob a orientação 

de Alexander Hrisanide  De 1987 a 1992, com bolsa da Secretaria de Estado da Cultura, realizou 

o Curso Superior de Composição no Conservatório de Roterdão com Klaas de Vries e Peter-Jan 

Wagemans  Durante a sua permanência na Holanda, António Chagas Rosa foi também maestro-

-repetidor no Muziektheater de Amesterdão e professor na classe de ópera no Conservatório 

Sweelinck  

A sua produção de compositor inclui música de câmara, sinfónica, duas óperas e numerosos 

ciclos de canções  Recebeu encomendas do Festival Internacional de Música de Macau, da 

Fundação Calouste Gulbenkian, da Casa da Música Porto, da Radiodifusão Portuguesa, do Teatro 

Nacional de São Carlos, da Fundação Casa de Mateus, do Nederlands Kamerkoor (Amester-

dão), do KamerensembleN (Estocolmo), do Klangforum e Festival Jeunesse (Viena), do Grupo 

Drumming de Percussão, etc  As suas obras têm sido tocadas em festivais de música contempo-

rânea em Portugal, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria, Suécia, Ucrânia, E U A, 

Venezuela, Hong-Kong e Japão,etc  

Em 1997 representou Portugal na Tribuna Internacional dos Compositores (UNESCO), em Paris, 

com o seu Concerto para Piano e Orquestra  O seu ciclo de canções “Songs of the Beginning” foi 

premiado em 1994 pela Associação Holandesa de Compositores   A ópera “Melodias Estranhas”, 

com libreto de Gerrit Komrij, foi-lhe encomendada pelas cidades do Porto e Roterdão, Capitais 

Europeias da Cultura em 2001, tendo sido estreada no Schouwburg de Roterdão em Dezembro 

de 2001  No ano seguinte foi convidado pela Musiekhochschule de Zurique para orientar um 

seminário sobre a sua interpretação de música de câmara  Um dos seus discos mais recen-

tes – “As Feiticeiras” (Actes-Sud, 2006), uma cantata cénica com poema de Maria Teresa Horta, 

encomendada pelo Ensemble Musicatreize de Marselha – valeu ao ensemble uma “Victoire de la 

Musique/2007” (Radio France), tendo a obra sido apresentada em Paris, na Cité de la Musique, em 

Maio de 2008  Editou recentemente um CD monográfico com uma seleção de obras escritas na 

última década (“Pas-de-Deux”, Portugaler) 

António Chagas Rosa é professor auxiliar na Universidade de Aveiro (Departamento de Comu-

nicação e Arte) onde, desde 1996, ensina Música de Câmara  Aí se doutorou em 2006 com uma 

tese sobre as relações entre ritmo e semântica em “Os Jardins Suspensos” op  15, de Schönberg 



Arcadia Quartet
Quarteto de Cordas 

20 de julho, sábado, 22h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Celeiro)
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Programa
1.ª Parte

Joseph Haydn · Quarteto de Cordas op  20 n º 5 em fá menor

1. Allegro moderato

2. Menuetto

3. Adagio

4. Finale. Fuga a due Soggetti

Béla Bártok · Danças Populares Romenas (arr  Dan Variu)

1. Bot tánc / Jocul cu bâtă (Dança do Bastão)

2. Brâul (Dança da Cinta)

3. Topogó / Pe loc (No Lugar)

4. Bucsumí tánc / Buciumeana (Dança de Bucsum)

5. Román polka / Poarga Românească (Polka Romena)

6. Aprózó / Mărunţel (Dança Rápida)

2.ª Parte

Ludwig van Beethoven · Quarteto op  131 em dó sustenido menor

1. Adagio ma non troppo e molto espressivo

2. Allegro molto vivace

3. Allegro moderato – Adagio

4. Andante ma non troppo e molto cantabile – Più mosso –  Andante moderato e lusinghiero – 

Adagio – Allegretto – Adagio, ma non troppo e semplice – Allegretto

5. Presto

6. Adagio quasi un poco andante

7. Allegro

Arcadia Quartet
Ana Török, violino

Răsvan Dumitru, violino

Traian Boală, viola

Zsolt Török, violoncelo
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Notas à margem

Joseph Haydn

Foi em 1772 que Joseph Haydn (Rohrau 1732 – Viena 1809) escreveu os quartetos op  20, conheci-

dos pela designação Le Soleil porque uma das primeiras edições representava o sol no frontis-

pício, talvez com uma conotação maçónica  Esse conjunto de seis quartetos exerceu grande 

fascínio em Mozart, Beethoven e Brahms, significando um passo gigantesco em relação aos ante-

riores quartetos op  9 e 17 de Haydn, apesar da curta distância temporal que os separa  Os aspetos 

mais visíveis do avanço são a distribuição mais equitativa do material temático entre os quatro 

instrumentos e o abandono progressivo das fórmulas de simples acompanhamento, com todas 

as vozes tendendo a ser temáticas  Já encontramos aquilo a que Hans Keller chama “polifonia 

homofónica”: uma mistura entre a escrita homofónica (ou seja, uma linha com um acompanha-

mento) e a escrita contrapontística (ou seja, o diálogo entre várias linhas independentes) que é a 

verdadeira essência do quarteto de cordas (do qual Haydn é conhecido como “Pai”)  

O 5 º desses quartetos é em fá menor, 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  Este quarteto é como que “enclausurado” em fá menor: os quatro andamentos são 

na mesma tonalidade, o que é bastante inusual  A obra tem uma seriedade que não se costuma 

associar a Haydn, terminando com uma genial fuga com dois temas 

Ludwig van Beethoven

O quarteto em dó sustenido menor é o mais célebre dos últimos quartetos de Ludwig van 

Beethoven (Bona 1770 – Viena 1827)  Foi venerado na segunda metade do século XIX, sobretudo 

por influência de Wagner, que o destacou e lhe atribuiu uma carga quase mística ao dizer que era 

a meditação de um santo enclausurado na surdez, escutando apenas as suas vozes interiores 

Beethoven escreveu este quarteto entre dezembro de 1825 e maio de 1826, tendo vindo a consi-

derá-lo o melhor de todos os seus quartetos  É sem dúvida o mais original, aquele cujo plano mais 

se afasta da tradição herdada de Haydn e de Mozart  É também aquele que mais repercussões 

teve no século XX, nomeadamente nos quartetos de Béla Bartók 

O opus 131 é em sete andamentos, meticulosamente numerados  Mais invulgar que essa profu-

são, é o facto de os andamentos serem tocados sem interrupção  Formam um bloco que só faz 

sentido em conjunto: nenhum deles se presta a ser tocado isoladamente  Não se trata  de um 

mero encadeamento para evitar os aplausos, como o que Mendelssohn fez por exemplo na sua 

Sinfonia Escocesa  Aqui, os andamentos não podem ser tocados separadamente e precisam uns 

dos outros para fazer sentido, como peças dum puzzle  Esse conceito viria a ter influência tanto 

na continuidade musical que Wagner deu à ópera, como na condensação da forma (ou seja, a 

integração de vários andamentos num só) que Liszt cultivou no poema sinfónico 
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A obra começa com uma forma-fétiche do Beethoven tardio: a fuga  Se Haydn terminava os seus 

primeiros quartetos com uma fuga rápida, Beethoven começa um dos seus derradeiros quar-

tetos com uma fuga lenta e enigmática, Adagio ma non troppo e molto expressivo, uma página 

aparentemente ascética mas com enorme pathos  Nada podia ser mais diferente da frenética 

“Grande Fuga” projetada para  terminar o quarteto op  130: aqui respira-se um ar arcaico, uma 

sábia emotividade próxima de Bach ou mesmo dos polifonistas flamengos  Beethoven é aqui “o 

filósofo, o construtor de catedrais sonoras cujo reino é no ar”  

O segundo andamento, Allegro molto vivace, é uma forma-sonata com dois temas, que parece 

esvoaçar  É como se se abrissem as portas da catedral e saíssemos para o ar livre, com aquele 

apelo do canto e da dança populares que se imiscuiu nos quartetos tardios de Beethoven como 

contrapeso à seriedade  Beethoven precisava dessa ligação com os homens, capaz de fazer 

cantarolar o ouvinte comum 

Dois acordes frontais despertam-nos para a realidade: o terceiro andamento serve de transição 

e é uma espécie de recitativo, como na 9 ª Sinfonia  É como se o compositor parasse para pensar, 

primeiro Allegro moderato, depois Adagio, até se decidir por uma forma de tema e variações 

no 4 º andamento, Andante ma non troppo e molto cantabile  Com mais de 13 minutos, este é o 

centro de gravidade da obra: a partir dum tema singelo e benigno, Beethoven faz a súmula do 

seu conceito de variações, em sete metamorfoses sucessivas que vão mudando de tempo e 

deixando a anos-luz o invólucro inicial 

O 5 º andamento é um corte abrupto, um Presto de maquinaria fervilhante e impaciente, em 

forma de scherzo, com um duplo trio de sabor rústico, exemplo de puro humor beethoveniano 

O 6 º andamento é um Adagio breve mas pungente e intenso, que serve de introdução ao 

furibundo último andamento, que o interrompe como uma chicotada e no qual Beethoven 

regressa finalmente à forma-sonata, tão pouco utilizada neste quarteto  Este derradeiro Allegro 

é uma daquelas batalhas instrumentais como só Beethoven soube desencadear  Opondo-se à 

cavalgada ácida do primeiro tema em dó sustenido menor, o 2 º tema é uma luminosa e lírica 

irrupção de mi maior  

Béla Bartók

As Danças Romenas são uma das obras mais conhecidas de Béla Bartók (Nagyszentmiklós 1881 

– Nova Iorque 1945), compositor húngaro que é um dos representantes fundamentais do moder-

nismo da primeira metade do século XX, a par de Stravinsky e Schönberg  A obra reflete o seu 

trabalho como etnomusicólogo que o levou a fazer a recolha de milhares de canções e danças 

da Europa e do Norte de África, a começar pela sua Hungria natal  Na verdade, a povoação de 

Nagynszentmiklós onde Bartók nasceu, na Transilvânia, situava-se então na Hungria, mas a Tran-

silvânia passou a fazer parte da Roménia em 1918, o que explica a razão porque esta obra tinha 

inicialmente o título de “Danças Romenas da Hungria”  Originalmente escrita como suite para 

piano, trata-se de um conjunto de seis danças muito breves, tocadas por violino ou flauta pastoril, 

de que Bartók preservou a originalidade com um sabor inconfundível 

Alexandre Delgado
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Arcadia Quartet
O Quarteto de Cordas Arcadia surgiu quando os seus membros eram ainda alunos na Academia 

de Música “Gh  Dima” de Cluj-Napoca  Ao frequentarem a disciplina do Professor Nicusor Silaghi, 

membro do reputado Quarteto Transylvanian, os quatro jovens músicos que faziam parte 

do quarteto original – violinistas Ana Bogatila e Răsvan Dumitru, o violista Marcel Camenita 

e o violoncelista Zsolt Török – descobriram a sua verdadeira vocação no cultivo deste género 

musical   A participação no Festival de Música de Câmara que ocorreu em Odorheiu Secuiesc 

(outubro de 2005) foi o primeiro marco de sucesso do grupo  Com os concertos que se seguiram, 

em Cluj-Napoca, Sighisoara, Sibiu e Satu Mare o quarteto progrediu rapidamente e mostrou a sua 

fenomenal capacidade de assimilação do repertório 

Em dezembro de 2006 o quarteto ganhou o seu primeiro prémio em Cluj, no prestigiado 

concurso de interpretação organizado pela Sociedade Mozart Romena, onde foram entusiasti-

camente recebidos pela pureza demonstrada na interpretação das obras de Mozart  O seu valor 

foi confirmado em Cluj no ano seguinte, quando ganharam o primeiro prémio no Concurso de 

Música de Câmara “Ferdinand Weiss”  O mesmo ano, 2007, assinala a sua primeira apresentação 

internacional – a participação no Orlando Festival em Kerkrade, Holanda e na Internationale 

Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, bem como os concertos dados na Alemanha (Festival 

Internacional “Classic Open 2007” em Chemnitz) e na Aústria (em Eisenstadt)   Na Roménia a 

sua fama aumentou ainda mais quando foram convidados para atuar no Cluj Musical Autumn 

Festival  Com a participação no festival internacional “17 ª Semana de Música Contemporânea”, 

em Bucareste, o quarteto provou o merecimento do seu sucesso, demonstrando excelentes 

capacidades na apresentação do mais recente repertório contemporâneo 

As duas mudanças de violetista (Cristian Suarasan, em outubro de 2007 e Traian Boală, em abril 

de 2009) colocaram em risco a ascendência contínua e os objetivos do quarteto  Procurando a 

expansão contínua dos seus horizontes artísticos, o quarteto participou em diversos masterclas-

ses, tanto na Roménia como no estrangeiro, o que lhe permitiu entrar em contacto com grupos 

de grande renome como o Quarteto Belcea, o Quarteto Ad Libitum, o Quarteto Artis, o Quarteto 

Voces e o Quarteto Bartók, ou com famosos professores de música de câmara como Fernc László, 

fundador do festival de Mozart de Cluj, Avedis Koyoumdjian e Johannes Meissl da Universidade 

de Música e Artes Cénicas de Viena, Hatto Beyerle (membro do Quarteto Alban Berg), Gyorgy 

Kurtág, Ferenc Rados, Anner Bylsma, Shmuel Ashkenasi (Quarteto Vermeer), Miguel da Silva 

(Quarteto Ysaye), Valentin Erben (Quarteto Alban Berg), Rainer Schmidt (Quarteto Hagen), 

Eberhard Feltz, Stefan Metz (Quarteto Orlando), Christoph Richter, Christophe Giovaninetti (ex – 

Quarteto Ysaye), Peter Cropper (Quarteto Lindsay), Petr Prause (QuartetoTalich) e outros 

O ano de 2008 trouxe ainda maior reconhecimento ao quarteto – o convite para o Festival de 

Primavera de Budapeste, a apresentação incluída no Festival Mozart de Cluj-Napoca de quartetos 

de flautas de Mozart (na companhia do famoso flautista húngaro Bálint János), a participação 

na “Semana Cultural Romena” em Pequim e no Festival “George Enescu” em Heidelberg   No segui-

mento de uma colaboração sustentada desde 2008, o Quarteto Arcadia tornou-se membro da 

Academia Europeia de Música de Câmara 
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Em setembro de 2009, o grupo participou pela primeira vez numa competição internacional 

– “Gianni Bergamo” Classical Music Award (Lugano, Suiça), na qual alcançaram o 2 º prémio (1 º 

prémio não atribuído), no seguimento do qual participaram na primeira edição do “Internationa-

les Kammermusikwettbewerb Hamburgo”, onde obtiveram um estrondoso sucesso: o 1 º Prémio, 

o Prémio Especial “Johannes Brahms” e o Prémio Especial “Felix-Mendelssohn-Bartholdy”  Logo 

depois do concurso gravaram o seu primeiro CD na NDR Kultur Radio, com Mendelssohn e 

Brahms, sob a chancela de Fontenay Classics 

Entre 2010 e 2011, os membros do Arcadia Quartet foram alunos de pós-graduação na classe de 

Música de Câmara do Prof  Dr  hc  Johannes Meissl, na Universidade de Música e Artes Cénicas de 

Viena 

Em junho de 2011 ganharam o Concurso Internacional de Música de Câmara Almere  Algu-

mas das conquistas mais importantes do Quarteto Arcadia foram o 1 º Prémio no prestigiado  

Wigmore Hall London International String Quartet Competition 2012, o Prémio da Fundação 

Esterházy e o Prémio Beethoven  A competição proporcionou-lhes vários prémios de desen-

volvimento, tais como: uma digressão de recitais no Reino Unido no Outono de 2013, incluindo 

um Café Concerto no Wigmore Hall, a possibilidade de gravar para a editora Wigmore Hall Live, 

uma residência artística no Banff Center (datas a determinar) e um convite para fazer recitais no 

Esterházy String Quartet Festival em Eisenstadt, no Festival de Menton e no Festival Internacio-

nal de Quarteto de Cordas Greenwich 

As últimas aparições do Quarteto Arcadia incluem concertos na Cité International des Arts 

(Paris), Alte Oper Frankfurt, Pollack Hall (Montreal) inserido no MISQA (McGill Internacional 

String Quartet Academy), Concertgebouw (Amesterdão), Wigmore Hall (Londres), Musikverein ( 

Viena), e Ateneu Romeno (Bucareste) 

Cada um dos quatro músicos do Arcadia Quartet tem um distinto perfil artístico  Oriundos de  

escolas e contextos diferentes e tendo impressionantes conquistas nas suas carreiras pessoais, 

eles harmonizam com perfeição a diversidade da sua experiência artística individual, sob os 

auspícios da Escola de Música de Cluj 
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Ana Török
1 º VIOLINO 

Nascida em Baia Mare em 1984, começou a estudar violino aos 4 anos de idade na sua cidade 

natal e, a partir de 1996, prosseguiu e completou os seus estudos do ensino médio em Targu 

Mures  Frequentou o ensino superior e o programa de Mestrado na Academia de Música de 

Cluj-Napoca “Gheorghe Dima”, na classe de violino de Victoria Nicolae  Desde 2008, foi primeiro 

violino da Orquestra Filarmónica Estatal da Transilvânia em Cluj-Napoca, uma das mais presti-

giadas orquestras sinfónicas romenas, e primeiro violino da Orquestra Nacional da Juventude 

da Roménia  Distinguida com numerosos prémios, a solo e de câmara – “Jeunesses Musicales” 

Bucareste (2001), Prémio do concurso “Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca (2003), edições de 2003 e 

2004 do Concurso organizado pela Sociedade Mozart Romena de Cluj-Napoca, – Ana Török ficou 

igualmente famosa como solista, tendo atuado como convidada com as orquestras filarmónicas 

de Targu Mures, Oradea, Brasov e Cluj-Napoca 

Răsvan Dumitru
2 º VIOLINO

Tendo-se dedicado ao estudo do violino desde os 5 anos de idade, Răsvan Dumitru (nascido 

em Brasov em 1984) frequentou a Escola de Arte da sua cidade natal e, em seguida, a Academia 

de Música “Gheorghe Dima” de Cluj-Napoca, na classe de Victoria Nicolae  Foi primeiro violino 

da Orquestra Nacional da Ópera de Cluj-Napoca, desde 2007, e chefe de naipe dos segundos 

violinos da Orquestra Nacional da Juventude da Roménia desde 2008  Atualmente é chefe de 

naipe dos segundos violinos da Orquestra Filarmónica Estatal da Transilvânia em Cluj-Napoca, 

enquanto prossegue estudos de doutoramento na Academia de Música “Gheorghe Dima”, onde 

é professor associado de violino e música de câmara  Vencedor de vários prémios nacionais 

de prestígio e semifinalista do Concours Musical Internacional de Montreal (2006), Răsvan 

Dumitru é também um solista bem sucedido, tanto na Roménia como internacionalmente 

(Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos)  Apresentou-se como solista com várias orquestras 

romenas, incluindo a Filarmónica de Brasov, a Orquestra Filarmónica Estatal da Transilvânia em 

Cluj-Napoca e a Orquestra de Câmara da Rádio Romena  Tem também cultivado um interesse 

especial na interpretação do repertório Barroco, colaborando com diversos grupos  Toca um 

violino Leon Fischesser, que lhe foi emprestado para a vida pela fundação suíça Musique et Vie, 

na sequência de um concurso realizado em 2005 
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Traian Boală
VIOLA

Nascido em 1978 em Constanta, Traian Boală estudou violino e viola na Escola de Arte da sua 

cidade natal  Iniciou os seus estudos superiores no Departamento de Música da Universidade 

Transilvânia de Brasov (com Leona Varvarichi) e prosseguiu estudos de Mestrado na Academia 

de Música “Gheorghe Dima” de Cluj-Napoca (com Sorin Gherbanovschi)  Participou em vários 

concursos, com grande sucesso, ganhando, entre outros, os primeiros prémios no Concurso 

“Mozart”, realizado em Constança e no Concurso “George Georgescu”, realizado em Tulcea  Entre 

2001 e 2003 foi membro do Kronos Quartet de Brasov, com o qual ganhou o primeiro prémio no 

Concurso “Mozart”, organizado pela Sociedade Mozart Romena de Cluj, e realizou uma série de 

concertos na Roménia e no estrangeiro  Fez sucessivamente parte de várias orquestras, incluindo 

a Orquestra de Câmara St  Georg de Belgrado e a Filarmónica “George Enescu” de Bucareste  

Atualmente é membro da Orquestra Filarmónica “Transilvânia” de Cluj-Napoca 

Zsolt Török
VIOLONCELO

Filho mais novo de uma família de violoncelistas, Zsolt Török nasceu em Cluj-Napoca em 1984 e 

iniciou o estudo do violoncelo aos 6 anos de idade  Depois dos seus estudos na Escola Superior 

de Música “Sigismund Toduţă” de Cluj-Napoca, prosseguiu estudos de licenciatura e mestrado 

na Academia de Música “Gheorghe Dima”, na classe de Jucan, membro do Quarteto da Transil-

vânia  Ganhou vários prémios nacionais e internacionais, incluindo o Prémio Especial do Júri no 

Concurso Internacional de Violoncelo “David Popper”, Hungria (2003), o 2 º Prémio e o Prémio 

de Popularidade no Concurso “Sigismund Toduţă” (Cluj-Napoca, 2005)  Desde 2005 tem sido 

membro da Filarmónica “Transilvânia” de Cluj-Napoca  Como solista, colaborou com as orques-

tras filarmónicas de Satu Mare, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca e Braşov 



Orquestra Sinfónica 
Portuguesa e Coro 
do Teatro Nacional 
de São Carlos
Rui Pinheiro, direção

21 de julho, domingo, 18h00 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (Claustro do Rachadouro)
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Programa
Richard Wagner · Os Mestres Cantores de Nuremberga, Abertura

Richard Wagner · O Navio Fantasma, Ato II: Coro das Fiandeiras (“Summ und Brumm”)

Richard Wagner · Tannhäuser, Ato II: Coro dos Convidados (“Freudig begrüssen”)

Giuseppe Verdi · La forza del destino, Abertura

Giuseppe Verdi · Macbeth, Ato I: Coro das Bruxas (“Che faceste? Dite su!”)

Giuseppe Verdi · Macbeth, Ato IV: Coro de Fugitivos Escoceses (“Patria oppressa”)

Giuseppe Verdi · Il Trovatore, Ato II: Coro de Ciganos (“Vedi!” Le fosche notturne”)

Giuseppe Verdi · Otello, Ato I: “Fuoco di gioia”

Giuseppe Verdi · Nabucco, Coro de Escravos Hebreus (“Va, pensiere”)

Giuseppe Verdi · Aida, final do Ato II: Gloria all´Egitto
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Notas à margem

Verdi e Wagner

Alguns meses apenas separaram o nascimento de dois dos maiores vultos da música operática 

ocidental, Richard Wagner (Leipzig, 22 de Maio de 1813) e Giuseppe Verdi (Roncole, ducado de 

Parma, na altura na posse da França, ca  11 Outubro de 1813)  Este dois compositores pertenceram 

aos dois territórios que, no século XIX, representaram culturas musicais hegemónicas – a italiana, 

no domínio da ópera, e a alemã, na música instrumental 

Ambos oriundos de famílias burguesas, a aprendizagem musical começou cedo para Verdi que, 

com nove anos, já substituía o organista da igreja da sua aldeia, enquanto Wagner iniciava, aos 15 

anos, as suas lições de harmonia  O estudo do contraponto viria a ter um lugar marcante na obra 

deste último, pela mestria que revela, de que é um exemplo a abertura de Os Mestres Cantores de 

Nuremberga (1868) 

Durante as suas juventudes, os dois compositores assistiram à unificação dos seus países e envol-

veram-se nos movimentos que lhes deram origem, cada um à sua maneira e de acordo com o seu 

caráter  Wagner participou, em 1848, nos tumultos de Dresden, o que o obrigou a fugir dos estados 

alemães e a manter-se exilado durante 16 anos  O envolvimento de Verdi no Risorgimento data 

da Primavera do mesmo ano, quando escreveu um hino para o movimento  O seu  nome viria a 

ser associado à unificação italiana e à casa de Saboia, como senha do movimento revolucionário 

que daria a independência a toda a Itália em 1861  Viva Verdi (Viva Victorio Emmanuelle Re d’Ita-

lia) ficaria para o Risorgimento como saudação do futuro Rei de Itália  O célebre coro “Va pensiero”, 

da ópera Nabuccodonosor (1842), assumiu o caráter de um hino, ao simbolizar as aspirações 

políticas do povo italiano, quer na época, quer, ainda recentemente, no Scala de Milão, quando 

Ricardo Mutti dirigiu o público a cantar o mesmo coro, durante a exibição da ópera, como reação 

aos cortes orçamentais na Cultura efetuados pelo então 1 º ministro Silvio Berlusconi  Em várias 

das suas óperas Verdi trata da opressão dos povos por potências estrangeiras, colocando a ação 

num passado distante  É o que sucede nas óperas Nabuccodonosor (1842), La battaglia di Legnano 

(1849) e Vésperas Sicilianas (1855)  

Na realidade, o que se passou na estreia da ópera Nabuccodonosor, em que o coro começou por 

cantar o “Va pensiero” — o seu queixume pela pátria distante — em uníssono e pianíssimo, foi 

que o público milanês pediu para o bisar numa altura em que os encores eram proibidos pelas 

autoridades austríacas que governavam aquele território  A partir daí, o povo italiano, sempre 

que ouvia o mesmo coro, não só continuava a pedir encores como passou a conhecer a letra e a 

cantá-lo em situações-chave da política nacional 

Características musicais semelhantes encontram-se presentes no coro “Patria oppressa” da ópera 

Macbeth (1847). O coro dos ciganos “Vedi! le fosche notturne” do Trovador (1853), a maior parte 

dele cantado também em uníssono, apresenta um desenho rítmico mais acentuado, pontuado 

pelos diversos motivos na orquestra 
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Para Richard Wagner o ideal nacionalista assentava nas raízes mais profundas da alma da nação, 

o povo nos seus mitos e lendas  Essas personagens míticas são, por exemplo, os heróis das quatro 

óperas que constituem O Anel do Nibelungo 

Em Os Mestres Cantores de Nuremberga, baseada no concurso dessa corporação de cantores e 

protagonizada por Hans Sachs, o mais célebre entre eles, Wagner faz dessa massa coral, consti-

tuída pelos burgueses da cidade, pelos membros da corporação e seus discípulos, uma represen-

tação do microcosmo da nação  Na altura em que o compositor compõe esta ópera, vê a cultura 

alemã num estádio de maturidade que lhe permite atingir uma coesão interna a partir do reforço 

das suas qualidades teutónicas  Contudo, para este criador, é na arte em geral, e, sobretudo, na 

canção, que a cultura de uma nação sobrevive e é através dela que os seus cidadãos alcançam a 

harmonia 

Enquanto Verdi se tornou popular a partir da sua ópera Nabuccodonosor e reconhecido durante 

toda a sua vida pelo mundo inteiro, o mesmo já não aconteceu com Wagner  Em Paris, onde 

viveu exilado, tentou estrear as suas óperas mas não foi bem sucedido  Os muitos ensaios que 

escreveu sobre música provocaram um dos mais intensos e duradouros debates no mundo 

musical ocidental, devido às ideias que defendia para a música, em particular para a ópera  

Conceitos como obra de arte total e música do futuro despertaram ódios e paixões ainda antes de 

a sua música se ouvir  As suas óperas só começaram a representar-se de uma forma regular fora 

da Alemanha a partir das duas últimas décadas do século XIX  

Ao contrário de Verdi, que assume a tradição de que foi herdeiro, em particular dos seus 

conterrâneos Bellini e Donizetti, Wagner pretende romper com o modelo de ópera tal como 

vinha a ser praticada e passa a designá-la drama musical  Para o compositor alemão tudo deveria 

contribuir para a eficácia do drama  Para isso era necessário que as diferentes componentes da 

ópera fossem concebidas como um todo  Para atingir esse objetivo, Wagner escreveu os libretos 

das suas óperas e projetou um novo edifício para a realização dos seus dramas musicais  No 

Rei Luís II da Baviera, um apaixonado da sua música, deposto mais tarde por ser considerado 

louco, encontrou o mecenas ideal que não só financiou as suas obras como fez erigir um teatro 

em Bayreuth segundo os planos de Wagner  Este funcionaria desde a sua inauguração como o 

principal lugar de culto do mundo inteiro à sua obra musical 

A importância do drama para Verdi manifestou-se de forma diferente  Recorreu aos grandes 

autores ocidentais, em particular Shakespeare, o grande dramaturgo das paixões humanas, 

cujas obras se encontram na origem dos libretos das óperas Macbeth (1847), Otello (1887) e Falstaff 

(1893), como a Victor Hugo para o Hernâni (1844) e Rigoletto (1851), Schiller para I Masnadieri (1847), 

Luísa Miller (1849) e D. Carlos (1867), Alexandre Dumas para a Traviata (1853), Byron para I due 

Foscari (1844) e Il Corsaro (1848)  Na correspondência que manteve com os libretistas verifica-se 

a sua preocupação com as diversas componentes da ação dramática  Numa carta a um amigo 

escrevia: “Posso dizer com toda a franqueza que a minha música, por muito bonita ou feia que 

possa ser, nunca é escrita ao acaso mas tem sempre como intenção o desenho do caráter”  Por 

fim, a sua colaboração com o escritor e compositor Arrigo Boito dá origem às obras primas que 

são Otello e Falstaff, esta última a sua única ópera cómica e aquela em que o discurso musical se 

encontra mais fragmentado e o trabalho motívico é levado mais longe e de forma consequente  
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Como referia o musicólogo Carl Dahlhaus, com Verdi assiste-se à concepção da ópera como 

drama  Enquanto para Wagner a música devia perseguir o ideal dramático, na música de Verdi 

reside o próprio drama 

O coro é parte integrante das óperas de Verdi e proporcionaram-lhe a notoriedade desde cedo  

O tratamento que lhe dá é, como para os personagens, de grande significado emocional, indo do 

mais intenso lirismo à força mais brutal  A Abertura de La Forza del Destino (1862) é disso exem-

plo, ao apresentar, após os acordes iniciais, uma primeira ideia musical com um ritmo vigoroso, 

em forte, logo sucedida por uma nova ideia, em piano, apresentada pelos violinos, com um 

caráter totalmente oposto ao da primeira  Idêntica popularidade obteve o coro “Gloria all´Egitto” 

seguido da “Marcha triunfal” e do bailado da ópera Aida (1871), uma encomenda feita a Verdi 

por ocasião da inauguração do teatro de ópera do Cairo  Não é apenas a sua monumentalidade, 

por influência da grande opéra, que atrai, nem tão pouco o exotismo musical que pontua toda 

a obra e é tão próprio da época, mas o modo como as diferentes partes instrumentais e vocais 

se interligam, numa variedade de temas e de estilos bem contrastantes, desde a divisão do coro 

em duas partes, com melodias diferentes para os homens e para as mulheres, até ao cânone dos 

sacerdotes sobre graus conjuntos, passando pela melodia tocada pelos trompetes, ao brilhan-

tismo orquestral do bailado e concluindo com o regresso da introdução  Já na sua penúltima 

ópera, Otello, o tratamento coral que o compositor dá a “Fuoco di gioia” revela uma maneira muito 

diferente de compor  A clareza das melodias que, frequentemente, se destacou nos seus coros, 

passa a ser substituída por uma linha melódica muito mais fragmentada 

No coro “Summ und Brumm” do Navio Fantasma (1843) e no “Freudig begrüssen” do Tannhäuser 

(1845) a diferença de estilo do mestre alemão é patente, ao apresentar uma escrita mais acentua-

damente contrapontística 

A obra dos dois mestres não parou de ser ouvida até hoje no mundo inteiro  Não apenas as suas 

óperas foram objeto de constantes representações nas mais diversas salas de óperas, de inume-

ráveis edições discográficas e em DVD e de adaptações para o cinema, como influenciaram 

diferentes gerações de compositores europeus e americanos 

Wagner morreu em Veneza, a 13 de Fevereiro de 1883, dezoito anos antes de Verdi, que faleceria 

em Roma a 27 de janeiro de 1901  Em 1883 ainda faltava ao compositor italiano completar as suas 

três últimas óperas, a última das quais, Falstaff, quase aos oitenta anos 

Maria José Artiaga
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Textos

Der fliegende Holländer, Ato II

Mädchen 

Summ’ und brumm’, du gutes Rädchen, 

munter, munter, dreh’ dich um! 

Spinne, spinne tausend Fädchen, 

gutes Rädchen, summ’ und brumm’! 

Mein Schatz ist auf dem Meere draus’, 

er denkt nach Haus 

ans fromme Kind; 

mein gutes Rädchen, braus’ und saus’! 

Ach! gäbst du Wind, 

er käm’ geschwind. 

Spinnt! Spinnt! Spinnt! 

Fleißig, Mädchen! 

Brumm’! Summ’! 

Gutes Rädchen! 

Tra la ra la la… usw.

Raparigas

Zumbe e zune, boa roca,

Roda, roda, sempre à roda!

Fia, fia muitos fios,

Boa roca, zumbe e zune!

O meu amor está lá para o mar,

Ele pensa no lar

Na querida que o espera;

Minha boa roca, range e sussurra!

Ah! Se soprasses o vento

Ele vinha depressa 

Fia! Fia! Fia!

Vamos, raparigas!

Zumbe! Zune!

Boa roca!

Trá lá rá lá lá    etc 

Tannhäuser, Ato II
Grafen, Ritter und Edelfrauen

Freudig begrüßen wir die edle Halle,

wo Kunst und Frieden immer nur verweil,

wo lange noch der frohe Ruf erschalle:

Thüringens Fürsten, Landgraf Hermann, 

Heil!

Cavaleiros e Damas Nobres

Alegres saudamos a nobre sala

Onde só a arte e paz reinem,

Onde o grito alegre longamente ressoe:

Ao Príncipe da Turíngia, Conde Hermann, 

Salve!
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Macbeth, Ato IV

Coro di Profughi Scozzesi 

Patria oppressa! 

Patria oppressa! Il dolce nome

No, di madre aver non puoi,

Or che tutta a figli tuoi

Sei conversa in un avel.

D’orfanelli e di piangenti

Chi lo sposo e chi la prole

Al venir del nuovo Sole

S’alza un grido e fere il ciel.

A quel grido il ciel risponde

Quasi voglia impietosito

Propagar per l’infinito,

Patria oppressa, il tuo dolor.

Suona a morto ognor la squilla,

Ma nessuno audace è tanto

Che pur doni un vano pianto

A chi soffre ed a chi muor.

Nessun dona un vano pianto

A chi soffre ed a chi muor!

Patria oppressa! Patria oppressa!

Patria mia! Oh patria!

Coro de Fugitivos Escoceses

Pátria oprimida! 

Pátria oprimida! Não posso dar-te

O doce nome de mãe,

Pois que agora te converteste

Num túmulo para todos os teus filhos 

Dos órfãos, e dos que choram

O esposo e a sua prole,

Ergue-se um grito que fere os céus 

Com o nascer de um novo Sol 

A esse grito o céu responde

Como se, apiedado,

Quisesse propagar pelo infinito

A tua dor, pátria oprimida 

O sino toca sempre a finados,

Mas ninguém é tão audaz 

Que ouse derramar um inútil pranto

Por quem sofre e quem morre 

Ninguém derrama um inútil pranto

Por quem sofre e quem morre!

Pátria oprimida! Pátria oprimida!

Pátria minha! Ó pátria!

O Trovador, Ato II

Coro di Zingari 

Vedi! le fosche notturne spoglie

de’ cieli sveste l’immensa volta:

sembra una vedova che alfin si toglie

i bruni panni ond’era involta.

All’opra, all’opra!

Dagli, martella...

Chi del gitano i giorni abbella?

La zingarella!

Versami un tratto; lena e coraggio 

il corpo e l’anima traggon dal bere. 

Oh guarda, guarda... del sole un raggio

Brilla più vivido nel tuo bicchiere! | 

All’opra, all’opra... 

Dagli, martella...

Chi del gitano i giorni abbella? 

La zingarella, la zingarella!

Coro de Ciganos

Vê! As sombras noturnas retiram-se,

dos céus desnuda fica a imensa abóbada:

Parece uma viúva que por fim tira 

As negras veste que a envolviam 

Ao trabalho! Ao trabalho!

Dá-lhe, martela   

Quem do cigano embeleza os dias?

A ciganita!

Enche-me um copo; alento e coragem

corpo e alma ganham ao beber 

Ah, olha, olha    um raio de sol

Brilha mais vívido no teu copo!

Ao trabalho! Ao trabalho!

Dá-lhe, martela   

Quem do cigano embeleza os dias?

A ciganita, a ciganita!
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Otello, Ato I

Fuoco di gioia

Fuoco di gioia, l’ilare vampa 

fuga la notte col suo splendor. 

Guizza, sfavilla, crepita, avvampa 

fulgido incendio che invade il cor. 

Dal raggio attratti vaghi sembianti 

movono intorno mutando stuol, 

e son fanciulle dai lieti canti, 

e son farfalle dall’igneo vol. 

Arde la palma col sicomoro, 

canta la sposa col suo fedel; 

sull’aurea fiamma, sul lieto coro 

soffia l’ardente spiro del ciel. 

Fuoco di gioia, rapido brilla! 

Rapido passa, fuoco d’amor! 

Splende, s’oscura, palpita, oscilla, 

l’ultimo guizzo, lampeggio e muor. 

Fuoco di gioia etc…

Fogo de Alegria

Fogo de alegria, a chama brilhante

Faz fugir a noite com o seu esplendor 

Cintila, reluz, crepita, chameja

Fúlgido incêndio que invade o coração 

Atraídos pelo raio amáveis semblantes

Movem-se em torno, bando mutante,

E são raparigas com alegres cantos,

E são borboletas de voo fogoso 

Arde a palmeira com o sicômoro,

Canta a esposa mais o seu fiel;

Sobre a áurea chama, sobre o alegre coro

Sopra o ardente sopro do céu 

Fogo de alegria, rápido brilha!

Rápido passa, fogo de amor!

Resplandece, escurece, palpita, oscila,

A última chispa lampeja e more 

Fogo de alegria etc…

Nabbucco, Ato III

Coro di schiavi ebrei

Va’, pensiero, sull’ali dorate.

Va’, ti posa sui clivi, sui coll,

ove olezzano tepide e molli

l’aure dolci del suolo natal!

Del Giordano le rive saluta,

di Sionne le torri atterrate.

O mia Patria, sì bella e perduta!

O membranza sì cara e fatal!

Arpa d’or dei fatidici vati,

perché muta dal salice pendi?

Le memorie del petto riaccendi,

ci favella del tempo che fu!

O simile di Solima ai fati,

traggi un suono di crudo lamento;

o t’ispiri il Signore un concento

che ne infonda al patire virtù!

Coro de Escravos Hebreus

Vai, pensamento, sobre as asas douradas

Vai, e pousa sobre as encostas e as colinas

Onde os ares são tépidos e macios

Com a doce fragrância do solo natal!

Saúda as margens do Jordão

E as torres abatidas de Sião 

Oh, minha pátria, tão bela e perdida!

Oh lembrança tão cara e fatal!

Harpa dourada de desígnios fatídicos,

Porque pendes muda do salgueiro?

Reacende a memória no peito,

Fala-nos do tempo que passou!

Oh, como o fatídico Salomão,

Traz um som de cru lamento;

Ou o que o senhor te inspire uma harmonia

Que infunda virtude ao sofrimento!
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Aida, Ato II

Popolo

Gloria all’Egitto, ad Iside

Che il sacro suol protegge!

Al Re che il Delta regge

Inni festosi alziam!

Gloria! Gloria! Gloria al Re!

Donne

S’intrecci il loto al lauro

Sul crin dei vincitori!

Nembo gentil di fiori

Stenda sull’armi un vel.

Danziam, fanciulle egizie,

Le mistiche carole,

Come d’intorno al sole

Danzano gli astri in ciel!

Sacerdoti

Della vittoria agl’arbitri

Supremi il guardo ergete;

Grazie agli Dei rendete

Nel fortunato dì.

Popolo

Come d’intorno al sole

Danzano gli astri in ciel!

Inni festosi alziam al Re.

Marcia

Ballabile

Popolo

Vieni, o guerriero vindice,

Vieni a gioir con noi;

Sul passo degli eroi

I lauri, i fior versiam!

Gloria al guerrier, gloria!

Gloria all’egitto, gloria!

(Traduções: Alexandre Delgado)

Povo

Glória ao Egito, a Ísis

Que o sacro solo protege!

Ao Rei que o Delta rege

Entoemos hinos festivos!

Glória! Glória! Glória ao Rei!

Mulheres

Una-se o lótus ao louro

Sobre o cabelo dos vencedores!

Gentil perfume de flores

Estenda sobre as armas um véu 

Dancemos, donzelas egípcias,

As místicas ronas,

Como em torno do sol

Dançam os astros no céu!

Sacerdotes

Da vitória aos árbitros

Supremos erguei o olhar;

Dai graças aos Deuses

No afortunado dia 

Povo

Como em torno do sol

Dançam os astros no céu

Entoemos hinos festivos ao Rei 

Marcha

Bailado

Povo

Vem, ó guerreiro vencedor,

Vem celebrar connosco;

À passagem dos heróis

Louros e flores lancemos!

Glória ao guerreiro, glória!

Glória ao Egito, glória!
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Orquestra Sinfónica Portuguesa
Criada em 1993, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) é um dos corpos artísticos do Teatro 

Nacional de São Carlos e tem vindo a desenvolver uma atividade sinfónica própria, incluindo 

uma programação regular de concertos e participações em festivais de música nacionais e 

internacionais 

No âmbito de outras colaborações destaque-se também a sua presença nos seguintes aconte-

cimentos: 8 º Torneio Eurovisão de Jovens Músicos transmitido pela Eurovisão para cerca de 

quinze países (1996); concerto de encerramento do 47 º Festival Internacional de Música e Dança 

de Granada (1997); concerto de Gala de Abertura da Feira do Livro de Frankfurt; concerto de 

encerramento da Expo 98; Festival de Música Contemporânea de Alicante (2000); e Festival de 

Teatro Clássico de Mérida (2003)    Colabora regularmente com a Rádio e Televisão de Portugal 

através da transmissão dos seus concertos e óperas pela Antena 2, designadamente a realiza-

ção da Tetralogia “O Anel de Nibelungo”, transmitida na RTP2 e da participação em iniciativas 

da própria RTP, tais como o Prémio Pedro de Freitas Branco para Jovens Chefes de Orquestra, o 

Prémio Jovens Músicos-RDP e a Tribuna Internacional de Jovens Intérpretes 

No âmbito das temporadas líricas e sinfónicas, a OSP tem-se apresentado sob a direção de 

notáveis maestros, tais como Rafael Frühbeck de Burgos, Alain Lombard, Nello Santi, Alberto 

Zedda, Harry Christophers, George Pehlivanian, Michel Plasson, Krzysztof Penderecki, Djansug 

Kakhidze, Milán Horvat, Jeffrey Tate e Iuri Ahronovitch, entre outros 

A discografia da OSP conta com dois CD’s para a etiqueta Marco Polo, com as Sinfonias números 1, 

3, 5 e 6, de Joly Braga Santos, as quais gravou sob a direção do seu primeiro maestro titular, Álvaro 

Cassuto, e «Crossing Borders» (obras de Wagner, Gershwin, Mendelssohn), sob a direção de Julia 

Jones, numa gravação ao vivo pela Antena 2 

No cargo de maestro titular, seguiram-se José Ramón Encinar (1999/2001), Zoltán Peskó 

(2001/2004) e Julia Jones (2008/2011); Donato Renzetti desempenhou funções de Primeiro 

Maestro Convidado entre 2005 e 2007 
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Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Criado em condições de efetividade em 1943, sob a direção de Mario Pellegrini, o Coro cumpre 

uma fase intensiva de assimilação do grande repertório operístico e de oratória  Entre 1962 e 1975 

colaborou nas temporadas da Companhia Portuguesa de Ópera, sediada no Teatro da Trindade, 

deslocando-se com a mesma à Madeira, aos Açores, a Angola e a Oviedo (1965), a convite do 

Teatro Campoamor, e obtendo o Prémio de Música Clássica conferido pela Casa da Imprensa  

Participou em estreias mundiais de autores portugueses, casos de Fernando Lopes-Graça (D  

Duardos e Flérida) e António Victorino d’Almeida (Canto da Ocidental Praia)  Em 1980 foi criado 

um primeiro núcleo coral a tempo inteiro, sendo a profissionalização do Coro consumada em 

1983, sob a direção de Antonio Brainovitch 

A plena afirmação artística do conjunto é creditada a Gianni Beltrami, que assumiu a direção em 

1985 e beneficiou de condições de trabalho até então inéditas em Portugal  Nesta fase assina-

lam-se as seguintes intervenções: “Oedipus Rex” (Stravinski); “Ascensão e Queda da Cidade de 

Mahagonny” (Weill); “Kiu” (Luis de Pablo); “L’Enfant et les Sortilèges” (Ravel); e “Dido e Eneias” 

(Purcell)  Registe-se a participação na “Grande Missa dos Mortos” (Berlioz), em Turim, a convite da 

RAI  Depois da morte de Gianni Beltrami, João Paulo Santos assumiu a direção, constituindo-se 

como o primeiro português no cargo em toda a história do Teatro de São Carlos  Sob a sua respon-

sabilidade registam-se vários êxitos, tais como: “Mefistofele” (Boito); “Blimunda e Divara” (Corghi); a 

Sinfonia n º 2 de Mahler, com a Orquestra da Juventude das Comunidades Europeias; A Criação 

(Haydn); a cantata “Faust” e o “Requiem” de Schnittke; “Perséphone” e “Le Rossignol” (Stravinski); 

“Evgeni Onegin” (Tchaikovski); “Les Troyens” (Berlioz); “Missa Glagolítica” (Janácek); “Tannhäuser” 

e “Os Mestres Cantores de Nuremberg” (Wagner); e “Le Grand Macabre” (Ligeti)  Com o “Requiem” 

de Verdi, o Coro deslocou-se a Bruxelas, por ocasião da Europália (1991) 

No âmbito da Expo-98 apresentou-se no concerto de encerramento  O conjunto tem atuado sob 

a direção de algumas das mais prestigiadas batutas, tais como Antonino Votto, Tullio Serafin, 

Vittorio Gui, Carlo Maria Giulini, Oliviero de Fabritiis, Otto Klemperer, Molinari-Pradelli, Franco 

Ghione, Alberto Erede, Alberto Zedda, Georg Solti, Nello Santi, Nicola Rescigno, Bruno Bartoletti, 

Heinrich Hollreiser, Richard Bonynge, García Navarro, Wolfgang Rennert, Rafael Frühbeck de 

Burgos, Franco Ferraris, James Conlon, Harry Christophers, Michel Plasson e Marc Minkowski, 

entre outros  Também foi dirigido em óperas e concertos pelos mais importantes maestros portu-

gueses, com relevo especial para Pedro de Freitas Branco 



107

Rui Pinheiro
Rui Pinheiro terminou recentemente um contrato de dois anos como Maestro Associado da 

Orquestra Sinfónica de Bournemouth (Reino Unido), tendo dirigido inúmeros concertos, desta-

cando o Hall of Fame e o concerto do Jubileu (Bodas de Diamante da Rainha Isabel II)    

Em Portugal dirigiu as principais orquestras incluindo a Orquestra Sinfónica Portuguesa, 

Orquestra Nacional do Porto, a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Gulbenkian, à 

qual regressará em 2013  Foi maestro da Orquestra do Conservatório Nacional entre 2005 e 2008 

tendo realizado várias estreias de obras orquestrais portugueses, transmitidas pela RDP – Antena 

2 e tem dirigido regularmente a Filarmonia das Beiras e a Orquestra do Algarve 

Destaques da sua atividade recente no Reino Unido incluem concertos com a Orquestra da 

Welsh National Opera (no Fishguard International Music Festival em julho de 2012), apresenta-

ções em festivais como Philharmonia’s City of Dreams: Vienna Festival em Londres, BBC Proms 

Plus (transmitido pela BBC Radio 3) e Chichester Festivities (com a Orquestra Sinfónica de Bour-

nemouth)  Rui Pinheiro foi Diretor Musical do Ensemble Serse (companhia londrina de ópera 

barroca em instrumentos de época) e fundou o Ensemble Disquiet, dedicado à divulgação de 

música contemporânea portuguesa em Londres  

O seu interesse pela música moderna levou-o a trabalhar de perto com compositores como 

Kenneth Hesketh, Alison Kay, Augusta Read Thomas, Stephen MacNeff e Luís Soldado, tendo 

feito inúmeras estreias das suas obras 

Após concluir a licenciatura em piano na ESMAE frequentou a Academia Ferenc Liszt (Buda-

peste) onde obteve uma pós-graduação em piano e música de câmara e um Mestrado em Artes 

Musicais da Universidade Nova de Lisboa  Possui um Mestrado em Direção de Orquestra do 

Royal College of Music (Londres) e trabalhou ainda com Jorma Panula e Colin Metters  Como 

maestro assistente trabalhou com Sir Roger Norrington, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, 

John Wilson entre outros 








