




N O TA  D E  A B E R T U R A

Se tivesse que seleccionar, num mar de eventos culturais, dois que se foram consolidando no
nosso Concelho, não hesitaria na escolha dos "DOCES E LICORES CONVENTUAIS", que
ainda não se esgotaram em termos de inovação e adesão Nacional, e o CISTERMÚSICA.
Celebra-se, com evento deste ano, o 15º Aniversário.
Começou de forma incipiente, tem tido uma evolução gradual ascendente, por, politica-
mente, constar das APOSTAS inquestionáveis, em termos culturais.
Desde as primeiras Audições, a inéditos de autores consagrados, à encomenda expressa de
"peças" de qualidade, à internacionalização dos Temas de Autores e dos Músicos, ao
destaque dado a instrumentistas Alcobacenses consagrados, à atenção prestada às crianças e
aos turistas que demandam a Região, na época estival, à procura de novos públicos, tudo isto
converge na ideia de colocar o CISTERMÚSICA num patamar invejável.
O Alexandre Delgado, homem de cultura e da cultura, ele próprio comprometido com o
MUNDO DA MÚSICA, com credenciais cimeiras, é o Director Artístico. E esta escolha é a
primeira e mais importante credencial do Evento e do 15º Aniversário.
O Rui Morais, que tem papel reservado no mundo das ARTES, tem sido um esteio da
efeméride. A Câmara e o Pelouro da Cultura, em tempo de VACAS MAGRAS, manteve o
Orçamento, conseguindo-se fazer MAIS e MELHOR com MENOS.
O Público Alcobacense e a região merecem que Alcobaça ofereça momentos de ALTO
NÍVEL.
A EXPECTATIVA que é ALTA, vai ser superada pela REALIDADE…

José Gonçalves Sapinho
PRESIDENTE DA CÂMARA
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A P R E S E N TA Ç Ã O

Na sua 15.ª edição, o CISTERMÚSICA - Festival de Música de Alcobaça apresenta a sua pro-
gramação mais vasta e ambiciosa de sempre. O fio condutor, no ano em que se comemora o
cinquentenário da assinatura do Tratado de Roma, é uma "Viagem ao Velho Continente". Por
isso, a programação reúne música e músicos dos mais diversos países da Europa: Portugal,
Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, Itália, República Checa, Polónia,
Hungria, Rússia, Grécia, Noruega, Dinamarca… E porque a abertura ao mundo é indisso-
ciável do espírito europeu, juntam-se a essa lista o Japão, o Canadá, os EUA, a Argentina.
Quatro orquestras marcarão presença: a Orquestra do Algarve, a Sinfonietta Moscovo, a
Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Académica Metropolitana. Da participação
internacional, devemos destacar o nome do violinista Augustin Dumay, sendo também um
orgulho para o festival acolher formações tão conceituadas como o Trio Hantaï (França), o
Orlando Consort (Reino Unido) e o Carducci Quartet (Irlanda).
Em matéria de efemérides, o destaque desta edição vai para o centenário da morte de Alfredo
Keil, inesquecível autor da ópera Serrana, através da 1.ª reaudição, desde 1883, da ópera
cómica Susana, numa co-produção com a Orquestra do Algarve. Também os 150 anos do
nascimento do inglês Edward Elgar e o centenário da morte do norueguês Edvard Grieg não
ficaram esquecidos.
Mantendo a preocupação de percorrer as mais diversas épocas, estilos e géneros musicais, da
Idade Média à actualidade, o festival dá este ano uma presença destacada à criação contem-
porânea. Dum total de quinze obras, várias das quais em estreia absoluta ou 1.ª audição em
Portugal, refiram-se duas encomendadas pelo Cistermúsica, respectivamente a Nuno Côrte-
-Real e a Carlos Marecos. Deste último, ouviremos um ciclo para soprano e orquestra que
marca o regresso da temática inesiana ao Festival de Música de Alcobaça. 
Esta edição do Cistermúsica dá também destaque a três instrumentistas alcobacenses cuja
qualidade se impôs a nível nacional e até internacional: o percussionista Manuel Campos, o
tubista Sérgio Carolino e o clarinetista António Rosa tiveram "carta branca" para conceber
cada um o seu programa. Quanto à Academia de Música de Alcobaça, que desde 2002 é
responsável pela organização do Festival, inclui este ano a sua festa anual na programação,
com a audição dos seus melhores alunos no Cine-Teatro de Alcobaça.  
O público infantil volta a ter um espectáculo que lhe é especialmente dedicado: os "Pequenos
Violinos da Metropolitana" se encarregarão de encantar pais e filhos ou despertar possíveis
vocações. 
Numa edição em que se procurou estender o espaço temporal do Cistermúsica até à época
turística, destaquemos, a terminar, a audição desse "hit" da música clássica que é o quinteto
"A Truta" de Schubert, com o violinista Augustin Dumay e o Moscow Piano Quartet, que se
ouvirá em Julho na Sacristia do Mosteiro de Alcobaça, e o espectáculo de bailado que a
CeDeCe - Companhia de Dança Contemporânea irá apresentar em Agosto em frente ao
Mosteiro, baseado na Missa Criola de Ariel Ramirez, ou seja, música do "Novo Mundo".

Alexandre Delgado
DIRECTOR ARTÍSTICO
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I N D I C E

20 de Maio (domingo) - 18h00 - Cine-Teatro de Alcobaça
ORQUESTRA DO ALGARVE

27 de Maio (domingo) - 18h00 - Sacristia do Mosteiro de Alcobaça
TRIO HANTAÏ 

27 de Maio (domingo) - 21h30 - Centro Cultural Gonçalves Sapinho - Benedita
SINFONIETTA  MOSCOVO

9 de Junho (sábado) - 18h00 - Mosteiro de Coz
CARDUCCI QUARTET

10 de Junho (domingo) - 11h00 - Cine-Teatro de Alcobaça
PEQUENOS VIOLINOS DA METROPOLITANA 

10 de Junho (domingo) - 18h00 - Cine-Teatro de Alcobaça
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
ORQUESTRA ACADÉMICA METROPOLITANA

16 de Junho (sábado) - 21h30 - Cine-Teatro de Alcobaça
CARTA BRANCA A SÉRGIO CAROLINO

17 de Junho (domingo) - 18h00 - Nave Central do Mosteiro de Alcobaça
THE ORLANDO CONSORT

23 de Junho (sábado) - 21h30 - Cine-Teatro de Alcobaça
FESTA DA ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

30 de Junho (sábado) - 21h30 - Mosteiro de Coz
CARTA BRANCA A ANTÓNIO ROSA

7 de Julho (sábado) - 18h00 - Cine-Teatro de Alcobaça
CARTA BRANCA A MANUEL CAMPOS

8 de Julho (domingo) - 18h00 - Sacristia do Mosteiro de Alcobaça
AUGUSTIN DUMAY, MOSCOW PIANO QUARTET

18 e 19 de Agosto (sábado e domingo) - 21h30 - Praça do Mosteiro de Alcobaça
CeDeCe - COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

|13 |

|41 |

|47 |

|51 |

|59 |

|61 |

|69 |

|75 |

|91 |

|93 |

|97 |

|107 |

|115 |
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20MAIO : 19AGOSTO‘07

Viagem ao velho continente

Programa
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20 de Maio (domingo)
18h00 - Cine-Teatro de Alcobaça

"Tragédia versus Comédia"

ORQUESTRA DO ALGARVE
Cesário Costa (direcção)
Mónica Pais (soprano) 

Luís Rodrigues (barítono) 
João Rodrigues (tenor)

Fernando Guimarães (tenor)

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Abertura "Coriolano", op. 62

EDVARD GRIEG 
Duas Melodias Elegíacas, op. 34

EDWARD ELGAR
Elegy, op. 58

CARLOS MARECOS 
Inês - Sete Miniaturas sobre a "Castro" de António Ferreira 
(estreia absoluta, obra encomendada pelo Cistermúsica) 

INTERVALO

ALFREDO KEIL
Susana, ópera cómica em um acto (versão de concerto)

Abertura
1. Recitativo e Romance de FRITZ
2. Duetino (FRITZ e MAGNUS) 

3. Romance de MAGNUS
4. Cena e Coplas (MAGNUS e SUSANA)
5. Cena e Valsa (SUSANA e MAGNUS)

6. Dueto (CARLOS e SUSANA)
7. Dueto e Trio (SUSANA e CARLOS, depois FRITZ)

8. Quarteto (SUSANA / FRITZ / CARLOS / MAGNUS)
9. Final (SUSANA / CARLOS / FRITZ / MAGNUS)

EM CO-PRODUÇÃO COM A ORQUESTRA DO ALGARVE
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Alexandre Delgado

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bona 1770 - Viena 1828)
Abertura "Coriolano", op. 62

A abertura "Coriolano" foi escrita no início de 1807 (a seguir ao Concerto para Violino) e é o
primeiro exemplo beethoveniano duma abertura que adquiriu o estatuto de obra autónoma.
Inspirada na figura histórica do general romano biografado por Plutarco e imortalizado por
Shakespeare, a obra destinava-se inicialmente a servir de introdução à tragédia homónima
de um amigo do compositor, Heinrich von Collin. Beethoven acabou por decidir que a sua
música tinha valor suficiente para viver por si só e riscou do manuscrito a indicação "zum
Trauespiel" ("para a tragédia"). 
O general Caius Marcius, conhecido como Coriolano, é um dos grandes heróis lendários da
história de Roma. Segundo a tradição, ganhou esse cognome por ter conquistado aos volscos
a cidade de Corioli, em 493 a.C. A sua arrogância para com o povo romano, durante uma
época de más colheitas, levou à sua perseguição pelos tribunos, acusado de tirano, tendo par-
tido para o exílio. Juntou-se então aos seus velhos inimigos, os volscos, e chefiou-os contra
Roma. Tendo chegado com os exércitos a cinco milhas da cidade, foi persuadido pelos ape-
los de sua mãe Veturia e de sua mulher Volumnia a fazê-los retirar-se para a cidade de
Antium, onde foi condenado à morte pelos volscos. Na tragédia de Shakespeare, é executa-
do na praça pública; na de Heinrich von Collin, suicida-se.
Beethoven escreveu esta abertura pouco tempo antes da 5.ª Sinfonia e usou nela a mesma
tonalidade "trágica" de dó menor. Seguindo a estrutura de uma forma-sonata, a obra prenun-
cia o conceito romântico de "poema sinfónico". Segundo Wagner, Beethoven concentrou-se
na cena decisiva em que Coriolano cede às súplicas de sua esposa e de sua mãe: o fremente
primeiro tema corresponderia ao orgulhoso herói, enquanto o melodioso segundo tema,
cheio de doçura, corresponderia à súplica feminina, que levará o herói a sacrificar-se.
E. T. A. Hoffmann, numa célebre crítica publicada em 1812, referia-se à "gravidade austera e
terrível desta composição" e ao "ecos aterradores dum mundo povoado de espíritos desconhecidos". 

EDVARD GRIEG (Bergen 1843 - id. 1907)
Duas Melodias Elegíacas, op. 34

Edvard Grieg, de quem se assinala este ano o centenário do falecimento, é o mais importante
compositor norueguês e criou, no último quarto do século XIX, um exemplo paradigmático
do nacionalismo musical oitocentista. Nascido em 1843, Grieg começou a estudar piano com
a mãe aos seis anos e em 1858 foi para Leipzig, cidade onde ainda era muito forte a marca
deixada por Mendelssohn. Durante quatro anos estudou com Moscheles, Reinecke e Richter,
mas regressou à Noruega com a sensação de ter aprendido pouco. Em 1863 foi para
Copenhaga, onde criou um grupo intitulado Euterpe, em reacção contra a influência ger-
mânica. De regresso à Noruega, fez da arte nacional a sua batalha, tendo sido divulgado no
estrangeiro graças a Liszt, a partir de 1870. Grande organizador da vida musical do seu país,
fez carreira como maestro e pianista, com digressões numerosas, até à sua morte em 1907.
Grieg foi um audaz pesquisador de harmonias e atmosferas, tendo cultivado um certo
"impressionismo" avant la lettre que influenciou Debussy e Ravel. Algumas inflexões melódi-
cas e harmónicas permanecerão sempre inconfundivelmente suas.
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A celebridade do compositor repousa sobretudo em obras orquestrais como o Concerto para
Piano (1868) ou a música de cena para a peça Peer Gynt de Ibsen (1876). Mas o seu contribu-
to mais vasto e relevante deu-se no domínio da música para piano, do Lied e da música de
câmara. Entre várias peças que escreveu para orquestra de cordas, a Suite Holberg (1885) e as
Duas Melodias Elegíacas que hoje ouviremos são as mais conhecidas. Estas últimas têm como
origem um ciclo de canções sobre poemas de Aasmund Vinje, que Grieg compôs em 1880 e
do qual, no ano seguinte, adaptou para orquestra de cordas dois números, intitulados,
respectivamente, Herzwunden ("Feridas do coração") e Letzter Frühling ("Na Primavera
Passada").

EDWARD ELGAR (Broadheath 1857 - Worcester 1934)
Elegy, op. 58

Edward Elgar goza de uma popularidade no Reino Unido que vem do tempo da rainha
Vitória. O pai do renascimento musical das ilhas britânicas, autor da célebre Marcha de Pompa
e Circunstância, é menos divulgado no continente, onde ainda é vítima de uma conde-
scendência extremamente injusta. Se há algo, nesse romântico tardio, de intraduzivelmente
inglês, a verdade é que a sua música tem uma qualidade que não é de um compositor local
e constitui uma vertente da viragem do século XIX para o século XX que ainda não foi devi-
damente avaliada. Elgar representa uma evolução do vocabulário romântico muito diferente
da germânica ou francesa, não se inscrevendo no maintrend gerador do modernismo. O cro-
matismo wagneriano não foi por ele exacerbado, mas sim tranquilamente digerido.
O idioma de Elgar, impregnado da tradição coral inglesa, tem uma doçura indissociável da
Belle Époque. Mas a mobilidade da sua paleta harmónica e o entrelaçar "vegetal" de miríades
de linhas polifónicas que há na sua oratória The Dream of Gerontius (1900) sugerem-nos um
paralelo com o movimento plástico mais inovador dessa época, a Arte Nova. A vivência
musical na Inglaterra dessa época, onde a execução tendia a transvazar o mundo dos profis-
sionais e a fazer parte do dia-a-dia, tem aliás muito a ver com a grande utopia da Arte Nova,
que era a fusão entre a arte e a vida.
Com origens modestas, Elgar foi um autodidacta e só depois dos 40 anos, a partir da estreia
das Variações Enigma em 1899, é que o seu nome ganhou projecção, vindo a ser nomeado cav-
aleiro pela rainha Vitória, cinco anos depois. 
Neste ano em que se comemoram os 150 anos do nascimento de Elgar, ouviremos a Elegia
para orquestra de cordas, que o compositor escreveu em 1909, entre a composição das suas
duas sinfonias (a 1.ª de 1908, a 2.ª de 1911). Um trecho evocativo que revela muito do tem-
peramento nostálgico de um romântico "transviado" no século XX.

CARLOS MARECOS  (Lisboa 1963)
Inês - Sete Miniaturas sobre a "Castro" de António Ferreira

Carlos Marecos iniciou os estudos musicais na Academia de Amadores de Música em Lisboa.
Licenciou-se em Composição na Escola Superior de Música de Lisboa, onde estudou, entre
outros, com Eurico Carrapatoso, António Pinho Vargas e Christopher Bochmann.
Em 1999 foi-lhe atribuído o Prémio Lopes-Graça de Composição com a obra "Canções
Populares Portuguesas" para soprano e piano, tendo ganho o mesmo prémio na edição de
2000 com a obra "5 miniaturas para violoncelo solo".
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É director musical do Ensemble Portátil com o qual tem desenvolvido um trabalho na área da
música contemporânea e na harmonização de música tradicional portuguesa.
Tem recebido encomendas de diversas entidades como a Culturgest, o Serviço Acarte da
Fundação Calouste Gulbenkian, a Expo 98, Orquestra de Clarinetes de Almada,
Orchestrutopica, Festival Internacional de Música do Estoril, Escola Superior de Artes
Aplicadas e Conservatório Regional de Castelo Branco, Associação Dedicarte de Setúbal,
entre outras.
Tem escrito regularmente música para teatro e dança, para companhias como o Teatro O
Bando, o Teatro da Cornucópia, o Centro Dramático de Évora, trabalhando com encenadores
como João Brites, Raul Atalaia, Luís Miguel Cintra e Paulo Lages, e as coreógrafas Madalena
Victorino e Vera Mantero.
Desde 2002 tem desenvolvido um trabalho regular com peças encenadas com uma equipa de
artistas como a soprano Margarida Marecos, o actor e encenador Paulo Lages, tendo desde
então apresentado os sequintes trabalhos: La Serva Padrona / A Criada Patroa" (versão moder-
na da ópera de Pergolesi, 2002), Caminho ao Céu (2003) e O FIM - Ópera Íntima (2004), esta últi-
ma recentemente lançada em CD. 
Com obras suas apresentadas em Espanha, França, Inglaterra, Dinamarca, Colômbia e EUA,
encontra-se presentemente a realizar o doutoramento na Universidade de Aveiro, como bol-
seiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sob a orientação de João Pedro Oliveira e
Christopher Bochmann. Lecciona composição na Escola Superior de Música de Lisboa e no
Conservatório de Música D. Dinis em Odivelas.

"Ao propor-me escrever música sobre o tema de Inês de Castro, procurei, em primeiro lugar,
um texto em que Inês falasse na primeira pessoa. Assim, foi natural a escolha de excertos de
"A Castro". O texto escrito em verso branco permitiu a selecção de sete curtíssimos excertos,
que mantêm a carga poética do todo e conseguem condensar e resumir o mito, segundo
António Ferreira.
A partir desses excertos, estruturei a peça em sete pequenos números, onde cada um deles
se apresenta quase sem desenvolvimento, existindo, no entanto, uma interligação clara entre
eles, podendo mesmo encontrarem-se alguns elementos reexpostos, como acontece em duas
secções instrumentais presentes no quarto número, as quais regressam no último, ou como
sucede na utilização regular em contextos diferentes de um determinado tipo de acordes ou
de gestos musicais. 
Ao voltar ao mito de Inês de Castro, cuja história é de todos conhecida, é praticamente
impossível ignorar o seu final trágico. Foi, no entanto, muito interessante encontrar, no iní-
cio da peça de António Ferreira, uma Inês feliz e excitada pela alegria de viver, o que veio a
marcar os dois primeiros números de uma forma algo imprevisível, pois aquela felicidade e
alegria corresponde a música sem, portanto, aquela carga dramática, que mais habitual-
mente caracteriza a música contemporânea. Claro que esse dramatismo acontece natural-
mente nos movimentos seguintes.
O discurso musical evolui num plano, de certa forma, operático, pois é conduzido pela
soprano, que encarna a personagem de Inês, a qual conta a sua própria história. Mas a músi-
ca é também fortemente marcada por ideias musicais ligadas à escrita instrumental, caracte-
rizada por um pensamento predominantemente harmónico, valorizando qualidades inter-
valares e acústicas, e pela exploração tímbrica que a escrita orquestral permite, reflectindo
assim, de certa forma, aquilo que é sentido e vivido por Inês na peça: o júbilo inicial, o amor
ardente, o segredo, o mau agouro, a angústia, a aceitação da morte e a despedida dos filhos."
Carlos Marecos

16

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça



CASTRO (excertos)
Tragédia de António Ferreira (Lisboa 1528-1569)

1.
Colhei, colhei alegres,
Mil cheirosas flores
Tecei frescas capelas
De lírios, e de rosas; coroai todas
As douradas cabeças.
Espirem suaves cheiros,
De que se encha este ar todo.
Soem doces tangeres, doces cantos.
Honrai o claro dia,
Meu dia tão ditoso! a minha glória
Com brandas liras, com suaves vozes.

2.
Meu doce amor, minha esperança, e honra.
Na viva flor da minha idade,
Ou fosse fado seu, ou estrela minha,
C'os olhos lhe acendi no peito fogo,
Fogo, que sempre ardeu, e inda arde agora
Na primeira viveza inteiro, e puro.

3.
O súbito prazer engana, e erra.
Este meu peito
Encobre meu segredo,
N'alma o tenho.
Deus mo conserve,
Humilde aos Céus o peço.

4.
Ó Sol claro, e fermoso,
Como alegras os olhos, que esta noite
Cuidaram não te ver! ó noite triste!
Ó noite escura, quão comprida foste!

Cria que ali se me acabava o meu amor,
Ali a saudade da minh'alma,
Que me ficava cá: e vós, meus filhos...

Tremo ind'agora, tremo. Deus afaste
De nós tão triste agouro. Deus o mude
Em mais ditoso fado, em melhor dia.
Crescereis vós primeiro, filhos meus,
Que chorais de me ver estar-vos chorando.
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5.
Não sei que hei:
Não sei que peso é este, que cá tenho
Assi no coração, que me carrega.

6.
Sonhos tristes!
Sonhos cruéis! 
Ó esprito meu…

Eu fico, fico só, mas inocente.
Venha a morte:
Morra eu, mas inocente. Vós, meus filhos,
Vivereis cá por mim: meus tão pequenos…

7.
Abraçai-me, meus filhos, abraçai-me.
Despedi-vos dos peitos, que mamastes.
Estes sós foram sempre: já vos deixam.

Que achará vosso pai, quando vier?
Achar-vos-á tão sós, sem vossa mãe:
Verá cheias as casas, e paredes de meu sangue.
Ah vejo-te morrer, senhor, por mim,
Já que eu mouro, vive tu,
Isto te peço, e rogo: vive, vive…

ALFREDO KEIL (Lisboa 1850 -  Hamburgo 1907)
Susana, ópera cómica em um acto
Texto de Higino de Mendonça

É paradoxal que alguém que tem sido tantas vezes designado como "diletante" seja autor de
cerca de dois mil trabalhos de desenho e pintura, de uma ópera cómica e de três óperas de
grande fôlego, entre as quais um marco histórico como a Serrana (1895), única ópera por-
tuguesa que, desde a estreia em 1899, mantém lugar cativo no reportório.
Nascido em Lisboa a 3 de Julho de 1850, Alfredo Keil era de ascendência alemã pelo lado
paterno e alsaciana pelo lado materno. O pai, João Cristiano Keil, instalara-se em Portugal
como alfaiate em 1838 e teve o Rei entre os seus clientes; a mãe, Maria Josefina Stellpflug, per-
tencia a uma família fixada em Portugal desde o final do século XVIII. 
Ainda em criança, Alfredo Keil viajou com os pais por vários países europeus, tendo mostra-
do um interesse precoce pela pintura e pela música. Foi sobretudo à primeira que se dedicou
na adolescência, sendo seu mestre de desenho Joaquim Prieto. Aos 12 anos compôs e publi-
cou o seu op. 1 para piano (Pensée Musicale).
Em 1868, quando ainda não completara 18 anos, partiu como estudante para a Baviera.
Estudou em Munique e em Nuremberga, tendo sido discípulo, na Academia de Belas Artes
desta cidade, de Von Kaulbach e Keeling. Daí enviou os primeiros trabalhos como pintor
para a exposição da Sociedade Promotora das Belas Artes (SPBA).  
Em 1870 a guerra franco-prussiana obrigou-o a regressar a Portugal, onde continuou a estu-

18

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça



dar pintura com Prieto e Miguel Lupi. Premiado pela SPBA em 1874 e 1876, concorreu e foi
galardoado em várias exposições internacionais 
Entretanto ganhava popularidade nos salões elegantes como autor de valsas e polkas. No
campo musical, foram seus mestres o húngaro Óscar de la Cinna (piano) e os portugueses
Ernesto Vieira (harmonia) e António Soares (rudimentos?).
Em 1883 foi representada no Teatro da Trindade a sua ópera cómica em um acto Susana, com
texto de Higino de Mendonça. A 10 de junho de 1884, no rescaldo do tricentenário de Camões
(1880), foi executada a sua cantata Patrie no antigo Coliseu Whitoyne, sob a direcção de Filipe
Duarte. Em 1885 e 1886, respectivamente, estrearam-se o poema sinfónico Uma caçada na corte
e a cantata As Orientais, pela orquestra da Academia dos Amadores de Música, no Salão da
Trindade. Este foi também um período de grande actividade do pintor, dele datando a maio-
ria dos pequenos quadros de Colares.
O "Dramme lyrique" em um prólogo e quatro actos D. Branca, estreado no São Carlos em 10
de Março de 1888, foi a sua primeira obra de grande fôlego. Baseada no poema homónimo
de Almeida Garrett, obteve enorme sucesso, com trinta representações, sendo também leva-
da à cena no Teatro Lírico do Rio de Janeiro.
Dois anos depois, o Ultimato inglês desencadeou a gigantesca onda de revolta patriótica que
se conhece. Encarnando o sentimento geral da nação, Alfredo Keil compôs a marcha A
Portuguesa, para a qual Henrique Lopes de Mendonça escreveu os versos que logo se can-
taram por todo o país. Foi ao som de A Portuguesa que se deu no Porto a revolta republicana
de 31 de Janeiro de 1891, provocando a proibição, que durou duas décadas, de cantar esta
marcha em público. Retomada pelos populares aquando da revolução de 5 de Outubro de
1910, seria finalmente adoptada pela República como hino nacional. Um destino que o
monárquico Alfredo Keil, entretanto falecido, estaria longe de prevêr.
Voltando a 1890, foi o ano em que se estreou no Teatro Nacional de D. Maria a tragédia
histórica A Morta de Henrique Lopes de Mendonça, para a qual Keil compôs música de cena.
No mesmo ano, realizou em Lisboa uma exposição em que vendeu cerca de 300 quadros. Um
dos compradores foi o rei D. Luís, que em 1886 pedira a Alfredo Keil uma cantata para cele-
brar o casamento do príncipe D. Carlos e de D. Amélia de Orleans, de que resultou O Poema
da Primavera (que só teve execução póstuma, em 1930). Foi a D. Luís I que o compositor dedi-
cou a partitura de D. Branca, editada em Paris.
A "Leggenda mistica" em quatro actos Irene foi estreada no Teatro Régio de Turim a 20 de
Março de 1893. Também com libreto de Cesar Fereal, foi publicada Leipzig dois anos depois
e levada à cena no São Carlos em 1896.
Por essa altura já Keil concluíra Serrana, com libreto de Henrique Lopes de Mendonça, basea-
do no conto Como ela o amava de Camilo Castelo Branco. A estreia deu-se no São Carlos a 13
de Março de 1899. A partitura com piano foi publicada no Rio de Janeiro por um vasto grupo
de admiradores  (à semelhança da Sinfonia À Pátria de Viana da Mota), com ilustrações de
Roque Gameiro, Columbano e outros.
Durante esse tempo Alfredo Keil continuou a dedicar-se à pintura. Nos últimos anos da vida
dedicou-se especialmente às suas colecções de arte, sobretudo à célebre colecção de instru-
mentos musicais que chegou a incluir 400 exemplares diversos e que hoje faz parte do Museu
da Música em Lisboa. A sua valiosa colecção de pintura contava um Goya, um Lucca
Giordano, um Breughel e numerosas obras portuguesas antigas. Na sua magnífica bibliote-
ca tinha exemplares raros, incluindo manuscritos e iluminuras. De sua autoria, foram publi-
cados os volumes Breve notícia da Colecção Keil - Instrumentos de música (1904) e Colecções e
Museus de Arte em Lisboa (1905).
Alfredo Keil foi uma figura que congraçou o carinho e o apreço popular e institucional.
Solicitado por todos os quadrantes da vida nacional, daí resultaram obras de circunstância
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como o Hino do Infante D. Henrique ou a Marcha de Gualdim Pais. O poema lírico e sinfónico A
India (uma ópera no projecto inicial, que não chegou a ser concluído) foi uma uma encomen-
da da Sociedade de Geografia para assinalar o centenário de Vasco da Gama em 1898 (não
foi então executada por falta de verba).
Aquando da sua morte prematura, a 4 de Outubro de 1907, Alfredo Keil deixou inédito um
livro com versos, desenhos e canções, publicado um ano depois com o título "Tojos e
Rosmaninhos". Do seu catálogo musical constam ainda esboços de uma outra ópera, Simão,
o Ruivo, e um vasto número de pequenas peças vocais e instrumentais.
A ópera cómica Susana não é ouvida desde 1883, ano em que foi estreada no Teatro da
Trindade, em Lisboa. Higino de Mendonça, autor do texto, foi oficial da marinha, pintor,
poeta, jornalista e comediógrafo, tendo falecido em Lisboa em 1920 (desconhecemos a data
de nascimento). A sua comédia em um acto Susana encontra-se editada (com diferenças em
relação ao libreto musicado por Keil) no volume Teatro, publicado em Lisboa em 1901 (edição
do autor). 
Integralmente em verso, trata-se uma comédia de costumes de carácter leve e popular, cuja
acção decorre na Alsácia em 1815. Keil compôs uma abertura e nove números cantados,
intercalados por diálogos (condensados nesta versão de concerto). Os manuscritos da versão
orquestral e da versão para canto e piano, que se encontram no Museu da Música, revelaram
uma partitura cheia de graça e teatralidade, com uma utilização exemplar da língua por-
tuguesa. 
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Susana, ópera cómica em um acto

LIBRETO

PERSONAGENS 

SUSANA, jovem alsaciana (soprano) (Mónica Pais)
MAGNUS, tutor de SUSANA (barítono) (Luís Rodrigues) 
CARLOS, jovem médico, apaixonado por SUSANA (tenor) (João Rodrigues)
FRITZ, vizinho de MAGNUS, pretendente de SUSANA (tenor) (Fernando Guimarães) 

Alsácia, 1815. Jardim de uma casa com alpendre, com um muro do lado esquerdo. Do outro lado do
muro está FRITZ, que desde madrugada tenta avistar SUSANA, sem sucesso.

FRITZ 

Mas que triste sorte a minha, 
Sorte mofina, infeliz!
que m'oculta Susaninha
Por mais que espete o nariz!

1. Recitativo e Romance de FRITZ

FRITZ

Respiro terno amor neste ambiente.
Aqui tudo é paz, tudo é sossego!
Não sei o que me prende ternamente
ao doce deslizar deste conchego!

É por ela que eu cuido destas flores.
É só por ela!… Ao ver sua frescura
seu viço e aroma… sonho co'a ventura.
Tolice quem não sonha com amores!

Sê tu a mensageira, linda rosa,
deste íntimo segredo que é só meu!
Vai dizer-lhe em perfumes que no céu
amor é luz de chama misteriosa.

(Surge MAGNUS)

MAGNUS

Olé! Ainda o sol não é nascido
e já passeia aqui… no meu jardim?!

FRITZ (embaraçado)

Seduz-me sempre o sol num dia assim…
Como este, tão formoso e tão florido!…
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MAGNUS

Mas, vizinho, note bem,
Eu não quero que ninguém
Me ponha a mão nestas flores…

FRITZ

Sabe o vizinho mui bem,
que sou pacato, sisudo
e que tenho uma territa…

MAGNUS

Sim, bem sei, eu cá sei tudo,
vou dizer-lhe em que medita.
Sim, pensa no casamento,
que a rapariga é bonita.

FRITZ

Isto tudo me embaraça.

MAGNUS

Mas então que quer que eu faça!

2. Duetino (FRITZ e MAGNUS)

FRITZ

Que o bom vizinho lhe diga
que é sincero o meu amor,
que lhe mostre e faça ver
esta paixão, este fervor
que em meu peito se produz
desde o primeiro momento
em que a vi. Diga também
que a pedi em casamento,
que tenho certos haveres
com que posso sustentar
posição independente 
que não é p'ra desprezar.

MAGNUS

Esse ofício não se ajeita
Com meu modo de pensar!
Pois é só papinha feita?
Quer correr sem se cansar?!

FRITZ (suplicante)

Mas, por favor!… 
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MAGNUS

Nada, nada!

MAGNUS / FRITZ

Não me quadra a empreitada, / Não lhe quadra a empreitada,
tal favor nunca se faz. / tal favor ele não faz.
Se à pequena tudo agrada,
só você é que é capaz / cá por mim não sou capaz
de saber toda a verdade.
O que lhe posso fazer / O que quer ele fazer
é deixá-lo em liberdade / é deixar-me em liberdade,
e tudo poderá saber. / mas nada poderei saber.

FRITZ

Mas eu sou tão acanhado
ao vê-la, que desconsolo…
Deixo de ser namorado,
para ser somente um tolo!
Emudeço, embrutecido,
nem palavra sei dizer.
Fico mesmo ensandecido,
Sem falar, sem me mexer.
Mas, por favor!…

MAGNUS

Nada, nada!

MAGNUS / FRITZ

Não me quadra a empreitada, / Não lhe quadra a empreitada,
tal favor nunca se faz. / tal favor ele não faz.
Se à pequena tudo agrada,
só você é que é capaz / cá por mim não sou capaz
de saber toda a verdade.
O que lhe posso fazer / O que quer ele fazer
é deixá-lo em liberdade / é deixar-me em liberdade,
e tudo poderá saber. / mas nada poderei saber.

MAGNUS

Desde já eu o convido
Para connosco jantar.

FRITZ

Muito, muito agradecido.

MAGNUS
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E bem pode aproveitar
tão bela ocasião.
E quanto posso fazer,
não está mais na minha mão.
Depois… que custa dizer
à mulher a quem se adora,
o que sente o nosso peito?
Quando a mulher nos namora
chega a ser uma indecência
tão grande falta de jeito.

FRITZ
Eu farei a diligência…
(Sai tristonho pelo fundo)

MAGNUS (esfregando as mãos de contente)
Muito bem!… agrada-me o casamento!
Infelizmente, aqui no pensamento…
Saudade que não morre!…. de meu filho,
que partiu e não vejo há tanto tempo!

3. Romance de MAGNUS

MAGNUS

Ele era louco, sim, mas fui severo,
confesso… castiguei essa loucura,
obrigando-o a fugir!
Foi muito, foi rasgar por minhas mãos
no peito, ao coração, a sepultura!
Se ele pudesse ouvir 
o meu remorso, as minhas agonias…
se ao menos eu soubesse onde ele existe…
Se eu pudesse, meu Deus!
retê-lo junto ao peito um só momento,
decerto se abriria a sombra triste
em luz que vem dos céus!
Surge, aurora feliz, surge depressa,
que pouco mais já poderei esperar.
Vai, ó prece minha, vai
e que te escute o Deus omnipotente,
trazendo fugitiva a paz do lar
ao terno amor de pai.

Escondamos esta lágrima,
que Susana não preveja,
como a minh'alma negreja,
por ter feito tanto mal.

Ah! Ela que chega enfim,
correndo! Vem assustada!
Com certeza sucedeu
alguma coisa ruim!
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(Entra Susana)

4. Cena e Coplas (MAGNUS e SUSANA)

MAGNUS

O que foi? Dize depressa,
Conta já que coisa é essa!

SUSANA

Eu vou contar, 
meu bom tutor!…
Como dizer?
Tremo de dor!
Vinha p'ra casa
muito contente,
eis de repente
no meio da estrada,
surge medonha
estudantada,
a levantar
tal gritaria,
que nem falar
eu já podia.
Cercam-me, riem,
uns em segredo
falam baixinho…
e tive medo
do que diziam!…
Tremia toda, 
fazem-me roda,
depois saltando
a grandes pulos,
dizem cantando
que eu era feia,
de grandes pés!…
que o meu nariz
valia dez!
e sempre aos pulos
iam dizendo
que o meu olhar
era imbecil
e o meu perfil
irregular…
E muitas coisas
que nem sei já!
Então eu cá,
sem mais esperar, 
fiz-me valente
p'ra os ensinar!

MAGNUS
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Mas depois, que disseste?
ou então, que fizeste?

SUSANA

Vou dizer, atenção. 
Soquei a torto e a direito,
vi logo ali tudo desfeito.
Nem um valente por lá ficou,
Pus de repente em debandada
essa medonha estudantada.

MAGNUS e SUSANA

E desta forma tal partida
mais divertida saiu então.
Do tal folguedo quem teve medo?
Não foste, não, quem ficou mal: / Não fui eu quem ficou mal:
foi o nojo da estudantada!

MAGNUS

Agora nós, Susaninha:
Tenho cá uma continha

para ajustar!
Que foi fazer?… Passear?

SUSANA

Fui…

MAGNUS

Vá, diga…

SUSANA

Fui comprar…

MAGNUS

Grandes compras ao mercado…
A julgar pela demora
Traz lacaio carregado!
O que fez até agora?

SUSANA

Vai zangar-se, com certeza…
Comprei… não digo… é surpresa.
(Resolvendo-se)
Mas, vá lá… se quer saber…
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5. Cena e Valsa (SUSANA e MAGNUS)

SUSANA

Volte as costas para mim.

MAGNUS (à parte)

Que demónio de mulher!

SUSANA

Vamos, não se mexa!…

MAGNUS

Assim?

SUSANA

Exactamente.
Não espreite, heim?
(Põe os óculos)

Depressa,
volte a cara de repente…
que vê?…

MAGNUS

Que és uma travessa,
em pessoa a diabrura!
Pois tu queres com esses óc'los
ocultar a formosura
desses lindos olhos que tens?

SUSANA (tirando os óculos)

Nada, isto é simples pretexto
P'ra dar-lhe os parabéns.
É singela a minha oferta,
como vê não vale nada,
mas se for bem estudada,
muito pode ela dizer.
(vai colocando os óculos em MAGNUS)
Quero que seus olhos saibam,
quando estou muito distante,
o que mostra em meu semblante
a dor, a vida, o prazer.

SUSANA

Diga, diga com franqueza
Quanto vale essa prendinha?
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MAGNUS

Vale, vale muitos beijos
Nesta loura cabecinha.
Agora vamos tratar
de pensar na refeição.
Espero alguém para jantar.

SUSANA

Mas quem é o convidado?

MAGNUS (com intenção)

É quem mora aqui ao lado.

SUSANA

Que convidado tão mono!…
Só de vê-lo me dá sono…

MAGNUS

Quer's dizer que não convém
ao teu pensar exigente,
Um tal marido?…

SUSANA

Exactamente. 
(baixinho)
O doutor é mais bonito.

MAGNUS (surpreendido)

Qual doutor?… Toma sentido!

SUSANA

E se for seu conhecido?

MAGNUS

Não conheço, não senhor…

SUSANA

Conhece sim, que eu bem sei…
Por sua causa somente
é que ele anda atrás de mim.
Veio pedir-me notícias
do meu honrado tutor.

MAGNUS
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E trá-lo assim conversado 
p'ra lhe dar notícia minha…
pois senhora… isto caminha…
Está já muito adiantado!

SUSANA

Deu-me ordem p'ra trazer
esta carta…

MAGNUS

Deixa ver.
Mas que quer isto dizer?
chamar-me assim, sem explicar
a razão nem o porquê?

SUSANA

Vai pois sair?

MAGNUS

Fui chamado.
Não me devo demorar.
Até já. Na minha ausência,
juizinho e muito tacto.

SUSANA

É escusada advertência. 
(MAGNUS sai)

SUSANA

Leva a pedra no sapato!
(Outro tom)
E Carlos que não vem…

6. Dueto (CARLOS e SUSANA)

CARLOS (entra correndo)

Eis-me, Susana, a teu lado:
por teus encantos d'amor
eis-me, Susana, enamorado,
a depor a contrição
do meu enorme pecado.

SUSANA

Pecado? Não sei que diz, senhor.
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CARLOS

Pecado, sim, mas só d'amor.
Eu fiz mal, Susana.

SUSANA

Porquê?

CARLOS

Sim, fiz.

SUSANA

Não sei. 

CARLOS

Porque não te consultei
no que há pouco resolvi.
Os meus sonhos de ventura, 
eu pensei em t'os contar,
e por isso a sós contigo
venho  os meus sonhos sonhar.
Mas fiz mal, Susana, eu sei…

SUSANA

Não fez, porquê?

CARLOS

Pois não vês que me ajudaste
a afastar o teu tutor
para tão longe daqui?

SUSANA

Mas enfim, que mal vai nisso?

CARLOS

Que mal?! Tu não compreendes
que arranjaste o compromisso
de anuir aos meus desejos?

SUSANA

Mas bem sabe que lh'ob'deço,
nada mais me pode qu'rer.

CARLOS
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És o anjo que estremeço,
a ventura que sorri;
uns lábios tão puros, castos 
como os teus ainda não vi.
E sabes porque assim é?
Porque amo o teu olhar,
o teu sorriso, a tua alma, 
é que sinto o que é amar.

CARLOS / SUSANA

E sabes porque assim é? / E sabe porque assim é?
É porque amo o teu olhar, / É porque ama o meu olhar,
o teu sorriso, a tua alma. / o meu sorriso, a minh'alma, 
é que sinto o que é amar. / é que sente o que é amar.

CARLOS

Não serás tu indiferente 
ao meu terno devaneio?

SUSANA

Mas que quer dizer, assim…
a falar com esses modos?

CARLOS

…que tu não pensas em mim;
eis, amor, o meu receio.

SUSANA

Em si penso os dias todos,
Com carinho, ternamente.
Todas as noites… a Deus
posso dar por testemunha…
pela luz que vem dos céus…
juro…

7. Dueto e Trio (SUSANA e CARLOS, FRITZ)

CARLOS

Não, não, eu não supunha
ser por ti tão relembrado
e bem triste o pensamento
me trazia enamorado
de ti, alma tão pura
como a linfa cristalina
e com brilho mais intenso
do que estrela vespertina.
Jamais senti no meu peito
germinar tão casto amor.
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Oh! Nunca igual sentimento
levantou este clamor. 
Amo sim, minha Susana,
és a fada feiticeira
que sorrindo me apresenta
uma 'sp'rança tão fagueira.
Oh, não fujas deste amor 
que a minh'alma se arreigou!
Dize, dize amar também
quem jamais assim amou.

SUSANA

Mas eu, pobre rapariga, 
que dizer? Não sei que diga.
Que dizer não sei, senhor,
mas diga se me promete
contar isto a meu tutor.

CARLOS

Prometo sim, juro até
que minha noiv'hás-de ser.

SUSANA

Promete pois, jura, jura
que sua noiva hei-de ser?
Duvido de tal ventura
pois nada fiz p'r'a mer'cer.

CARLOS

Como é doce amar teu sorriso puro,
como é doce 'sp'rar risonho futuro!
E sempre a teu lado eu serei d'amor
louco apaixonado, meigo trovador.
Tu não sabes a ventura
que em meus sonhos se desenha
quando te vejo.
Tu não sabes como sofre
o pensar que assim se empenha

num só desejo.
(Entra Fritz e surpreende Carlos beijando Susana)

FRITZ

Que vejo? Susana? Um beijo?
Quem tal diria?
Ora não há? não há?
Não s'incomodem!
Por quem são! Ah ah ah ah!
Sem cerimónia
podem mil beijos dar, 
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eu cá por mim
de tais gracejos 
sab'rei falar.
Quem diria que tal sonsinha
se prestava a tal brinquedo?
E que tolice eu não faria,
se não venho aqui tão cedo!

FRITZ / CARLOS / SUSANA

Tudo, tudo contarei / Tudo tudo contará
ao tutor que vai saber…

CARLOS / SUSANA

…o que se passou agora.
Que pod'rei enfim fazer? / Mas que mal pode fazer?

FRITZ

…quanto pode ela valer.

FRITZ / CARLOS / SUSANA

Sem cerimónia
podem mil beijos dar, / os nossos beijos podemos dar,
eu cá por mim / porque por fim
de tais gracejos / destes gracejos
sab'rei falar. / não vai falar.

FRITZ/ CARLOS / SUSANA

Vou dizer o que vi / Vai dizer o que viu
quando entrei no jardim, / quando entrou no jardim.
tal engano será / e o tutor saberá
desmanchado por mim / o que fizemos por fim.
Vou contar que eles dois / Vai contar que nós dois
aqui pois, mui subtis,
se beijaram contentes / nos beijámos contentes
quais pombos gentis. 

SUSANA

E teima assim em ir contar…

FRITZ

Irei contar ao seu tutor;

SUSANA / CARLOS

O meu tutor… / O seu tutor…

FRITZ/ CARLOS / SUSANA
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se se zangar,
há-de por fim,
sim, castigar. / sim, perdoar.

(CARLOS e SUSANA saem de braço dado)

FRITZ

Tolo! Dez vezes tolo!… e estas flores,
às quais eu confiei tantos amores!
(MAGNUS entra sem o ver)

MAGNUS (zangado)
Não há maior desaforo!
Quem seria o da graçola
que se está agora a rir?
Se o pudesse descobrir…

FRITZ (à parte)
Vem zangado, sabe tudo!…

MAGNUS (vendo Fritz)
Que faz você agachado,
sem tugir, tão quedo e mudo?

FRITZ
Ao transpor aquela porta
muito alegre e satisfeito,
vi Susana enamorada,
conversando muito a peito
com alguém desconhecido!
Co'o furor, o meu desejo
era prendê-los aos dois.

MAGNUS (desesperado)
E que aconteceu depois?

FRITZ
Um beijo! Vi dar um beijo!

MAGNUS (empurra Fritz, gritando)
Susana!

SUSANA (aparecendo)
Aqui estou eu.

MAGNUS
Ah, de ver-te eu tenho pejo!
Tens inda na face impressa
a vergonha do tal beijo!

SUSANA
Não na face, mas na testa
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me beijaram com amor.
Nada tema o meu tutor:
(muito meiga)
não vê minha alma serena
aos ralhos que me tem feito?
Que pode haver de suspeito?

CARLOS (entrando e indicando Susana)

Esta alma, que é pura como o céu,
reflecte a luz intensa

dum outro amor que há muito me esqueceu.
Susana, és a crença

que me anima! A teu lado hei-de encontrar
(indicando Magnus)

o doce amor do pai,
na santa paz do lar!

MAGNUS (abrindo os braços)
Meu filho!… voltaste enfim!…

8. Quarteto (SUSANA / FRITZ / CARLOS / MAGNUS)

SUSANA / FRITZ / CARLOS / MAGNUS

Seu filho / Meu filho! 
Mas que surpresa para nós! 

SUSANA

Como vai por fim agora
reviver outra amizade!
Terminará neste momento 
a mais profunda saudade!

MAGNUS / FRITZ / CARLOS

Que surpresa para nós / vós! 
Que felicidade!
Como vai por fim agora
reviver outra amizade!

CARLOS

Como é bom, com eu canto o seu perdão
e como exulta alegre o coração!

FRITZ

É p'ra pasmar o vê-la tão contente!
Brilha só este amor eternamente!

SUSANA / FRITZ / CARLOS / MAGNUS
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Esta tão grande ventura
quem pudera imaginar?
Foi ela que nos/os quis juntar

9. Final (SUSANA / CARLOS / FRITZ / MAGNUS)

SUSANA

Um tempo feliz vou ter
porque sou tão bem amada
e pelo esposo adorada
não posso deixar de ser.

SUSANA / CARLOS / FRITZ / MAGNUS

Não há ventura no mundo
que assim se possa igualar
a tão santo amor no lar,
sempre belo, tão profundo.
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O S  I N T É R P R E T E S

CESÁRIO COSTA (direcção) (n. 1970) tem vindo a distinguir-se em
Portugal como um dos mais activos maestros da sua geração. Realizou
os seus estudos musicais em Paris, onde concluiu o Curso Superior de
Piano, e na Alemanha, onde completou a Licenciatura e o Mestrado
em Direcção de Orquestra na Escola Superior de Música de Würzburg.
Em 1997 foi o vencedor do III Concurso Internacional Fundação
Oriente para Jovens Chefes de Orquestra. Nesse mesmo ano foi bol-
seiro do Festival de Música de Bayreuth. 

Como maestro convidado, dirigiu a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra
Gulbenkian, a Orquestra Nacional do Porto, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, o Remix
Orquestra, a Orquestra do Algarve, a Orquestra do Norte, a Filarmonia das Beiras, entre out-
ras orquestras. Apresentou-se também em Espanha, França, Andorra, Alemanha, Escócia,
Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Macedónia, Polónia e Brasil.  
Participou em inúmeros Festivais de Música, de que se destacam o Festival de Música
Atlantic Waves (Londres), Aberdeen (Escócia), Arhus (Dinamarca), Neerpelt (Bélgica),
Dresden (Alemanha), Murcia (Espanha), Estoril, Póvoa do Varzim, Espinho, Leiria, Mafra.
O seu repertório estende-se do barroco ao contemporâneo, incluindo mais de quarenta obras
em estreia absoluta. Colabora regularmente com o Teatro Nacional de S. Carlos, a Casa da
Música (Porto), o Teatro da Trindade, o Teatro S. João, o Centro Cultural de Belém, a
Fundação de Serralves, entre outras instituições.
É professor na Universidade Católica Portuguesa e prepara actualmente o doutoramento na
Universidade Nova de Lisboa, sobre o Maestro Pedro de Freitas Branco.
Actualmente é Director Artístico da Orquestra do Algarve e  dos Concertos Promenade do
Coliseu do Porto.  É Maestro Titular da Orquestra Clássica de Espinho e da OrchestrUtopica.  

MÓNICA PAIS (soprano), natural do Porto, inicia e termina o curso
de Piano e Canto no conservatório da cidade invicta, juntamente com
a licenciatura em Canto no ESMAE. Neste momento complementa a
sua formação com o meio soprano, Ambra Vespasiani em Itália.
No domínio Concertista interpretou: Stabat Mater de Pergolesi; Glória
de Vivaldi; Ode a St. Cecília e Messias de Haendel; Mein Herz Swimmt im
Blut e Magnificat de Bach; O Qui Coeli Terraeque Serenitas e In Furore
Iustissimae Irae de Vivaldi; Nona sinfonia e Fantasia Coral de Beethoven;

Missa da Coroação, Vesperae Solennes de Confessore e Requiem de Mozart; Requiem de Fauré;
Stabat Mater de Dvorák, Valsas de Amor de Brahms; La court Paille de Poulenc; Seis Canções
Castelhanas de Guridi; entre outros. 
Interpretou em estreia mundial "Seis canções Natalícias" dos compositores Carlos Azevedo,
Bochman e Álvaro Cassuto sendo dirigida por Álvaro Cassuto, bem como a obra PLURAL
IV de Fernando Lapa pela batuta de Cesário Costa
No campo da ópera apresentou-se como: Dido em "Dido e Eneias"; Mónica em "The
Medium" de Menotti; Miss Bagott em "The Little Sweep" de Britten, Condessa de Almaviva
em "As Bodas de Fígaro" de Mozart, D. Elvira de "D.Giovanni" de Mozart; Clotilde em
"Norma" de Bellini; Barbarina em "Bodas de Fígaro"; Gianetta em "O Elixir do Amor" de
Donizetti; Fenena em "Nabucco" de Verdi e Floria Tosca em "Tosca" de Puccini.
Interpretou em 2005 na Casa da Música no Porto, a obra Sinfónica "Poéme de l´amour et de
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la mér" de E.Chausson, com a ONP, sob a direcção do maestro Marc Tardue. 
Participa no programa de António Cartaxo na RTP 2, "Grandes Músicas" onde interpreta
Mozart e Schubert com Piano e violoncelo recriando "Uma noite Schuberthiana".
Em 2006, apresenta-se em Roma e Assisi, cantando árias como Casta Diva da "Norma" de
Bellini, Avé Maria de "Otello", Vissi d'arte da "Tosca" e D. Elvira de "D. Giovanni", com a
orquestra de Leopoli sob a direcção do maestro Alan Chircop. 
Próximos trabalhos: a participação no festival de música de Dorset sob a batuta do maestro
Alan Chircop; e será Leonora, do Trovador de Verdi com a Orq. do Norte, e Rita da ópera Rita
de Donizetti.

LUÍS RODRIGUES (barítono), estudou no Conservatório Nacional e
na Escola Superior de Música de Lisboa. Cantou Harlekin (Ariadne auf
Naxos), Ping (Turandot), Figaro (Il barbiere di Siviglia) e Guglielmo (Cosi
fan tutte) no T.N.S.Carlos, Mr. Gedge (Albert Herring) e Eduard  (Neues
vom Tage) no Teatro Aberto, Semicúpio (Guerras do Alecrim e
Mangerona) no Acarte, Teatro da Trindade e Teatro Nacional D. Maria
II (Prémio Bordalo da Imprensa 2000 para Música Erudita), Marcello
(La Bohème) com o Círculo Portuense de Ópera e a Orquestra Nacional

do Porto no Coliseu desta cidade e com o T.N.S.Carlos na Figueira da Foz, Tom (The English
Cat) com a Cornucópia e a ONP no Rivoli e  T.N.S.C., Giorgio Germont (La Traviata) e D.
Giovanni ( D. Giovanni) com a Orquestra do Norte e Belcore (L'Elisir d'Amore), Figaro (Il bar-
biere di Siviglia) Escamillo (Carmen) e Carmina Burana com a Eventos Ibéricos e a ON. Luís
Rodrigues é também um reconhecido intérprete de Música de Câmara. Como solista de
Oratória participou no "Requiem" de Brahms em Macau , na "Petite Messe" de Rossini em S.
Carlos, no "Requiem" de Fauré e "A Criação" de Haydn com a Orquestra Metropolitana de
Lisboa, na "Oratória de Natal" de Saint-Saëns no Europarque com a Orquestra Nacional do
Porto, e em vários programas com o Coro e Orquestra Gulbenkian, com quem gravou, sob a
direcção de Michel Corboz, o "Requiem" de Suppé (Virgin Classics) e um "Gloria" de
Bomtempo (Strauss-Portugalsom). Com a Orquestra do Algarve cantou "La Donna di genio
volubile" de Marcos Portugal e a cantata de Bach "Ich habe genug".

JOÃO RODRIGUES (tenor), estudou Canto na Escola de Música do
Conservatório Nacional e na Escola Superior de Música de Lisboa.
Cursos de aperfeiçoamento com Liliana Bizineche, João Lourenço e Jill
Feldman.
Co-fundador do Coro Gregoriano de Lisboa, Quarteto Tetvocal e
Ensemble Vocal Introitus. Cantou como solista com várias orquestras,
entre as quais a Orquestra Gulbenkian, Sinfonietta de Lisboa,
Filarmonia das Beiras, Sinfónica Portuguesa e Metropolitana de

Lisboa.
É membro do Coro do Teatro Nacional de S. Carlos, tendo integrado os elencos de várias
óperas. Foi Monostatos na Flauta Mágica apresentada no Festival Musicatlântico. Cantou em
estreia absoluta O meu Poemário Infantil de Eurico Carrapatoso, concerto com transmissão
directa para a União Europeia de Rádios.
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FERNANDO GUIMARÃES (tenor), nascido no Porto em 1981, con-
cluiu - com a classificação máxima à disciplina de Canto - a licenciatu-
ra em Música (Pedagogia Musical - Canto) da Escola das Artes da
Universidade Católica Portuguesa, na classe de António Salgado.
Como vencedor do Concurso Internacional de Canto organizado para
esse efeito em Verona (Itália), cantou o papel principal da ópera
L'Orfeo, de Claudio Monteverdi, no Teatro Bibiena de Mântua, no 400º
aniversário da sua estreia. Foi também galardoado (3.º prémio) no 1.º

Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa (2007).
Tem já no seu currículo importantes papéis mozartianos em diversos teatros portugueses:
Ferrando, em Così Fan Tutte; Don Ottavio, em Don Giovanni; Don Basílio e Don Curzio, em Le
Nozze di Figaro; Mr. Vogelsang em Der Schauspieldirektor; Bastien em Bastien und Bastienne. No
Teatro Nacional de S. João (Porto) e no Teatro de S. Luiz (Lisboa), voltou a interpretar o papel
de Don Ottavio, desta feita integrado no espectáculo intitulado Fiore Nudo, de Nuno M.
Cardoso. 
Do seu repertório de concerto constam o Messias, de Händel; a Grande Missa em Dó menor, o
Requiem KV 626 e várias Missae Breves de Mozart; a Johannespassion (Evangelista) e diversas
cantatas de J. S. Bach. Em Junho de 2006, com a Orquestra do Norte, foi o tenor solista na
estreia da obra coral-sinfónica "Travessia" (2.ª Parte), de Joaquim Gonçalves dos Santos.
Trabalhou como solista sob a direcção de maestros como António Saiote, Cesário Costa, Jorge
Matta, José Ferreira Lobo, Massimo Scapin, Roberto Gini ou Rui Massena, com agrupamen-
tos como o Ensemble Concerto, Concerto Palatino, Orchestra Sinfonica Tiberina, Orquestra
do Norte, Orquestra da Madeira, Orquestra de Câmara do Minho, Sinfonietta da ESMAE,
Orquestra Sine Nomine, entre outros.
Frequentou cursos de aperfeiçoamento com diversos professores, nomeadamente: Jennifer
Larmore, Laura Sarti, Enza Ferrari, Patrícia McMahon, Margaret Humphrey-Clark, Robin
Bowman e Henry Herford. A nível de música antiga, teve oportunidade de trabalhar com Jill
Feldman (canto), Rainer Zipperling e Ketil Haugsand (Música de Câmara). Desloca-se regu-
larmente a Barcelona para trabalhar técnica vocal e repertório com o tenor Francisco Lázaro.

ORQUESTRA DO ALGARVE (OA) 

Estreou-se no Festival Internacional de
Música do Algarve em 2002. Foi criada ao
abrigo de um concurso público promovido
pelo Ministério da Cultura - que participa no
seu financiamento - e tem como fundadores,
além da Região de Turismo e da
Universidade do Algarve, um núcleo de
autarquias algarvias: Albufeira, Faro, Lagos,
Loulé, Portimão, Tavira. As autarquias de
Alcoutim, Castro Marim, Olhão, Lagoa, S.

Brás de Alportel, Vila Real de Santo António e Silves, assim como o Governo Civil de Faro
tornaram-se, entretanto, associados da Orquestra do Algarve.
Destinada a dotar a Região de um equipamento cultural do mais elevado nível artístico, a
Orquestra do Algarve desenvolve uma actividade multifacetada, realizando concertos para
as populações locais e para os turistas, digressões nacionais e internacionais, e ainda edições
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discográficas para etiquetas internacionais. Além disso, desenvolve uma acção pedagógica
junto das camadas etárias escolares e uma acção formativa profissionalizante de jovens músi-
cos.
A Orquestra do Algarve é composta de um núcleo de 31 músicos seleccionados por concur-
so público internacional. Na base desta formação foi preponderante o contributo do então
Maestro Titular e Director Artístico Álvaro Cassuto, que ocupa agora a função de Maestro
Convidado Principal da OA.
Durante a sua breve, mas já importante, actividade cultural, a Orquestra do Algarve tem sido
dirigida por maestros de envergadura internacional, como Joji Hattori, Wolfgang Czeipek,
Thomas Kalb, Joel Levine, Nino Lepore, entre outros, e contou já com a colaboração de
muitos maestros portugueses, tais como Cesário Costa, Vasco Pearce de Azevedo, Joana
Carneiro e Ferreira Lobo. A Orquestra do Algarve teve como maestros estagiários António
Sérgio Ferreira e João Tiago Santos. Neste momento tem como Director Artístico o Maestro
Cesário Costa e como Maestro Titular Osvaldo Ferreira.
A Orquestra já gravou dois CDs para a etiqueta Naxos ("a etiqueta mais vendida no Mundo",
de acordo com o New York Times), um para a etiqueta Marco Polo e outro para a etiqueta
Numérica. Em Novembro de 2006, a Orquestra do Algarve lançou o seu quinto CD, duplo,
de edição própria, com obras de Mozart.
Tendo participado em vários Festivais Internacionais de Música, e tendo-se apresentado tam-
bém em Lisboa, no Teatro Municipal de São Luiz, no Palácio Nacional da Ajuda, na Sala do
Senado da Assembleia da República, no Teatro Nacional D. Maria II e em Sintra, no
Auditório Olga Cadaval, a Orquestra realizou, em Abril de 2004, a sua primeira digressão
internacional, apresentando-se em Milão, Pavia, Sondrio, Vercelli e Voghera, seguindo-se em
Espanha, em Junho de 2004, e em Bruxelas (Bélgica) em Setembro de 2006, em concertos
entusiasticamente aplaudidos pelo público e pela crítica. Em Março de 2007, a OA fez uma
digressão a Viena de Áustria, tendo tocado no Auditório da Radiotelevisão Austríaca -
RadioKulturhaus.
Embora o cerne da sua actividade seja constituído pelos concertos que realiza por iniciativa
dos seus Fundadores, a Orquestra do Algarve também realiza concertos promovidos por
outras instituições e empresas de dimensão nacional e regional. 
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27 de Maio (domingo) - 18h00 
Sacristia do Mosteiro de Alcobaça

"O Barroco Instrumental Francês"

TRIO HANTAÏ 
Marc Hantaï (flauta)

Jérôme Hantaï (viola da gamba)
Pierre Hantaï (cravo)

JEAN-MARIE LECLAIR
Trio em ré maior para flauta, viola da gamba e baixo contínuo

Adagio
Allegro

Sarabanda (Largo)
Allegro assai

MARIN MARAIS
Suite em lá para viola da gamba e baixo contínuo

Prélude 
Allemande 
Sarabande 

Gigue 
Fantaisie

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
5.º Concerto para cravo, flauta e viola da gamba

La Forqueray
La Cupis
La Marais

INTERVALO

JEAN PHILIPPE RAMEAU 
Excertos dos 2.º, 3.º e 1.º Concertos

La Laborde
La Timide
Le Vezinet

JOHANN SEBASTIAN BACH
Trio em sol maior para flauta, viola da gamba e baixo contínuo

Adagio
Allegro ma non presto

Adagio
Presto

EM CO-PRODUÇÃO COM O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CASTELO BRANCO
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Alexandre Delgado

JEAN-MARIE LECLAIR (Lyon 1697 - Paris 1764)
Trio em ré maior para flauta, viola da gamba e baixo contínuo

Compositor e violinista Jean-Marie Leclair é o mais conhecido representante de uma família
de músicos franceses com esse apelido. Seu pai, Antoine Leclair, foi violoncelista e bailarino
e teve oito filhos, dos quais seis foram violinistas, sendo Jean-Marie o mais velho. 
A tradição francesa tendia a associar desde o violino e a dança e foi como bailarino e Mestre
de Dança que Leclair começou por se afirmar, tendo trabalhado na corte de Turim. Instalou-
se em Paris em 1728, onde teve um sucesso triunfal no Concert spirituel, uma das mais anti-
gas instituições de concertos públicos na Europa, tendo entrado depois para a capela de Luís
XV. Depois de ter trabalhado em Amsterdão e na corte da Infanta de Espanha em Chambéry,
fixou-se de novo em Paris em 1743, onde foi estreada a sua ópera Sylla et Glaucos (1746).
Temperamento difícil e pouco socíável, Leclair morreu assassinado.
A música instrumental é a parte mais vasta e significativa da obra deste representante do
Barroco francês, consistindo sobretudo de numerosos ciclos de sonatas publicados entre 1723
e 1753, destinados a violino e baixo contínuo, a dois violinos e a dois violinos e baixo contín-
uo, bem como de seis concertos, cinco dos quais para violino e cordas, um para flauta ou
oboé. 
Conhecido no seu tempo pela sua precisão, afinação e virtuosismo como intérprete, a lin-
guagem de Leclair não sacrifica o conteúdo ao virtuosismo, antes o incorpora com extrema
bom gosto e refinamento.

MARIN MARAIS (Paris 1656 - 1728)
Suite em lá para viola da gamba e baixo contínuo

Aluno desde os 16 anos do célebre gambista Sainte Colombe, mais tarde aluno de Lully em
composição, Marin Marais foi ele o mais ilustre gambista e compositor francês. Nomeado
músico do rei (Luís XIV) em 1676, ocupou esse lugar até 1725. É autor de quatro óperas, das
quais a mais recordada é Alcyone (1706), com libreto de Houdard de la Motte. Na célebre
"querelle des bouffons" que opôs ópera francesa e ópera italiana, numa luta entre "lullystas"
e "piccinistas", posicionou-se convictamente do lado francês. 
Marais escreveu também um impressionante conjunto de cerca de setentas peças instrumen-
tais em grande parte destinadas ao seu instrumento e agrupadas em suites. Reveladoras de
um extraordinário virtuosismo, estas exploram abundantemente acordes arpejados, reve-
lando enorme sensibilidade e verdadeiros achados harmónicos.
Gérard Depardieu encarnou de forma inesquecível o personagem de Marin Marais no filme
Tous les matins du monde de Alain Corneau (França, 1991).

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (Dijon 1683 - Paris 1764)
Concertos para cravo, flauta e viola da gamba

Compositor, cravista, organista e teórico, Jean-Philippe Rameau publicou em 1722 aquele
que é um dos mais importantes tratados de harmonia da história da música. Autor de uma
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gigantesca obra para cravo e de vários concertos para cravo e pequeno conjunto instrumen-
tal, só escreveu aos 50 anos a sua primeira ópera, Hippolyte et Aricie (1733). Contudo, comple-
taria a partir daí um total de 20 óperas e óperas-ballet, das quais as mais célebres são Castor
e Pollux e Les Indes Galantes.
Rameau representa um capítulo da história da ópera que praticamente nunca chegou a
Portugal, fruto do racionalismo e do sensualismo da era clássica francesa, fusão utópica da
Arte e da Ciência. Com a sua comédie-ballet Platée, estreada em Versalhes em 1745, criou um
produto atípico, paródia das convenções operáticas que há quem considere percursora das
operetas de Offenbach.
Na sua obra instrumental, Rameau cultivou a tradição tipicamente francesa das peças com
títulos sugestivos, muitas vezes descritivas, evocativas ou pitorescas.
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O S  I N T É R P R E T E S

MARC HANTAÏ (flauta) nasceu em Paris em 1960. Foi
aluno de Barthold Kuijken no Conservatório Real de
Música de Bruxelas, onde obteve o "Diploma Superior
com Grande Distinção" em 1986.
Actuou, como flautista principal, com bem conhecidos
agrupamentos de música antiga, como La Petite Bande
(Sigiswald Kuijken), The Amsterdam Baroque Orchestra
(Ton Koopman), Le Concert des Nations (Jordi Savall),
Collegium Vocale (Philippe Herreweghe), Les Arts
Florissants (William Christie), Anima Eterna (Jos van
Immerseel) e Ricercar Consort (Philippe Pierlot).
Actua regularmente, como solista ou em música de
câmara, na Europa, no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos da América.
Realizou numerosas gravações, incluindo os seis duetos de flauta de W. F. Bach, Les Nations
de Couperin (com os irmãos Kuijken), a Suite em Si menor de J. S. Bach (com Jordi Savall), e
as Sonatas para Flauta, também de J. S. Bach, com os seus irmãos Jérôme (viola da gamba) e
Pierre (cravo).
Foi, durante muitos anos, professor assistente de Barthold Kuijken no Conservatório de
Bruxelas e é actualmente professor na Escola Superior de Música da Catalunha, em
Barcelona.

JÉRÔME HANTAÏ (viola da gamba) estudou viola da gamba com Wieland Kuijken no
Conservatório Real de Música de Bruxelas, onde obteve um Primeiro Prémio em 1984.
Paralelamente, interessou-se pelos instrumentos antigos de teclado, em particular o
pianoforte.
A sua actividade de concertos permitiu-lhe tocar sob a direcção de Jean-Claude Malgoire,
René Jacobs e Sigiswald Kuijken. Frequentemente solicitado como solista (em recital e nas
"Paixões" de J. S. Bach), dedica-se também à música de câmara e ao ensino.
Integra o Trio Hantaï, com os seus irmãos Marc (flauta) e Pierre (cravo), um agrupamento de
violas, um trio com piano e acompanha cantores. Fundou o agrupamento Jérôme Hantaï em
2003.
As suas gravações, tanto na viola da gamba como no pianoforte, receberam elogios unânimes
da crítica.

PIERRE HANTAÏ (cravo) nasceu em Paris em 1964. Apaixonou-se pela música de J. S. Bach
aos dez anos de idade, começando a estudar música aos onze. Influenciado por Gustav
Leonhardt, começou a estudar cravo, primeiro como autodidacta e depois sob a orientação
do americano Arthur Haas. Cedo começou a dar concertos e recitais, a solo ou com os seus
dois irmãos Marc Hantaï e Jérôme Hantaï. Ganhou vários prémios internacionais e trabalhou
durante dois anos, em Amesterdão, com Gustav Leonhadt que o convidou a tocar sob a sua
direcção.
Nos anos seguintes, colaborou com várias figuras de destaque no domínio da música antiga,
como Philippe Herreweghe, os irmãos Kuijken, François Fernandez, Marc Minkowski e
Philippe Pierlot, entre outros. Em 1985 fundou o agrupamento Le Concert Français, que
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dirige a partir do cravo. No mesmo ano, partilhou o contínuo com Gustav Leonhardt na
interpretação da ópera L'Incoronazione di Poppea de Monteverdi, em Nancy, tocou a duo
com Sigiswald Kuijken e passou a integrar o agrupamento La Petite Bande. Pouco tempo
depois, iniciou uma colaboração regular com Jordi Savall que se prolongou até hoje.
Pierre Hantaï apresenta-se também regularmente como solista na Europa, nos Estados
Unidos da América e no Japão e é protagonista de uma rica discografia consagrada,
nomeadamente, a Giles Farnaby, John Bull, Girolamo Frescobaldi e J. S. Bach. A sua gravação
das Variações Goldeberg, publicada há doze anos, tornou-o conhecido mundialmente.
Pierre Hantaï grava actualmente, para etiqueta Mirare, uma série de discos dedicados à obra
de Domenico Scarlatti, tendo sido lançada também a sua interpretação do Primeiro Livro de
O Cravo bem Temperado de J. S. Bach, pela mesma editora. Prepara também uma nova
gravação das Variações Goldberg, a obra que tocou mais vezes desde a sua infância.
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27 de Maio (domingo) - 21h30
Centro Cultural Gonçalves Sapinho 

"Do Barroco Alemão ao Romantismo Russo"

SINFONIETTA MOSCOVO
José Luis Nieto (piano e direcção)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Concerto em fá menor BWV 1056 

para piano e orquestra

MIKHAIL GLINKA
Variações para piano e orquestra sobre um tema de Bellini

INTERVALO

PIOTR TCHAIKOVSKI
Album de Infância

EM CO-PRODUÇÃO COM O CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
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O S  I N T É R P R E T E S

JOSÉ LUÍS NIETO (piano e direcção) é um dos mais destacados
pianistas espanhóis da nova geração. Fez os seus estudos no Real
Conservatorio Superior de Musica de Madrid e no célebre
Conservatório Tchaikovski de Moscovo, estudando com o renomado
pianista Mikhail Voskressenski, tendo obtido o doutoramento nessa
instituição na classe magistral do grande pianista russo Viktor
Maerzhanov.
A sua actividade como concertista e recitalista tem sido prolífica,

levando-o a actuar nos EUA, na América Latina, em importantes salas da Europa, em países
da ex-URSS e por todo o território da Rússia. Destaquem-se os seus recitais no Museu
Puchkin de Moscovo, no Auditório Internacional "Casa da Música" de Moscovo, na sala Mali
do Conservatório Tchaikovski, na sala da União dos Compositores da Rússia, no "Concert
Hall Keiro Sénior Health Care" de Los Angeles (EUA), no Auditório de Múrcia (Espanha), no
Auditório da Universidade das Américas (Santiago do Chile), Sala Bolchoi da Filarmonia de
Ekaterimburgo, actuações com orquestra em Roma, Tula, Moscovo, Donesk, Santarém,
Antofagasta, etc.
Além de liderar a sua própria orquestra de câmara, Sinfonietta Moscovo, actua muitas vezes
com a Orquestra de Virtuosos do Conservatório Tchikovski, bem como com a Orquestra de
Câmara Gniessens, a Orquestra Filarmónica Prokofiev, a Orquestra Nova Amadeus, o
Ensemble de Solistas Hermitage, entre outras, bem como com grandes artistas como Alexei
Utkin ou Elena Obratszova  e partilhando o cartaz em diversos festivais internacionais com
músicos como Vladimir Spivakov ou Iuri Basmet. Realizou três registos em CD que foram
lançados em Espanha com grande reconhecimento da crítica especializada.
A temporada 2007-2008 apresenta-se como uma das mais activas da sua carreira, apresentan-
do-se vez em cidades como Washington, Nova Iorque, Chicago, Miami, Buenos Aires,
Córdoba (Argentina), Santiago do Chile, Berlim, Nápoles, Madrid, Roma, Moscovo, São
Petersburgo, Desken, Alcobaça, Entroncamento, Évora, etc.

SINFONIETTA MOSCOVO
Fundada a 18 de Abril de 2006, no Museu Pushkin de Moscovo, após um processo exaustivo
de selecção entre jovens músicos russos, com formação no prestigiado Conservatório
Tchaikowski de Moscovo. Durante a selecção, foi dada prioridade aos atributos artísticos e
profissionais dos candidatos, bem como ao seu reconhecimento e prémios internacionais,
resultando num colectivo de alto nível. Apesar da sua juventude, com uma média de cerca
de 27 anos, têm experiência em actuar em diferentes países, como a Alemanha, França,
Espanha, Rússia, EUA, Itália e Japão. Dirigido pelo jovem talentoso pianista e compositor
espanhol José Luís Nieto, o virtuosismo e a energética interpretação são as principais carac-
terísticas, que inspiram as actuações destes jovens músicos da escola russa. A Sinfonietta
Moscovo foi resgatar aos anais da História a actuação do solista como intérprete e chefe de
orquestra.  Com repertórios novos e originais, alternam-se as técnicas clássicas e experimen-
tais, como a fusão do flamenco com a música clássico-contemporânea, realizando um percur-
so pela história da música, ao mesmo tempo trazendo novas formas de interpretação e com-
posição. 
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COMPOSIÇÃO DA ORQUESTRA

1.os Violinos
Narodyts`kyi Vladyslav
Liubov Abaturina
Li Janna Erastovna

2.os Violinos
Bolkhovitin Mikhail
Mijail Sokolik

Violetas
Usov Andrey
Bartan Darakchan

Violoncelos
Astashonak Siarhei
Andrey Berezin

Contrabaixo
Andrei Nikitin

Piano 
José Luis Nieto
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9 de Junho (sábado) - 18h00
Mosteiro de Coz

"A Europa do Quarteto de Cordas"

CARDUCCI QUARTET
Matthew Denton (violino)
Michelle Fleming (violino)

Eoin Schmidt-Martin (violeta)
Emma Denton (violoncelo)

JOSEPH HAYDN
Quarteto em ré maior op. 50 n.º 6, "A Rã"

I. Allegro
II. Poco adagio

III. Menuetto (Allegretto)
IV. Allegro con spirito

MAURICE RAVEL
Quarteto de Cordas

I. Allegro moderato
II. Assez vif - Très rythmé

III. Très lent
IV.  Vif  et agité

INTERVALO

ANTONIN DVORÁK
Quarteto de Cordas n.º 12 em fá maior,  op. 16, "Americano"

I. Allegro ma non troppo
II. Lento

III. Molto vivace
IV. Vivace ma non troppo

EM CO-PRODUÇÃO COM O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CASTELO BRANCO
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Alexandre Delgado

JOSEPH HAYDN ( Rohrau 1732 - Viena 1809)
Quarteto em ré maior op. 50 n.º 6

Os seis quartetos op. 50 de Haydn, escritos em 1787, são conhecidos como "quartetos prus-
sianos" por terem sido dedicados  ao rei da Prússia, Frederico-Guilherme II, que era violon-
celista. O último quarteto dessa série é conhecido como "Froschquartett", "quarteto da rã",
cómico epíteto que se deve ao último andamento.  
O Allegro inicial mostra como Haydn encontrou uma linguagem capaz de tirar todas as con-
sequências do facto musical aparentemente mais simples. Este quarteto começa uma cadên-
cia conclusiva, como se o discurso estivesse a terminar; e o longo mi inicial, tocado pelo 1.º
violino, é a chave do andamento, princípio desestabilizador que faz nascer todas as peripé-
cias.
Charles Rosen fez uma brilhante análise das implicações que acarreta essa enfatização do 2.º
grau da escala. No quarto compasso somos instalandos confortavelmente na tónica, ré, com
a pedal do violoncelo a servir de motor; mas a nota mi vai surgindo em acordes da domi-
nante, exigindo mudança. Daí a pouco, a presença do mi torna-se ainda mais premente,
numa dissonância expectante que acompanha um tema de sabor espanholado, tocado pelo
violoncelo.
Nessa altura, o tema inicial ganha carta de alforria e mostra ser a entidade omnipresente
deste andamento. Por fim sucede o inevitável: a nota mi torna-se a base da harmonia e nessa
altura o seu peso é tal que já nos puxa para o degrau seguinte, fá natural. Uma tendência
nada inocente, que depois dum alegre tema em lá maior origina um inesperado desvio para
fá maior.
Esta tonalidade inesperada é afirmada com uma artilharia que chega a ser cómica. Mas ape-
sar de tanta ênfase, tem pés de barro: é um simples retardo da verdadeira e estupenda cadên-
cia que a seguir nos instala  na dominante do andamento, lá maior. Só então é que surge o
mais simpático dos temas secundários desta elaborada forma sonata. Quanto ao desenvolvi-
mento, atinge enorme dramatismo, usando o tema "espanholado" do violoncelo e culminan-
do na nota que engendrou todo a trama, o mi, que é levado à oitava mais aguda pelo violi-
no antes de dar início à reexposição.
O segundo andamento, Poco adagio, é em ritmo de Siciliana, num lamentoso ré menor. O
mesmo tema convertido ao relativo maior faz as vezes de 2.º tema, acompanhado por figu-
rações rápidas (de fusas) que acabarão por inundar todo o andamento. O desenvolvimento
começa com uma estupenda modulação para a longínqua tonalidade de ré bemol maior; par-
ticularmente longínqua é a harmonia de lá bemol maior que surge a seguir, repetida com o
suave ritmo de quatro notas presente desde o início; uma repetição entre silêncios, que
parece cortar os pontos de contacto e dá azo a um soberbo trocadilho enarmónico, passando
à tonalidade de mi maior. Nas figurações de fusas e no ritmo de siciliana chega a pairar um
aroma mendelssohniano: por instantes lembra o Andante do Concerto para Violino.
Todos os andamentos deste quarteto têm a mesma tónica, ré. No minueto, até a secção cen-
tral, o trio, a mantém. Aliás, o trio é excepcionalmente longo: dura quase o dobro do minue-
to, jogando com efeitos de pausas e de ecos que ampliam a sua parte final de forma descon-
certante. Quanto ao minueto propriamente dito, faz uma espécie de despique entre um ritmo
ponteado e a sua inversão, com o seu quê de húngaro, pincelada ultra-teatral ao andamento.
Não é difícil perceber porque é que último andamento deu a alcunha a este quarteto: o efeito
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de bariolé - alternância rápida de duas cordas - impera em todo o andamento e terá lembra-
do a alguém o coaxar de rãs. Mas estamos perante algo que é muito mais do que um efeito
engraçado: como é habitual, Haydn vai ao fundo da questão, e tira todas as consequências
daquilo que para outro compositor podia ser um mero toque de pitoresco. Esse bariolé  é o
elemento temático principal - e Haydn aplica-o a todas as cordas e a todos os instrumentos.
Vai ao ponto - e esse é o remate mais genial deste quarteto - de o aplicar a três instrumentos
em simultâneo, cada um com uma nota do acorde (obrigando, no caso da violeta e do 1.º vio-
lino, a uma difícil extensão da mão esquerda). O resultado são acordes tremeluzentes e
irreais. Quanto ao 2.º tema desta forma sonata, oferece um contraste extremo e ao mesmo
tempo um parentesco com o tema principal do primeiro andamento. Curiosamente, surge
não na dominante, lá maior, mas sim em fá sustenido menor (si menor, na reexposição).

MAURICE RAVEL (Cyboure 1875 - Paris 1937)
Quarteto de Cordas

Nascido em 1875, treze anos depois de Debussy, Ravel não teve uma passagem tão bem suce-
dida quanto este pelo Conservatório de Paris. O seu professor de composição, Gabriel Fauré,
não fazia parte do establishment conservador da casa, onde pontuava Saint-Saëns. As três ten-
tativas que Ravel fez de obter o Prix de Rome - quando já era um compositor reconhecido -
embateram com uma ostensiva má vontade do júri. À terceira tentativa foi proibido de con-
correr por ter ultrapassado o limite de idade, o que gerou um escândalo na impressa e
acabaria por levar à demissão do director do Conservatório, Théodor Dubois, em 1905 (para
ser substituído por Fauré). 
Quando Ravel entrou em cena no meio artístico parisiense, no fim do século XIX, já Debussy
se impusera sózinho como uma "terceira via", designada como impressionista e oposta tanto
ao Conservatório como à Schola Cantorum. A estreia de Pélleas em 1902 catapultara a fama
de Debussy dos pequenos salões para o grande público. 
No ano anterior Ravel lançara a sua própria "pedrada no charco" com Jeux d'Eau para piano,
que transportam o exemplo de Liszt para a modernidade, antecipando-se às principais obras
de Debussy para piano.
As comparações que se fizeram na época entre Debussy e Ravel obscureceram durante bas-
tante tempo a compreensão da individualidade obra de ambos. Se a etiqueta de "impression-
ismo" não basta para descrever Debussy, ainda menos basta para Ravel. O parentesco entre
os dois compositores acabou por se revelar extremamente ilusório: para lá da colossal difer-
ença de sensibilidades, Ravel pertence a uma geração e a uma época posteriores.
Sensibilidade mais "diurna" que Debussy, Ravel antecipou a tendência mais linear e
geométrica de uma nova época. Vale a pena citar o que Marcel Marnat diz a propósito do
quarteto no seu magnífico livro sobre Ravel das edições Fayard: "Ravel restabelece a linha e
a luz e nisso está avançado não apenas em relação à sua arte, mas a toda a estética da sua
época: foi só por volta de 1910 que o modern style [Arte Nova] renunciou às curvas ondu-
lantes, aos cordões lânguidos e à profusão tropical ainda presentes tanto em Debussy como
nos torçais das entradas de metro, então desenhadas por Hector Guimard. É em 1905 que
será começado o palácio Stoclet em Bruxelas, onde Joseph Hoffmann substitui radicalmente
essas sinuosidades por linhas direitas combinadas de forma ainda mais meticulosa, uma arte
reticulada que anuncia um novo 'classicismo' (…). Uma decoração sufocante é trocada então
por uma espécie de nudez e basta lembrar o cenário que Ravel escolheria para si no fim da
vida para perceber como era aí que estava a originalidade profunda de Ravel, uma mutação
de espírito que só será reconhecida como tal depois da guerra de 1914, ao serem assimilidas
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as aquisições do cubismo. Por conseguinte, pela sua solidez e pela sua luminosidade adoles-
cente, o Quarteto de Ravel apresenta-se-nos como um dos germes dessa evolução inexorável
do fluido para o geométrico, excluindo contudo aquela angulosidade glacial, tão pouco sat-
isfatória na arte estilo '1925'".
No fundo, Marcel Marnat contrapõe às linhas sinuosas da Arte Nova as linhas rectas do esti-
lo Art Déco. Embora seja demasiado simplista colar Debussy e Ravel respectivamente a um
e outro desses estilos, não deixa de haver um fundo de verdade nessa comparação.
O Quarteto de Ravel foi escrito entre Dezembro de 1902 e Abril de 1903. Tal como no Quarteto
de Debussy, há um tema que percorre toda a obra, procedimento cíclico herdado de César
Franck. Mas tal como Debussy, Ravel nega a eloquência e a elaboração temática german-
izante: o motivo do tema principal vai-se infiltrar ao longo do quarteto, mas como diz Marcel
Marnat, "é um ponto de referência, talvez apenas uma pontuação, mais do que um elemen-
to-chave da linguagem" . Como em toda a melhor música francesa, esse está muito mais no
requinte hiper-sofisticado dos timbres e das harmonias. Nesse sentido, Ravel é talvez o mais
francês de todos os compositores.
A obra começa com uma doce simplicidade, em ritmo simples e regular: os quatro instru-
mentos sobem metodicamente durante quatro compassos e ao quinto compasso entram num
campo harmónico novo e descem com a mesma impassibilidadecom que subiram. As dis-
sonâncias duma nova época estão lá, mas são límpidas e serenas, tudo é simples e regular -
e muito sofisticado.
Os condimentos do mais genial orquestrador do século XX já estão na transição para um
novo tema, com uma poalha de trémulos e notas sussurradas no 2.º violino e na violeta.
Neste quarteto há na verdade dois temas cíclicos: este 2.º tema também reaparecerá nos out-
ros andamentos. Em ré menor modal, é iluminado inefavelmente, com o 1º violino e a viole-
ta a cantarem a duas oitavas de distância, tendo uma poalha do 2.º violino em fundo e sóbrias
pinceladas de pizicatos do violoncelo a pontuar.  
O desenvolvimento e a reexposição são extremamente clássicos. Mas é interessante notar
como o 2.º tema reaparece idêntico: a melodia surge na mesma tonalidade (lá menor modal),
só as pinceladas do violoncelo é que se deslocaram imperceptivelmente para uma terceira
abaixo, deixando de frisar ré menor  e frisando antes fá maior, a tonalidade de base do quar-
teto. Nesses pequenos detalhes clássicos também se nota a diferença em relação a Debussy.
Na coda, Ravel sobrepõe engenhosamente os dois temas.
Para frisar mais uma vez a diferença entre Debussy e Ravel, vale a pena comparar o scherzo
do quarteto de um e de outro: em Ravel há outro tipo de nitidez e de geometria. A oscilação
entre uma subdivisão a dois e a três tempo (entre 6/8 e 3/4) é um gosto muito característico
de Ravel, de reminiscências bascas (tal como a mãe do compositor, e o próprio Ravel nasceu
em Cyboure, no lado francês do país basco). Note-se o parentesco entre esse tema do scherzo
e o 2.º tema do primeiro andamento.
No 2.º tema, nota-se a presença do Ravel orquestrador: a maneira como infiltra o outro tema
no acompanhamento tem a engenhosidade de um relojoeiro. Houve quem chamasse a Ravel
"relojoeiro suiço", pretendendo diminuí-lo por isso; bem podemos dizer que essa magia do
artifício é um dos aspectos mais geniais de Ravel, que era um apaixonado por caixinhas de
música e todo o tipo de mecanismos sonoros.
Ao contrário do libérrimo scherzo do quarteto de Debussy, cuja estrutura desafiava as nor-
mas, Ravel faz uma perfeita construção tripartida, ABA. A secção B, ou trio, é lenta e prenun-
cia o clima do 3º andamento. Anunciada pela violeta que toca uma nota lá sobre duas cordas
(o que lhe dá uma certa ressonância de trompa), essa secção Lento, tocada com surdinas, traz
uma expressiva melodia no agudo do violoncelo, que anuncia Ma mère l'oye. Também surge
um aroma de valsa no ar, anunciando as Valsas Nobres e Sentimentais. Até que, sob essas tex-
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turas miríficas, o relojoeiro Ravel incrusta os pizzicatos do scherzo; repente temos o tema do
lento e o tema do scherzo sobrepostos, com verdadeira magia orquestral. Depois reconduz-
nos ao tempo inicial e ao regresso do scherzo, com pequenas modificações como uma reex-
posição de forma-sonata. 
O terceiro andamento surge como uma meditação sobre o caminho percorrido. É o andamen-
to mais livre quanto à estrutura, sendo quase impossível definir a sua forma exacta. Refira-
se, de passagem, esse mesmo ano, 1903, Erik Satie escrevia os seus Trois morceaux en forma
de poire, "Três peças em forma de pêra", reagindo assim a um crítico que dizia que a música
dele não tinha forma… Este andamento do quarteto de Ravel é um caso pouco comum de
uma forma livremente fantasiosa, num compositor que sempre teve o gosto pelas formas
límpidas e bem definidas. 
Repare-se na lenta dissertação inicial da violeta, que se baseia no desenho melódico do 1.º
tema do quarteto. É esse tema que vai orientar este Très lent como uma bússola, servindo de
ponto de referência por entre digressões flutuantes. 
Notável, cerca de quatro minutos depois do início, é aforma como Ravel faz um autêntico
exemplo da Klangfarbenmelodie (melodia de timbres) que Schönberg inventou poucos anos
depois: encadeia um mesmo som com três cores diferentes, um dó que passa do agudo do
violoncelo para um harmónico da violeta e depois para um som simples do 2.º violino
(processo que aliás já se encontrava em Berlioz, nas suas Nuits d'été…)
Ravel desperta-nos deste devaneio com uma brusquidão que anuncia os finais orgiásticos de
Daphnis e Chloé ou de La valse: é o único toque, neste quarteto "solar", de um certo negro e
fremente que também existia nesse hipersofisticado construtor de mecanismos musicais.
Esse Vif et agité usa um ofegante e rapidíssimo compasso de cinco tempos; em trémolo, as cor-
das têm a indicação "ao talão", ou seja na parte de baixo do arco, que dá um som mais forte
e rude.
Curiosamente, há um certo elo com o último andamento do quarteto de César Franck: tam-
bém aqui ests tema ofegante que regressa a cada momento não chega a ganhar uma forma
bem definida - e se o andamento tem uma forma-sonata, é mais à custa de outros dois temas,
num valsante compasso ternário, oriundos dos dois temas cíclicos deste quarteto.
Note-se como Ravel imiscui o ritmo de cinco colcheias e o compasso ternário. No final os tré-
mulos tomam conta de tudo, terminando o quarteto com um ímpeto e um furor que são uma
cómica antítese da suavidade naïve com que começou a obra.
Este quarteto foi estreado em Paris a 5 de Março de 1904, pelo quarteto Heyman, num con-
certo da Société Nationale de Musique que teve lugar na Schola Cantorum. Ravel dedicou-o
ao seu mestre Gabriel Fauré, mas este não terá sido particularmente receptivo e fez várias
sugestões para modificá-lo; achava por exemplo que o último andamento era curto demais.
Mas Debussy limitou-se a dizer a Ravel: "Em nome dos deuses da música e do meu, não
toque em nada do que você escreveu!"

ANTONIN DVORÁK (Nelahozeves 1841 - Praga 1904)
Quarteto de Cordas n.º 12 em fá maior,  op. 16, "Americano"

Poucas obras sinfónicas serão tão universalmente conhecidas como a Sinfonia "Do Novo
Mundo" ou o Concerto para Violoncelo de Dvorák. De tão ouvidas e amadas, até chegam a
criar resistências: Dvorák é uma vítima preferencial do pedantismo anti-romântico.
Dvorák não foi um músico precoce. Nascido numa pequena cidade da Boémia em 1841, a sua
origem modesta condicionou o seu amadurecimento intelectual e artístico. O pai, embora
músico amador, era talhante; e o filho chegou a ser encaminhado para o mesmo ofício.
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Felizmente, a vocação musical falou mais alto e aos 16 anos foi para Praga estudar piano e
violino. Em 1862 foi contratado como violetista substituto do Teatro Provisório, instituição
que foi uma das bandeiras do movimento nacionalista contra o poder austríaco. Aí tocou
óperas de Smetana sob a direcção do autor  e teve a revelação da existência de uma música
nacional checa. 
A sua aprendizagem como compositor completou-se durante os nove anos em que foi chefe
de naipe das violetas do Teatro Nacional de Ópera. Chegou mesmo a tocar aberturas de
Wagner sob a direcção do próprio Wagner, em Fevereiro de 1863. Foi nesse período que
escreveu as duas primeiras sinfonias, um primeiro concerto para violoncelo - que durava
cinquenta minutos e não chegou a ser orquestrado -, bastante música de câmara, e duas
óperas, Alfred e O Rei e o Carvoeiro. Smetana, que então era director do Teatro Nacional,
chegou a programar a estreia da segunda ópera; mas foi o próprio Dvorák a desistir de
estreá-la. Em 1874 seria estreada uma segunda versão completamente diferente.
Entretanto, em 1871 deixou a orquestra, tornando-se organista titular duma igreja e passan-
do a ter mais tempo para compôr. O seu primeiro grande sucesso público foi a cantata
Hymnus, que abriu caminho a um género que seria muito cultivado pelos compositores
checos, o da cantata e da oratória. Na 3.ª Sinfonia, de 1873, estreada sob a direcção de
Smetana, já se encontram mais acentos checos por entre os vestígios wagnerianos. 
Na década de 1870 o meio musical checo estava em plena oposição entre wagnerianos e
tradicionalistas, com a bandeira nacionalista a pairar acima de ambas as tendências. Dvorák,
se por um lado caíra sob o fascínio wagneriano e toda a vida havia de perseguir o sonho da
ópera, por outro lado encontrou em Brahms um protector incondicional e cultivaria a fundo
a sinfonia e a música de câmara.
Os quartetos de cordas são um domínio em que se sente o compositor em busca do freio para
conter a prolixidade romântica. Os dois primeiros quartetos são descomunais, duram cerca
de 50 minutos cada;  nos quartetos seguintes a duração vai diminuindo e ao chegar ao 8º
quarteto fica-se pelos 27 minutos.
Doze anos decorreram entre quarteto n.º 11  de Dvorák, de 1891, e o n.º 12, o célebre
"Quarteto Americano", de 1893. Esse grande intervalo sem escrever quartetos de cordas é um
caso excepcional na carreira de Dvorák, que sempre se dedicou com grande regularidade ao
género.
Esses doze anos foram também uma época áurea da sua carreira e da sua produção. Pela
primeira vez na sua vida, Dvorák deixou de ter preocupações financeiras e pôde dedicar-se
quase a tempo inteiro à composição. Foi em Inglaterra que obteve os seus êxitos mais estron-
dosos, recebendo sucessivos convites para aí dirigir e encomendas; sobretudo de obras
corais-sinfonicas. 
A estreia do Stabat Mater em Londres em 1883 teve tal impacto que originou uma encomen-
da do Festival de Birmingham  que se havia de tornar um dos maiores sucessos da carreira
de Dvorák. Estreada em 1885, a cantata dramática A Noiva do Espectro é uma das obras mais
espectaculares de Dvorák, baseada numa balada particularmente macabra do poeta e etnó-
grafo checo Karel Jaromír Erben (1811-1870). Na senda de Arnim e Brentano ou dos irmãos
Grimm no mundo germâncio, Erben dedicou a sua vida à recolha e canções e de contos tradi-
cionais, neste caso do folclore eslavo, que reuniu nos livros "Canções populares checas" e
"Contos e lendas populares". 
Os êxito em Inglaterra contribuiram para que Dvorák fosse chamado até ao "Novo Mundo".
Uma rica mecenas de Nova Iorque convidou-o para professor de composição e conselheiro
artístico do Conservatório Nacional de Música, onde Dvorák, após algumas hesitações, se
instalou em 1892. 
É sabido o interesse que ele demonstrou pela música dos negros e dos índios americanos. Da
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sua vontade de contribuír para que os Estados Unidos tivessem uma música própria, à
semelhança dos nacionalismos musicais europeus, o resultado mais célebre é a Sinfonia n.º
9, "do Novo Mundo", escrita entre Janeiro e Maio de 1893. A estreia da obra deu-se no
Carnegie Hall, o que terá contribuído para uma certa mística - inclusive cinematográfica -
com que os americanos se apropriaram dela.
Com todos estes triunfos, Dvorák reencontrou a paz de espírito que o fez regressar ao mundo
intimista do quarteto de cordas. O resultado foi outro sucesso: o Quarteto "Americano", op.
96, não é apenas o mais apreciado dos 15 quartetos de Dvorák: é um dos quartetos mais toca-
dos de todo o reportório. Foi composto durante as férias de Verão de 1893 em Spillvilelle, no
Iowa, onde encontrara uma comunidade oriunda da sua Boémia natal. Esboçado em apenas
três dias, foi completado em menos de duas semanas.  
Nele encontramos os traços melódicos e harmónicos que ficaram associados para sempre a
Dvorák: um modalismo que é uma osmose entre cânticos negros, índios - e boémios. No
primeiro andamento, todos os temas - que são bastantes - utilizam a escala pentatónica, ou
seja uma escala de cinco sons; embora todos os temas sejam originais, Dvorák inspirou-se
directamente nas melodias dos índios,.
Acontece que esse pentatonismo não existia apenas no Mundo Novo; também se encontra na
música tradicional do Velho Continente, nomeadamento dos países eslavos. Por isso o sabor
deste quarteto pode ser tão americano quanto checo.
Em relação aos quartetos anteriores, nota-se o sabor "enxuto" das ideias e da construção do
primeiro andamento, em forma-sonata: tudo é mais simples e directo, em traços bem nítidos,
embora como uma certa côr outonal. Apesar da tonalidade de fá maior - tonalidade pastoral
por excelência, associada pela tradição clássica europeia à natureza - as inflexões modais que
Dvorák lhe dá, nomeadamente a contínua insistência em torno da nota ré, tanto na melodia
como na harmonia, dão-lhe um tipo de côr mais quente - talvez mais alaranjado do que
verde.
O segundo andamento já foi definido como uma espécie de "blues" checo. A cantinela do 1.º
violino, sobre uma melopeia do 2.º violino e da violeta e pizzicatos do violoncelo, tem algo
de encantatório: passando depois ao violoncelo, torna-se ainda mais melancólica. Retomada
em contínuas variantes, essa cantilena cria uma espécie de transe; o tempo detem-se e obri-
ga-nos a mergulhar numa meditação nostálgica.
O scherzo baseia-se também num único tema que regressa das mais variadas maneiras. Esse
tema dá azo à imitação dum pássaro, o tangará escarlate, uma espécie de toutinegra do Iowa.
O Trio - que aparece duas vezes, à maneira de Beethoven - baseia-se no mesmo tema, mas em
fá menor em vez de fá maior. 
Há quem diga que último andamento imita os tambores dos índios e há quem seja da opinião
de que retrata um domingo aldeão, entre a festa e a ida à igreja; prova de como a mesma
música pode dar sugerir coisas muito diferentes a pessoas diferentes.
Esta obra foi estreada em Boston a 1 de janeiro de 1884, pelo Quarteto Kneisel. Desde então
nunca mais deixou de fazer parte do reportório de todos os quartetos. 

57

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça



58

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça

O S  I N T É R P R E T E S

CARDUCCI QUARTET

Depois de vencer a Competição Internacional de Música de
Câmara, em Kuhmo (Finlândia), o prémio especial de
"Comunicação e Cultura", Competição Internacional para
Quartetos de Corda de Bordéus (França), em 2005 e o
Prémio Especial do Júri da Competição Internacional para
Quartetos de Corda de Londres (Reino Unido), em 2006, o
Quarteto Carducci é considerado um dos melhores quarte-
tos de corda jovens europeu.
Igualmente laureados e premiados pelas melhores Academias do Reino Unido, cada um dos
seus membros estudou com músicos pertencentes a alguns dos melhores e mais famosos
quartetos, incluindo o Amadeus, Alberni, Takacs, Vanbrugh e Chilingirian. Recentemente,
trabalharam com Paul Katz, do Quarteto de Cleveland, em Paris, integrando o projecto
ProQuartet, para jovens profissionais. O Quarteto Carducci foi, também, premiado na
Competição Internacional para Música de Câmara, em Osaka (Japão) e no Concurso
Internacional "Charles Hennen" (Holanda).
Em 1997, o Quarteto recebeu a Medalha de Ouro do Festival Castagnetto-Carducci, em Itália,
cidade que dá o nome ao agrupamento.
As suas digressões levaram-nos a apresentarem-se em diversos países, tais como a França,
Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, Portugal, Irlanda e na Bélgica, país no quail foram convi-
dados para participar, como professores, na European String Teachers Association. Durante
vários anos, foram "artistas residentes" no Festival de Beaumont (França).
Em 2004 gravam o CD "Le Grand Tango", para a editora holandesa Channel Classics, no qual
interpretam música de Astor Piazzolla, com o famoso duo de guitarristas húngaros Katona
Twins, o contrabaixista inglês Daniel Storer e o argentino Alfredo Marcucci (bandoneon).
Colaboraram, também, com a companhia de dança de Henri Oguike, apresentando o
Quarteto nº 9 de D. Schostakovich. Acabam de concretizar uma edição própria, com obras de
Joseph Haydn.
Dos seus recitais mais recentes, destacam-se os realizados em Cork (República da Irlanda),
no quadro da Capital Europeia da Cultura, no Purcell Room do "The Park Lane Artists
Séries", em Londres (Reino Unido), no Wigmore Hall (Londres) e no Festival Internacional
de Música da Póvoa de Varzim.   



10 de Junho (domingo) - 11h00
Cine-Teatro de Alcobaça

"Concerto para Pais e Filhos"

OS PEQUENOS VIOLINOS DA METROPOLITANA 
Inês Saraiva, direcção artística

OS PEQUENOS VIOLINOS DA METROPOLITANA

A aprendizagem de um instrumento pode ser feita de múltiplas e
variadas maneiras, tantas quantos os professores e alunos envolvidos
num processo tão altamente personalizado. Vários pedagogos sistem-
atizaram metodologias de ensino que vieram a inspirar um sem
número de abordagens repensadas e aplicadas em função de difer-
entes realidades. Uma delas deriva do método concebido pelo peda-
gogo japonês S. Suzuki, que atribui um papel fundamental às aulas de
conjunto e permite o início da aprendizagem desde muito cedo,
podendo começar aos 3 anos de idade. 
Esta metodologia desenvolve as capacidades visuais, auditivas e motoras, promovendo a
auto-estima e o companheirismo entre os alunos, pais e professores. Assim, e tendo em con-
sideração as experiências pedagógicas acumuladas nos últimos anos, não só na Escola
Metropolitana de Música de Lisboa como noutras escolas em Portugal e nos EUA, passou a
funcionar na Metropolitana uma organização de estudos baseada nesta metodologia desde
o ano lectivo 1998/99, como alternativa ao método tradicional. Este projecto beneficiou de
uma remodelação a nível ideológico, estrutural, e pedagógico no ano lectivo de 2004/2005
adoptando o nome de Os Pequenos Violinos da Metropolitana. 
Neste sistema, para além das aulas individuais semanais de 1 hora, os alunos frequentam
mensalmente duas aulas de conjunto, as quais permitem preparar um vasto repertório musi-
cal e dar assim resposta a tantas e tão diversificadas solicitações de concertos. É assumida
uma vertente humana muito forte, sendo de realçar os diversos concertos de solidariedade
frequentemente realizados. Os professores do grupo, sob a orientação da direcção da
Orquestra Metropolitana de Lisboa, valorizam e promovem um espírito de companheirismo
entre alunos e famílias envolvidas. Crentes de que o ensino da música é fundamental no
desenvolvimento intelectual, físico, e cultural das crianças, é com todo o empenho que se
dedicam a este projecto. 
Actualmente, a orquestra Os Pequenos Violinos da Metropolitana, é constituída por cerca de
80 alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 15 anos. A classe é orientada e coorde-
nada pela Professora Inês Saraiva, que assume também a direcção artística deste projecto.

INÊS SARAIVA iniciou o estudo de violino aos 5 anos de idade com a professora Leonor
Prado. Posteriormente ingressou no Conservatório Nacional de Música onde concluiu o
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Curso Geral de Violino na classe do Professor Manuel Gomes. Em 1992 foi admitida na
Escola Superior de Música de Lisboa, tendo como professores António Anjos, em violino, e
Olga Prats, em Música de Câmara. Enquanto bolseira do Programa Europeu de Intercâmbio
de Alunos, frequentou a Escola Superior de Música de Malmö, na Suécia, onde estudou com
a professora Jennifer Wolf. Em 1994 obteve o grau de Bacharel, prosseguindo os estudos na
Northwestern University, da qual foi bolseira, na classe de Gerardo Ribeiro. Nesta universi-
dade, onde concluiu o Mestrado de Violin Performance em 1999, foi aluna de Victor
Yampolsky, Blair Milton, Richard Young, Betty Haag, Quarteto Vermeer e do Quarteto da
Orquestra Filarmónica de Berlim, entre outros. Foi ainda assistente da classe de pedagogia
da professora Stacia Spencer.
Inês Saraiva colabora regularmente com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra
Gulbenkian e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Desde 1997 dedica-se em particular ao
ensino, nomeadamente na Roosevelt University of Chicago onde estudou pedagogia Suzuki,
enquanto assistente da professora Betty Haag.
É desde Setembro de 2000 professora nas escolas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e
responsável pela direcção artística da orquestra Os Pequenos Violinos da Metropolitana.
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10 de Junho (domingo) - 18h00 
Cine-Teatro de Alcobaça

" Bailado versus Sinfonia"

ORQUESTRA ACADÉMICA METROPOLITANA
Jean Marc Burfin (direcção)

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
Michael Zilm (direcção)

MANUEL DE FALLA
O Chapéu de Três Bicos, Suite n.º 2

I. Os Vizinhos
II. Dança do Moleiro

III. Dança Final

INTERVALO

FRANZ SCHUBERT 
Sinfonia n.º 8 em dó maior, D. 944, "A Grande"

I. Andante - Allegro ma non troppo
II. Andante con moto

III. Scherzo. Allegro vivace
IV. Allegro vivace
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Michel Parouty (Manuel de Falla) 1  e Adrian Jack (Franz Schubert) 2

MANUEL DE FALLA (Cádiz 1876 - Alta Gracia 1946)
O Chapéu de Três Bicos, Suite n.º 2 

Andaluz pelo pai, catalão pela mãe, é um autêntico representante da música espanhola do
século XX. Não obstante, viveu em Paris de 1907 a 1914 e sofreu a influência dos seus ami-
gos Debussy - do qual fica mais próximo -, Dukas e Ravel. A preocupação da forma, a con-
cisão da expressão (mesmo quando submetida ao espírito do folclore andaluz), a clareza e a
sobriedade da instrumentação fazem de Falla um "clássico". A sua produção não é muito
grande e dá um lugar importante à voz, mesmo nas peças de música instrumental. Esta inclui
dois bailados, O Amor Bruxo e O Chapéu de Três Bicos, vulgarmente apresentados em concer-
to nas suas versões sinfónicas, as não menos célebres Noites nos Jardins de Espanha, assim
como a suite para orquestra Homenagens, executada com menos frequência. As salas de con-
certo abrem-se igualmente ao Concerto para Cravo, assim como à interpretação das Sete
Canções Populares Espanholas.
Durante a sua permanência em Paris, Falla assistiu à estreia de vários bailados - entre os
quais A Sagração da Primavera de Stravinsky - pela companhia dos Ballets russes, e portanto
conhecia a trupe de Diaghilev. Este já lhe propusera levar à cena as Noites nos Jardins de
Espanha: Falla recusara mas pusera-se à procura de um assunto que encontrou em Alarcón,
El Corregidor y la molinera. O seu amigo Martonez Sierra tirou dele o libreto para um mimod-
rama com canto, cuja estreia foi feita no Teatro Eslava, de Paris, a 7 de Abril de 1917, sob a
direcção de Joaquin Turina. Contudo, tendo Diaghilev pressionado o músico para que lhe
fornecesse um bailado tipicamente espanhol, Falla decidiu-se a retomar a sua partitura do
Corregidor - que aumentou com alguns números depois de ter percorrido demoradamente a
Andaluzia à procura de temas populares. A nova obra conservou o título da peça de Alarcón,
que lhe emprestara o assunto de origem, El Sombrero de Tres Picos, sendo estreado no
Allambra Theatre, de Londres, pelos Ballets russes, a 22 de Julho de 1919. A dirigir estava
Ernst Ansermet, a correografia era de Leonid Massine, os cenários e guarda-roupa de
Picasso; a Karsavina e o próprio Massine dançaram os principais papéis (a partitura era ded-
icada a Leopoldo Matos).
A história - que é uma farsa - narra as desventuras burlescas dum velho corregedor (uma
espécie de juiz de distrito), que é o homem do tricórnio: enamorado de uma linda moleira,
faz-lhe a corte e ridiculariza-se vezes sem conta, para grande gozo da moleira e do marido,
ciumento, mas cúmplice; no fim, os vizinhos apoderam-se do infeliz corregedor e fazem-no
saltar grotescamente no ar, tal como um fantoche desengonçado. Repare-se que este mesmo
tema inspirou, com pequenas variantes, à única ópera do austríaco Hugo Wolf, Der
Corregidor. Com Falla, a acção divide-se em duas partes - à tarde e depois à noite -, manten-
do-se esta ordem nas duas suites de orquestra; estas permitem pois, seguir de muito perto as
peripécias desta obra-prima coreográfica.
A Suite n.º 2 tem, tal como a 1.ª, três números: Os Vizinhos, Dança do Moleiro e Dança Final. 
1. Os Vizinhos: os vizinhos estão reunidos no moinho para festejar alegremente o São João. A
dança é uma seguidilha (Allegro ma non troppo), com um ritmo em 3/8, pleno de vitalidade,
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invocando à maravilha a embriaguez colectiva de um serão andaluz.
2. Dança do Moleiro: a moleira pede ao marido para dançar; a farruca do moleiro (Poco vivo),
mais pesada e mais violenta (em 2/2), contrasta de forma evidente com a dança precedente.
Esta página, acrescentada a pedido de Diaghilev, foi composta por Falla em 24 horas; é, sem
dúvida, a mais típica do estilo flamenco.
3. Dança Final: a suite de orquestra elimina os uns quantos episódios intermédios da acção
cénica e reencontra aqui a partitura de origem no momento da dança conclusiva, com um
motivo de grande jota. É um Allegro ritmico a três tempos rápidos, de um virtuosismo trepi-
dante. Toda a aldeia participa nesta dança general que consagra a derrota do pretensioso cor-
regedor; a orquestra torna-se aqui ainda mais cintilante do que nas peças precedentes.
É mais particularmente esta 2.ª Suite do Chapéu de Três Bicos, em que os desenhos melódicos
e os ritmos de danças populares abundam numa completa recriação, cuja escrita instrumen-
tal, sumptuosa, mas refinada e de uma constante elegância, não deixa de evocar os russos -
que contribui para situar a obra de Falla numa tradição "neoclássica" da música europeia do
século XX. Junte-se a isso, numa partitura que é a mais cómica do compositor, um humor
seco, "uma espécie de ironia à Stravinsky, mas menos ácida, tipicamente andaluza" (Luis
Campodonico). 

FRANZ SCHUBERT (Viena 1797 - 1828)
Sinfonia n.º 8 em dó maior, D. 944, "A Grande"

Por muitos anos pensou-se que Schubert escreveu a sua "Grande" sinfonia em dó maior no
seu último ano de vida. Esta permaneceu ignorada, dizia-se, até que Schumann resgatou a
partitura e persuadiu Mendelssohn a dirigir a sinfonia em Leipzig. A verdade é um pouco
menos romântica. Schubert escreveu a sinfonia em 1825-6 e enviou-a para a Sociedade
Filarmónica (Gesellschaft der Musikfreunde) em Viena com uma adequada dedicatória. Eles
recompensaram-no com um pagamento simbólico de 100 florins, organizaram a cópia das
partes orquestrais, e fizeram um ensaio de leitura da obra, pelo que Schubert teve pelo
menos uma oportunidade de ouvir aproximadamente como é que soava.
Obras sinfónicas longas eram muitas vezes fragmentadas para execução no século XIX, e a
primeira verdadeira execução de alguma parte desta sinfonia foi apenas do final, em Viena
em 1836. Mendelssohn dirigiu os quatro andamentos, em Leipzig, em 1839 - ocasião que
Schumann tornou memorável com um famoso artigo, louvando a "celestial duração" de
Schubert. Também o estimulou para escrever as suas próprias sinfonias. Durante um certo
tempo houve uma contínua resistência à sinfonia de Schubert por parte dos executantes,
sobretudo das cordas, que a achavam cansativa e monótona, e a sinfonia só ganhou um lugar
cativo no reportório em finais do século. 
Depois de compor a sua 6.ª Sinfonia, também em dó maior (embora muito mais jovial e leve
do que a "Grande"), Schubert fez três tentativas de sinfonias que nunca completou - uma
delas a famosa "Incompleta" em si menor. Em 1828 fez esboços por outra sinfonia. Por isso a
"Grande" sinfonia em dó maior - designada variadamente e com igual justificação como 7.ª,
8.ª ou 9.ª - não foi de modo algum a "última palavra" de Schubert. Nem tem nada do carác-
ter perturbante e sombrio de obras tardias como o Quinteto de Cordas ou as três últimas
sonatas para piano. Tem o fôlego destas, mas também tem um desanuviado espírito opti-
mista e um sentido radioso de bem-estar e vigor. É bastante uma música de ar livre, com um
forte impulso rítmico e uma enorme sensação de confiança.
Os maestros muitas vezes dirigem a introdução 'lenta' numa velocidade arrastada (embora
Andante não signifique lento), como se a obra abrisse com um devaneio romântico antes de
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acordar abruptamente. Alguns aceleram em direcção ao Allegro, embora não haja na partitu-
ra de Schubert nenhuma indicação nesse sentido. Depois de ouvir a interpretação de
Mendelssohn, Schumann disse que não notara nenhuma mudança de tempo nessa pas-
sagem, mas sentira "subitamente, sem saber como, que tinhamos chegado". Com efeito, a
introdução de Schubert é marcada alla breve - com dois tempos por compasso, não quatro
como se encontra em muitas edições deficientes - por isso não podia querê-la tão lenta como
muitos maestros pensam; é também tematicamente integrada com o Allegro, não apenas
quando as madeiras destacam o seu tema, completo, na coda, mas, mais significativamente,
pelo facto de o seu segundo compasso ser usado como pedra basilar na construção de todo
o andamento: os trombones dão-lhe, desde bastante cedo, um sentido de convicta missão.
Não há música verdadeiramente lenta nesta sinfonia, pois o segundo andamento arranca
num tempo vivo, com o oboé a apresentar uma melodia que parece estar a pedir para ser
assobiada. O estado de espírito relaxado depressa dá lugar a uma grande ênfase, ao passo
que o segundo tema é sereno, misturada com um vislumbre de doce melancolia.
Muitas vezes, o scherzo é o andamento mais curto de uma sinfonia. O de Schubert é vasto, e
o seu impulso vigoroso é contrabalançado por uma melodia balouçante. A secção central, o
Trio, longe de trazer uma confortável distensão com uma instrumentação mais leve, parte
como que a todo o vapor para o alto mar, com o coro das madeiras a aguentar-se sobre cor-
das balouçantes.
O final abre tal como se propõe continuar: com uma vigorosa anacruse. O andamento é um
dos feitos mais espantosos, sem qualquer esforço aparente, de energia contínua em música.
Seja através de ritmos tipo "tam-ta-tam", seja através de saltantes ritmos pontuados, o movi-
mento galopante nunca perde a sua força, mesmo quando a música navega, propulsionada
pela sua energia acumulada. Uma das melodias mais amenas - com que os clarinetes tomam
conta da parte central do andamento - lembra uma das Marchas Militares de Schubert para
piano a quatro mãos. Por duas vezes as forças orquestrais parecem estar prestes a desapare-
cer à distância, apenas para se conglomerar numa nova investida. Contudo não é uma batal-
ha, e Schubert transcende também uma luta. O que ele alcança é uma sensação de infinitas
panorâmicas e de ufana liberdade para as explorar.
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MICHAEL ZILM (direcção), nasceu em Estugarda, em 1957.
Descendente de uma família de músicos, começou a estudar violino
aos seis anos de idade. Mais tarde frequentou as classes de violino e
de viola da Escola Superior de Música da sua cidade natal. Em 1979
entrou para a classe de direcção de orquestra de Thomas Ungar.
Estudou com Milan Horvat na Academia de Verão do Mozarteum de
Salzburgo e com Franco Ferrara, Bruno Bartoletti e Carlo Maria
Giulini na Academia Chigiana de Siena. A partir de 1979 manteve um

contacto estreito com o maestro Herbert von Karajan. Trabalhou como assistente musical
deste maestro nas produções de Aïda, Parsifal e Falstaff, realizadas nos Festivais de Verão e
da Páscoa de Salzburgo e posteriormente gravadas em disco, em Berlim e Viena.
Michael Zilm foi já galardoado em vários concursos internacionais: 4.º Prémio no Concurso
Malko, em Copenhaga; 2.º Prémio no Concurso César Cui, em Florença; 1.º Prémio no
Concurso Vuillermoz, em Besançon (1983); e 1.º Prémio no Concurso Fiterlberg, em Katovice
(1987).
Estreou-se como maestro em 1979, em Estugarda, na realização de um programa integral-
mente preenchido com obras de Webern. Dedicando-se sobretudo ao repertório do século
XX, dirige desde 1986 o agrupamento Nova Música. Nesse mesmo ano, assumiu funções
docentes na Escola Superior de Música de Estugarda. Como maestro trabalhou já com algu-
mas das principais orquestras europeias, nomeadamente na realização de programas de con-
certo pouco frequentes: Orquestra Sinfónica de Berlim, Orquestra da RAI (Turim), Orquestra
de Paris, Orquestra Sinfónica da Rádio de Colónia, Orquestra da Radiodifusão de Saarlande
e o agrupamento Ensemble Modern. Apresentou-se, entre outros, nos Festivais de Metz,
Frankfurt, Siena, Leipzig e Varsóvia.
Desde a temporada de 1991-92, desempenha as funções de Director Geral de Música e Teatro
e de Maestro Titular da Norddeutsche Philharmonie, na cidade de Rostock. No exercício
destas funções é responsável pela programação dos concertos e espectáculos de ópera, tendo
realizado um ciclo com a obra integral de Gustav Mahler. Sob a sua orientação a
Norddeutsche Philharmonie apresenta um ciclo anual de concertos dedicado a cada um dos
compositores clássicos do século XX, incluindo Béla Bartók, Alban Berg, Leos Janácek e
Arnold Schönberg. A concepção destes programas valeu a Michael Zilm o prémio para a mel-
hor programação de concertos na Alemanha. Desde 1989 tem mantido uma colaboração
estreita com a Orquestra Gulbenkian, que dirige várias vezes por ano, apresentando princi-
palmente algumas das mais importantes obras do repertório sinfónico germânico. Foi maes-
tro Convidado Principal da Orquestra Gulbenkian de 1994 a 2001.

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

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

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

Tutelada pela Associação Música Educação e Cultura
(AMEC), a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML)
estreou-se no dia 10 de Junho de 1992, tendo como solista a
pianista Maria João Pires. Desde então, assegura uma inten-
sa actividade onde também têm lugar o reportório sinfóni-
co -  integrando os jovens músicos da Orquestra Académica
Metropolitana - e os recitais de música de câmara. A partic-
ipação em iniciativas culturais de índoles diversas tem-lhe

permitido contribuir para a criação de novos públicos e consolidar o carácter inovador do
seu projecto, onde junta à dimensão artística a prática pedagógica das suas escolas - a
Academia Nacional Superior de Orquestra e o Conservatório Metropolitano de Música de
Lisboa.
Um ano após a sua criação e sob a direcção do maestro Miguel Graça Moura, a OML apre-
sentou-se em Estrasburgo e Bruxelas a convite da Comissão e do Parlamento Europeus,
seguindo-se em 1997 uma tournée por Itália, Índia, Coreia do Sul, Macau e Tailândia e, em
1999, uma outra pelo Japão. Em Setembro de 2001 regressou à Tailândia como convidada do
III Festival Internacional de Música e Dança de Bangkok.
Presentemente, conta com a Direcção Artística do maestro Álvaro Cassuto e cabe-lhe a
responsabilidade de assegurar uma programação regular em nove autarquias da região cen-
tro e sul, para além de, em colaboração com o Inatel, promover uma efectiva descentraliza-
ção cultural do norte ao sul do país.
Ao longo dos anos, tem sido dirigida pelos mais importantes nomes da direcção orquestral
portuguesa e por inúmeros maestros estrangeiros de elevada reputação, onde se incluem
Jean-Sébastien Béreau, José Collado, Olivier Cuendet, David Gimenez, Nicholas Kraemer,
Lucas Pfaff, Brian Schembri, Marc Tardue, Victor Yampolsky e Michael Zilm. Entre os
inúmeros solistas que têm colaborado com a OML destacam-se Liliana Bizineche, Pedro
Burmester, Monserrat Caballé, José Carreras, Ana Bela Chaves, José Cura, Augustin Dumay,
Aníbal Lima, Irene Lima, Paulo Gaio Lima, Maria João Pires, Artur Pizarro, Tatiana
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Nikolayeva, Boris Martinovitch, Elisabete Matos, Anne Queffélec, Gerardo Ribeiro, Luís
Rodrigues, António Rosado, Arve Tellefsen, entre tantos outros. Nos últimos meses jun-
taram-se-lhes os nomes de Leon Fleisher, Natalia Gutman e Raphaël Oleg.
A OML já gravou nove CDs para diferente editoras, incluindo a EMI Classics e a RCA
Classics. Em 1996 foi-lhe atribuído um Disco de Platina pela venda de mais de 24.000 exem-
plares do seu segundo disco. A última gravação regista três sinfonias de Carl Ditters von
Dittersdorf e foi recentemente editada pela NAXOS.
A Direcção da AMEC é presidida por Gabriela Canavilhas e tem como vogal Isabel Bandeira.

ORQUESTRA ACADÉMICA METROPOLITANA

A OAM estreou-se em 1993, na sequência da criação da
Academia Nacional Superior de Orquestra, instituição
única no país, destinada a formar músicos profissionais nas
áreas de Instrumento e Direcção de Orquestra. 
O ensino aqui ministrado é composto de um acompan-
hamento individual especializado, da prática de música de
câmara e de uma vasta componente teórica, sendo a
orquestra o eixo central da formação destes jovens músicos.

Entre 1994 e 2000 a ANSO foi orientada pedagogicamente pelo Professor João Pinheiro a
quem se deve parte do sucesso e reconhecimento que a escola tem hoje em dia.
Desde o seu início a OAM é orientada por Jean-Marc Burfin que é, simultaneamente, o seu
maestro titular e director artístico. 
Constituída inicialmente por menos de trinta elementos, a OAM é hoje uma formação sin-
fónica com cerca de 100 músicos. Com uma temporada que se estende ao longo do ano lec-
tivo, a OAM mantém uma actividade regular de ensaios e concertos, apresentando-se não só
na área metropolitana de Lisboa como noutras localidades do país. Com mais de 250 concer-
tos realizados abarcando um repertório que vai do Barroco à música do século XX, a OAM
tem executado obras de compositores tão significativos como Bach, Haydn, Mozart,
Beethoven, Brahms, Schubert, Mendelssohn, Mahler, Ravel, Debussy, Milhaud, Bartok,
Hindemith, Stravinsky e Varèse, entre outros. 
Para além do maestro titular, a OAM é habitualmente dirigida pelos alunos do curso superi-
or de Direcção de Orquestra. Muitos dos concertos contam com a presença de maestros con-
vidados, tais como Jean-Sébastien Béreau, Pascal Rophé, Robert Delcroix e Brian Schembri.
Os alunos da Academia têm frequentemente oportunidade de tocar a solo com a orquestra.
A OAM teve já o privilégio de tocar com vários solistas de renome como António Rosado,
Gerardo Ribeiro, Paulo Gaio Lima, Liliane Bizineche, Francine Romain, Miguel Borges
Coelho, Artur Pizarro, François Leleux e, num concerto humorístico, o quarteto italiano
Banda Osíris. 
Em Setembro de 2001 a OAM participou no Porto 2001 Capital da Cultura num encontro
internacional de orquestras de jovens onde tocou o "War Requiem" de Britten.
Em Maio de 2002 e 2004 participou na Festa da Música, no CCB, executando obras de
Mozart, Vivaldi e Mendelssohn. 
Em Setembro de 2002 apresentou-se em São Miguel, Açores e, em Julho de 2004, participou
no Festival MusicAtlântico nas ilhas de S. Miguel e Terceira.
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16 de Junho (sábado) - 21h30
Cine-Teatro de Alcobaça

“Carta Branca a Sérgio Carolino”

Sérgio Carolino (tuba)

SAXOFÍNIA - Quarteto de Saxofones
José Massarrão (saxofones soprano e alto)

José Lopes (saxofone alto)
Mário Marques (saxofone tenor)

Alberto Roque (saxofone barítono)

Jeffery Davis (vibrafone e pequenas percussões)
Mico Nissim (piano e composição)

ELIZABETH RAUM 
"Mr. S.C." * 

para tuba solo, quarteto de saxofones e vibrafone (ESTREIA MUNDIAL)

JIM SELF 
"Danças para um Amigo" * 

para tuba solo, quarteto de saxofones e vibrafone (ESTREIA MUNDIAL)

I. Rapidinho 
II. Vagaroso 

III. Brincadeiras 
IV. Correrias

CARLOS AZEVEDO
"Jazzi-Metal" * 

para tuba e quarteto de saxofones (ESTREIA MUNDIAL)

INTERVALO

A MÚSICA DE MICO NISSIM
"Sighs and Kisses" 

para quarteto de saxofones (ESTREIA IBÉRICA) 

"Mirages Contraints, Figures Libres" * 
para tuba e piano (ESTREIA MUNDIAL)

"Faffares Étranges" * 
para tuba solo, quarteto de saxofones e piano (ESTREIA MUNDIAL)

(*) obra encomendada por, escrita para e dedicada a Sérgio Carolino

EM CO-PRODUÇÃO COM O CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
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ELIZABETH RAUM
Mr. S.C.

"Quando o Sérgio Carolino me pediu para escrever uma nova peça para tuba, quarteto de
saxofones e vibrafone, a primeira coisa que fiz foi ouvir os CD's que me enviou das suas "per-
formances" de jazz e fiquei impressionada! lembrei-me do meu primeiro encontro com o
Sérgio em Budapeste na Conferência Internacional de Tuba e Eufónio (ITEC 2004), onde o
ouvi tocar na noite de jazz. Com tudo isto em mente, tive uma ideia boa do que queria escr-
ever para o Sérgio: algo que lhe desse oportunidade para improvisar como solista, não
deixando de fazer parte do ensemble. Felizmente, o meu marido, Richard, é um trombon-
ista/eufonista e um bom músico de jazz e disponibilizou-se para me ajudar em questões que
me surgiam enquanto escrevia uma peça neste estilo. À medida que fui avançando na com-
posição, achei que a escolha de um quarteto de saxofones e um vibrafone, era o agrupamen-
to ideal para acompanhar uma tuba, contudo, as suas partes são muito mais que mero acom-
panhamento." (Elizabeth Raum 'Betsy')

JAMES 'JIM' SELF 
Danças para um Amigo (Dances for a Special Friend)

"Danças para um Amigo" foi uma obra encomendada pelo virtuoso tubista Português, Sérgio
Carolino. É para tuba solo, quarteto de saxofones e vibrafone (com pequenas percussões).
Tem quatro andamentos contrastantes. Rapidinho é rápido. Grande parte do andamento é
em 5/8 com bastante rítmo entre os instrumentos. Acaba em vam e fade. Vagaroso é lento em
11/8 com muita interação contrapontística entre a tuba e o vibrafone. Os Saxofones tocam um
papel de acompanhamento. Bricadeiras (Scherzo) é um Jazzy-alla breve muito sincopado.
Tem uma secção de improvisação opcional para a tuba e o saxofone tenor com mudanças de
acordes modais e aumentados. O "Groove" para este andamento foi inspirado no tema da
música "US PBS Charlie Rose Show". O andamento final, Correrias, é rápido e virtuoso para
todos os instrumentos. O ritmo é uma constante mudança entre 3/4 - 6/8, culminando no final
com um Si bemol agudíssimo na tuba. "Danças para um Amigo" foi escrito com o talento
especial do Sérgio Carolino em mente. A sua habilidadenpara tocar música tecnicamente
desafiante e improvisada é muito única." (Jim Self (Los Angeles))
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O S  I N T É R P R E T E S

SÉRGIO CAROLINO, tubista português e Artista Yamaha, estudou no Conservatório
Superior de Genebra (Suíça) com Pierre Pilloud (tuba principal da Orquestra da Suisse
Romande) e na classe de música de câmara de Kurt Sturzenegger.
Frequentou diversas Masterclasses com os mais prestigiados mestres, Roger Bobo, Michel
Godard, David Taylor, Øystein Baadsvik, Thierry Thibault, Mel Culbertson, Anne-Jelle
Visser, Gene Pokorny, Enrique Crespo, Walter Hilgers, Harvey Phillips e Shmuel Hershko.
A sua vasta gama de interesses e curiosidade musical, levaram-no por diferentes caminhos

de expressão musical, do repertório tipicamente clássico até aos caminhos do mais puro jazz
e música improvisada, estabelecendo-o ainda como um executante virtuoso no repertório
standard e contemporâneo para tuba.
Foi tuba principal da Orquestra Metropolitana de Lisboa (1997-2001), colaborando regular-
mente com várias orquestras nacionais tais como a Sinfónica Portuguesa, a Orquestra
Gulbenkian e o Remix-Ensemble. Fez parte de diversas orquestras de jovens das quais se
destacam a Orquestra Portuguesa da Juventude e a Orquestra de Sopros da Comunidade
Europeia.
É membro fundador do grupo de Dixieland "Estardalhaço da Geringonça" (CD "Old
Tradition, New Ignition"), actualmente "Estardalhaço Brass Band", do trio de jazz "TGB" com
Mário Delgado e Alex Frazão (CD "TGB tuba, guitarra & bateria"), do trio "Tu B'Horn" com
Bernardo Silva (trompa), do Ensemble Português de Tubas "Tubophonia" e do "European
Tuba Trio" com François Thuillier (tuba) e Anthony Caillet (eufónio) www.europeantuba-
trio.com.
A sua prestigiada actividade como solista levou-o a países como a Espanha, França, Suíça,
Alemanha, República Checa, Finlândia, Hungria, Inglaterra, Eslováquia, Áustria e breve-
mente os EUA, a Austrália, Israel e Bélgica.
Sérgio Carolino encontra-se em permanente actividade enquanto Artista Yamaha dando
Masterclasses um pouco por todo o Mundo em locais como a Zürich Höchschule für Müsik
und Theatre, Real Conservatório Superior de Madrid, Quimper International Brass
Masterclass (França), Festival Internacional de Tuba - Vigo 2003, Lieksa Brass Week, no "36.
International Horn Symposium" (Valência), International Tuba Euphonium Conference
(ITEC 2004) em Budapeste (Hungria), onde esteve em várias frentes: recital formato "clássi-
co", concerto de jazz com a Budapest Jazz Orchestra e júri das competições Tuba Solo Artist
e Jazz "Rich Matteson", no Royal Northern College of Music (Manchester) inserido no "Low
Brass Day" e no Birmingham Music Conservatory e no Festival "6. Brass SEANS" realizado
na Bratislava (Eslováquia) e Budapeste, Zürich Opera Haüs Recital Series, Conservatoires
NR de Paris, Chalons-sur-Saone, Amiens e Maurice Ravel (França). Proximamente dará mas-
terclasses e recitais no Trinity College of Music, Melbourne International Festival of Brass
2006 MIFB, Sydney Music Conservatory (Austrália), National Youth Brass Band from
Switzerland, com a qual gravou em CD, o "cONCERTO fOR tUBA & Brass Band, Op. 139" de
Jorge Salgueiro, sob a direcção de Robert Childs, "Low Brass Festival" em Altmünster e Linz
Musikhochschule (Áustria). Será solista com a Brisbane Excelsior Brass Band (Austrália),
"Buy as you View - The Cory Band" (Inglaterra), "Brass Band 13 Etoiles" (Suíça) e com as
Orquestras, Clássica da Madeira, Sinfonietta de Lisboa, Israel Philharmonic e na temporada
2006/07 com a ONP, na Casa da Música, onde estreará mundialmente o "Concerto para Tuba
e Orquestra Sinfónica, Op.144" (obra a si dedicada) do compositor António Victorino
D'Almeida.
Outros compositores portugueses e estrangeiros dedicaram as suas obras a Carolino, como
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os casos de: Paulo Perfeito, Bernardo Sassetti, Carlos Azevedo, Francisco Loreto, Jorge
Salgueiro, Tomás Pimentel, Nuno Côrte-Real e Carlos Marques (Portugal), Jim Self, Hank
Feldman, Barton Cummings, Ben Stapp, Walter Ross, Jerry Grant e Mike Forbes (EUA),
Elizabeth Raum, David Dahlgren (Canadá), Roger Steptoe (Inglaterra), Wilhelm von
Grunelius (Alemanha), Jean-François Lézé, François Thuillier, Mico Nissim (França), Daniel
Schvetz (Argentina) e Iain L. Masson (Escócia).
Lecciona Tuba e música de câmara na Academia Nacional Superior de Orquestra (Lisboa) e
é tuba solo da Orquestra Nacional do Porto. É consultor internacional do "ITEA Journal",
revista publicada pela International Tuba Euphonium Association. 
Toca exclusivamente numa colecção de bocais por si concebidos e personalizados pelo fabri-
cante Espanhol Toni Romera, "Romera Brass" e com surdinas fabricadas pelo Austríaco
Johann Schlipfinger www.tuba-mute.com.  
Em 2004, foi considerado "Músico Português em Destaque" pelo crítico de jazz, José Duarte
no site www.jazzportugal.net.

O QUARTETO DE SAXOFONES SAXOFÍNIA surgiu em 1987 como projecto de divul-
gação do instrumento, levado a efeito por alunos do Conservatório Nacional de Lisboa da
classe de saxofone do Professor Vítor Santos. Esse projecto pretendia mostrar todas as fac-
etas do instrumento, bem como todo o repertório de que ele dispõe.
Dando corpo a esta ideia inicial, o grupo começou por se apresentar em recitais na sua esco-
la, integrado em diferentes classes, nomeadamente em colaboração com as classes de Análise
e Técnicas de Composição dos professores Maria de Lourdes Martins e Jorge Peixinho.
Em 1989 conquistou o 2º prémio de Música de Câmara do Concurso promovido pelo
Instituto da Juventude e no ano de 1990 foi-lhe atribuído o 1º lugar do nível superior do 2º
Concurso Nacional da Juventude Musical Portuguesa.
Trabalhou regularmente com o Quarteto de Saxofones de Amesterdão, tendo ainda frequen-
tado Master Classes com os professores René Decouais, Jean-Yves Fourmeau, Daniel
Deffayet (professor honorário do Conservatório Superior de Paris) e com o Quarteto Rascher.
Desde a sua formação, tem vindo a realizar diversos concertos no país e no estrangeiro, dos
quais se destacam: em 1990 a participação na Bienal de Jovens Criadores do Mediterrâneo,
em Marselha (França), onde executou obras inéditas de António Pinho Vargas, Jorge
Peixinho e José António Lopes; em 1991, a participação na Temporada de Música dos Açores,
actuando em diversas ilhas da região autónoma; desde 1993 e durante alguns anos, os
"Concertos das Sete às Nove" no Centro Cultural de Belém; em 1997 a participação na edição
"sopros ao ar livre" na Fundação Gulbenkian e no XI Congresso Mundial do Saxofone em
Valência - Espanha; em 1998, no Congresso Mundial de Tango e na Expo de Lisboa; em 2001,
no Encontro de Cidades Geminadas com Leiria, em Rheine (Alemanha); em 2000 e 2003 no
Festival MusicAtlântico, na Região Autónoma dos Açores; em 2003, organizados por Eborae
Musica, nos Ciclos Musicando (concertos em Montemor-o-Novo, Mora, Estremoz e
Arraiolos), e Música nos Claustros, (Évora).
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Tem merecido o crédito de vários compositores que já lhe dedicaram diversas obras, entre os
quais se destacam Daniel Schvetz, Eurico Carrapatoso, Clotilde Rosa e o maestro
Christopher Bochmann.
Em 1999 editou, em CD, o seu primeiro projecto discográfico, Astortango, com obras de
Piazzolla e Daniel Schvetz.
Neste momento está em preparação um novo trabalho gravado ao vivo em Alcobaça, 5e 6 de
Maio de 2005, com música exclusiva de George Gershwin e que contou com a participação
do trio T.G.B. a editar brevemente.

JEFFERY DAVIS (vibrafone e pequenas percussões) nasceu no
Canadá, em 1981 e vive em Portugal desde 1985. Começa muito cedo
os seus estudos musicais, iniciando-se rapidamente  na percurssão.
Posteriormente, ingressa no Conservatório Calouste Gulbenkian, em
Aveiro, sob a orientação do Professor Vasco Rodrigues.
É na Escola Profissional de Música de Espinho (EPME), que estuda,
com os Professores Miguel Bernat, Mário Teixeira, Paulo Oliveira,
Joaquim Alves e Pedro Carneiro, e finaliza o recital de curso com 19

valores. 
Paralelamente, realiza vários concertos com o grupo de percussão, com a Orquestra de
Sopros e com a Orquestra de Cordas da EPME, tocando a solo "Concerto para Marimba e
Orquestra", do compositor Ney Rosauro, no festival de Jovens Músicos em Murcia
(Espanha). 
Participa em vários seminários com músicos como Ricardo Fernandez (Percussão Latina),
Kroumata Percussion Group (Música de Câmara), Jesus Chapi (Vibrafone Jazz) e Emmanuel
Séjourné (Vibrafone).
Em Julho de 1998, frequenta o curso de verão da Berklee College of Music, nos E.U.A, tendo
a oportunidade para trabalhar com os vibrafonistas Gary Burton, Ed Saindon, Dave Samuels
e Vitor Mendoza.
Em meados dos anos 90, é admitido na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo
(ESMAE), no Porto. 
Durante a sua permanência, na ESMAE, estuda com Miguel Bernat e Manuel Campos, real-
iza vários estágios com a Orquestra Sinfónica da Escola, frequenta uma Master Class com o
percussionista Steven Schick (Multi-Percussão) e integra o Drumming Grupo de Percurssão.
É no Drumming que efectua vários concertos na Europa, faz várias estreias mundiais de
obras escritas por compositores nacionais e internacionais como, Mário Laginha, João Pedro
Oliveira, Emmanuel Nunes, Carlos Azevedo, Jesus Torres, Emmanuel Séjourné, entre outros.
Em Março de 2002, obtém o primeiro prémio no Concours International de Jazz, em Paris,
conquistando uma bolsa de estudo para frequentar o curso na Berklee College of Music. 
Conclui o curso da ESMAE, em Novembro do mesmo ano (2002), com a nota máxima (20 val-
ores).
Em Janeiro de 2003, desloca-se para os Estados Unidos, onde inicia o curso de Jazz
Performance Vibraphone, na Berklee College of Music, que termina em Maio de 2006, com o
estatuto de Summa Cum Laude.  
Destaca-se o vibrafonista de topo da Escola. 
Ganha inúmeros prémios atribuídos pela Berklee, nomeadamente, o prémio de Most Active
Mallet Player, o Gary Burton Scholarship e o prémio por excelência académica Dean of
Curriculum.
Recebe também do IAJE (International Association for Jazz Education) o prémio de
Outstanding Musicianship.
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É nos Estados Unidos que tem a oportunidade de trabalhar com músicos de jazz, como Hal
Crook, Joe Lovano, Gary Burton, Dave Liebman, Dave Samuels, Phil Wilson, Terrence
Blanchard, Michel Camilo, Steve Swallow, Bob Mintzer, Ed Saindon, Vitor Mendoza, Roswel
Rudd, Alex Terrier, Brian Baker, entre outros.
Jeffery Davis, actualmente, mantém-se activo no mundo do jazz e clássico, realiza Master
Classes e faz vários concertos com músicos nacionais e internacionais.

MICO NISSIM (piano e composição) nasceu em Nice a 20 de Junho
de 1947 numa família de origem Grega. Após estudos de piano clássi-
co e um diploma de engenheiro, ensinou matemática de 1970 a 1974,
incluindo um ano de cooperação em Ziguinchor, Senegal. Músico
desde 1974, pianista de jazz e arranjador, é cheio de conhecimentos
invulgares. Trabalhou notavelmente como compositor e acompan-
hador de vários artistas de variedade (Sacha, Distel, Font e Val, Nilda
Fernandez, ...). Escreveu tambem, um grande numero de música para

teatro e várias peças de música de câmara. Foi o pianista da Orchestre National de Jazz
dirigida por Claude Barthelemy (1989/1991) tendo tambem tocado ao lado de vários
'jazzmen' famosos. Trabalhou também com coro de crianças, percussão e brass band da
Policia Francesa e fundou "Le Vent se Leve" e a Orquestra de Sopros de Cergy, da qual se
mantém o director artístico. As suas obras estão publicadas nas edições Symphony Land.
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17 de Junho (domingo) - 18h00 
Nave Central do Mosteiro de Alcobaça

"O APELO DA FÉNIX: Música Sacra Inglesa do Século XIII ao Século XV"

THE ORLANDO CONSORT
Robert Harre-Jones (contralto)

Mark Dobell (tenor)
Angus Smith (tenor)

Donald Greig (barítono)

Veni sancte spiritus / Veni creator spiritus John Dunstaple (?-1453)

Alleluya moduletur Fragmentos de Worcester 
O sponsa dei electa (c. 1230-1330) 
Munda Maria
Sanctus
Thomas gemma Cantiarie

Spiritus et alme - Gaude virgo salutata Manuscrito de Meaux Abbey 
(c. 1290)

Ave mundi rosa 1.º Manuscrito de Fountains 
Abbey (c. 1350)

Credo 2.º Manuscrito de Fountains 
Abbey (c. 1400)

En Katerine solennia Bittering (c. 1415)
Sanctus Roy Henry (c. 1420)

Descendi in ortum meum John Dunstaple (?-1453)

INTERVALO

Stella celi Códices de Trento (c.1430)

Quam pulcra es John Pyamour (? - c.1426)
Tota pulcra es Forest (fl. c. 1415-30)

Anna mater matris Christi John Plummer (c.1410-c.1484)
Audivi vocem Manuscrito de Egerton (c.1440)

Gaude virgo Manuscrito de Ritson (c.1450)
Nesciens mater John Trouluffe (fl.1448-73)

Stella celi Walter Lambe (c.1450-1504)

EM CO-PRODUÇÃO COM O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CASTELO BRANCO
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |

THE  CALL OF THE PHOENIX - O APELO DA FÉNIX
Música Sacra Inglesa do Século XIII ao Século XV

Este programa apresenta música dum dos períodos mais prolíficos da história de Inglaterra,
a Idade Média. Os compositores ingleses eram muito admirados pelos seus colegas do con-
tinente e a sua influência sobre alguns dos maiores compositores do século XV, como
Binchois e Dufay, era reconhecida. Com efeito, o venerado teórico Johannes Tinctoris, activo
em Nápoles em 1470, atribuiu aos compositores ingleses a invenção duma "Arte Nova" que
foi adoptada e seguida até à sua própria época.
Não foi apenas no domínio da composição que os músicos ingleses se distinguiram. No
Conselho de Constance, que teve lugar entre 1414 e 1418, há notícia de que os habitantes
locais ficaram deslumbrados com a qualidade dos polifonistas vocais ingleses e a habilidade
dos executantes de sopros. Que os vocalistas ingleses eram tão admirados, talvez não seja
uma surpresa: alguns dos mais famosos coros ingleses actuais, como os das Catedrais de
Winchester e de St. Paul, para citar apenas dois, tiveram a sua origem nas escolas corais que
foram criadas em finais do século XIII.
Contudo, porque será que hoje em dia se conhece tão pouco da música inglesa da Idade
Média e do início da Renascença? A resposta está no facto de que aquele que é tradicional-
mente reconhecido como um dos heróis da música inglesa, Henrique VIII, foi também um
dos seus maiores vilões.
Na década de 1520, o rei Henrique VIII, então casado com Catarina de Aragão, começou uma
ligação amorosa com Lady Ana Bolena. Henrique quis obter o divórcio de Catarina, mas foi-
lhe negado pela Igreja de Roma. A sua reacção foi retirar a Inglaterra da Igreja Católica
Romana e estabelecer a Igreja Anglicana, permitindo-se assim começar o processo de divór-
cio em 1527. Livre de Roma, Henrique começou a cobiçar os bens e as riquezas das institu-
ições católicas (mosteiros, abadias e igrejas) e era nas bibliotecas dessas instituições que a
maioria dos manuscritos musicais mais importantes do país estavam guardados. Quando
Henrique anunciou a extinção das mesmas, o saque e a destruição que se seguiram varreram
quase toda a música que tinha sido escrita nos 500 anos anteriores.
Que tenha sobrevivido alguma dessa música, foi uma questão de sorte. Cópias da música
que tinha sido encomendada para uso das capelas estrangeiras e levada para os Países
Baixos, Itália e outros destinos, sobreviveu à catástrofe. Para além disso, o trabalho detec-
tivesco de musicólogos revelou que algum do papel em que a música estava escrita não foi
completamente destruído, mas sim usado para encadernar novos livros, da mesma maneiras
que as crianças hoje usam o que tiverem à mão para encadernar os livros escolares. Em
alguns casos, sobreviveram deste modo páginas suficientes para ser possível reconstituir
peças inteiras, oferecendo um fascinante corte transversal da música religiosa inglesa da
Idade Média. Uma das maiores colecções de tais fragmentos foi encontrada na biblioteca da
Catedral de Worchester, outras mais pequenas nas Abadias de Meaux e de Fountains; cada
uma destas fontes está representada neste programa.

A MÚSICA

Das muitas composições preservadas nos fragmentos de Worcester, que datam de finais do
século XIII e início do século XIV, constata-se quer o conhecimento de estilos estrangeiros
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quer uma utilização de maneirismos puramente ingleses. Alleluya moduletur é uma das peças
mais antigas da colecção e é fortemente influenciada pela escola parisiense de "Notre Dame".
Por contraste, O sponsa dei electa é inconfundivelmente inglesa, mostrando uma atracção har-
mónica pelos intervalos de terceira e de sexta, por oposição à preferência continental pelas
mais suaves quartas e quintas. Munda Maria é um animado cânone a três vozes, apenas um
exemplo duma forma que foi muito apreciada pelos compositores ingleses. O Sanctus é um
número suave e ritmado que se afirma isoladamente, sem relação com outros números da
missa. Thomas gemma Cantuarie celebra Saint Thomas Becket na voz aguda, enquanto a
segunda voz dirige-se a Thomas of Dover (falecido em 1295), dando assim uma pista quan-
to à possível data da composição. A peça é estruturada como um conjunto de variações sobre
uma linha ou um baixo que se repete. 
Meaux e Fountains eram abadias cistercienses de Yorkshire, no Norte de Inglaterra, e os
musicólogos discutem se, considerando a reputação de austeridade dessas  instituições e o
facto de encararem com suspeitas o uso da polifonia, esta música algumas vez aí teria sido
cantada. Spiritus at alme - Gaude virgo salutata (que tal como o resto desse manuscrito se
encontra actualmente na Universidade de Chicago) combina um texto bem conhecido de um
Gloria mariana com o texto de uma sequência mariana; estes são declamados simultanea-
mente. Escolhida entre o primeiro conjunto de manuscritos de Fountains Abbey, de meados
do século XIV, Ave mundi rosa é uma sequência de versos dedicados à Virgem, musicados
num estilo floreado, com todas as partes a mover-se em simultâneo. O Credo provém do
segundo conjunto de fragmentos, compilado cerca de 50 anos depois. É escrito a quatro
vozes, todas independentes, e obtém um engenhoso efeito de acelerar e retardar o tempo
através das mudanças da unidade métrica, e não de mudanças do próprio tempo.
Seguem-se duas peças com conexões à realeza, o que ajuda a entender porque é que sobre-
viveram, ao contrário de tantos outros exemplares. Quer En Katerine solennia de Bittering,
quer o Sanctus de Roy Henry encontram-se no Manuscrito de Old Hall, um manuscrito que
foi copiado para ser usado nas capelas da corte e que permaneceu durante muito tempo na
biblioteca de St. Edmund's College, em Ware, a cerca de 60 quilómetros de Londres. Bittering
usa um texto em louvor de Santa Catarina e é quase certo que ele o escolheu como alusão ao
casamento real do rei Henrique V com a Princesa Catarina de França, pouco depois da
Batalha de Agincourt em 1415. O Sanctus é atribuído a "Roy" Henry, mas não sabemos se o
compositor era efectivamente o Rei Henrique V, ou talvez o seu filho Henrique VI. 
Já foi sugerido que estudiosos e músicos estrangeiros que incluiram a Inglaterra no seu itin-
erário de viagens pela Europa regressariam normalmente apetrechados de manuscritos que
podiam ser copiados para ser usados nas suas próprias capelas. A mais importante coleção
de música polifónica inglesa encontra-se actualmente em Trento, no Norte de Itália: seis
grandes folios encontram-se no Museo Provinciale d'Arte (MSS 87, 88, 89, 90 and 92) e no
Museo Diocesano (MS 93). Dois destes (MSS 87 and 92) foram provavelmente trazidos de
Basileia e de Estrasburgo, embora os outros quatro tenham sido efectivamente introduzidos
em Trento por músicos clericais da catedral. A Stella celi anónima é um maravilhoso exemp-
lo de um tipo de peça que se teria perdido para sempre se não fosse o intenso "tráfego" inter-
nacional de manuscritos musicais.
A reputação de John Dunstaple e as suas ligações com a realeza garantiram que uma parte
significativa da sua música tenha sobrevido tanto em Inglaterra como no continente. Até há
bem pouco tempo, sabia-se aflitivamente pouco sobre a vida e a carreira de Dunstaple, à
excepção da data da sua morte, na véspera de Natal de 1453, e da sua ligação com  John,
Duque de Bedford, um irmão mais novo do rei Henrique V. Sabe-se hoje, contudo, que ele
também foi contratado pela viúva de Henrique IV (falecido em 1413), da qual recebeu uma
anuidade, bens e vestuário. Depois da morte dela, do rei Henrique V (falecido em 1422) e de
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John, Duque de Bedford, entrou ao serviço do último filho daquela, Humfrey, Duque de
Gloucester. Dunstaple também manteve forte laços com a abadia de St. Albans e aquando da
sua morte o abade de St. Albans escreveu o seguinte epitáfio: "Encontra-se nesta sepultura
aquele que abraçou o céu no seu peito, John Dunstaple, que tinha o conhecimento secreto das
estrelas (…). Este homem foi a tua glória, a tua luz, o teu príncipe, ó Música; alguém que dis-
seminou as tuas doces artes pelo mundo."
O grande motete Veni sancte spiritus / Veni creator spiritus, com os seus textos simultâneos, foi
composto para ser executado em 1416 como parte das cerimónias de acção de graças que
tiveram lugar na Catedral de Canterbury a seguir à vitória de Agincourt, na presença do rei
Henrique V e do imperador Sigismundo. Descendi in ortum meum é um possante motete com
texto do Cântico dos Cânticos. É outra peça que se teria facilmente perdido para sempre
graças ao trabalho destrutivo dos homens de Henrique VIII. Contudo, a especialista oxfor-
diana Margaret Bent estudou dois manuscritos fragmentários, cada um com duas partes
vocais de peças sem título e na sua maioria sem texto, tendo sido a primeira a constatar que
essas partes encaixavam umas nas outras, como um puzzle medieval. Foi a partir desses
bocados que se reconstituiu a obra-prima original.
Embora John Dunstaple seja o compositor mais conhecido dessa época, outros desempen-
haram o seu papel nos desenvolvimentos musicais. Há pouca informação biográfica sobre
Pyamour e Forest, para lá do facto de que o primeiro provavelmente pertenceu à Capela
Real. Quam pulcra es, única obra de Pyamour que subsiste, é uma versão do Cântico dos
Cânticas característica do período - mais intimista e fluida que a maior parte dos motetes,
alternando melismas longos e bem modelados com passagens admiravelmente declamadas.
Tota pulcra es, de Forest, é um trecho menos ambicioso mas igualmente belo, especialmente
notável pela gentil retórica da sua secção conclusiva.
Os últimos números do programa representam a geração pós-Dunstable. Embora uma Missa
e quatro motetes sejam toda a música que subsiste de Plummer, o vasto Anna mater matris
Christi revela um compositor de grande nível. O texto é dedicado à mãe de Maria e a pas-
sagem das frases melódicas de umas vozes para as outras é uma característica notável. Audivi
vocem é um responsório; as partes do cantochão em que a peça é baseada, que seriam nor-
malmente cantadas pelo celebrante, são substituídas por polifonia (o canto original é ouvido
na parte de tenor) e as restantes são deixadas em cantochão não ornamentado. 
Embora a maior parte do reportório que sobreviveu em Inglaterra se destinasse a capelas pri-
vadas dos grandes e dos poderosos, ou a instituições corais fundadas por estes, conhecem-
se algumas fontes mais provinciais. É nessa categoria que se inscreve o manuscrito de Ritson,
que foi provavelmente copiado para um mosteiro franciscano de Devon, no Oeste de
Inglaterra. Os dois motetes anónimos incluídos neste programa são altamente sofisticados.
O Gaude virgo a três vozes é ritmicamente robusto e inclui um sofisticado contraponto imita-
tivo. Embora seja difícil datar com precisão, é provável que esta música seja das décadas de
1450 ou 1460.
Walter Lambe, o mais jovem compositor aqui representado, trabalhou periodicamente na
Capela de St. George, no castelo de Windsor, entre 1479 e 1504. Uma vez que Stella celi era
uma oração muito utilizada contra a peste, e que um surto desta matara o seu imediato ante-
cessor, esta versão pode ter sido um dos seus primeiros trabalhos ao assumir o novo cargo.
Fosse como fosse, foi incluída no Livro do Coro de Eton, a mais opulenta colecção de antí-
fonas marianas da Inglaterra do século XV. As suas linhas graciosas e os seus ritmos fluidos
são um digno tributo à longevidade da "maneira inglesa".
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TEXTOS

Veni Sancte Spiritus

Quadruplum:

Veni Sancte Spiritus, Vem, Espírito Santo,
et emitte celitus envia dos céus
lucis tue radium. o raio da tua luz.

Veni pater pauperum, Vem, pai dos pobres,
veni dator munerum, vem, dador das dádivas,
veni lumen cordium. Vem, luz dos corações

Consolator optime, Grande consolador,
dulcis hospes anime, doce hóspede das almas,
dulce refrigerium. Doce e fresco refrigério.

In labore requies, Repouso no trabalho,
in estu temperies, temperança no estio,
in fletu solatium. consolo no pranto.

O lux beatissima, Ó luz abençoada,
reple cordis intima preenche o coração
tuorum fidelium. dos teus fiéis.

Sine tuo numine, Sem teu divino poder,
nihil est in lumine, nada é iluminado,
nihil est innoxium. nada é inofensivo.

Lava quod est sordidum, Lava o que está sujo,
riga quod est aridum, seca o que está molhado,
sana quod est saucium. cura o que está ferido.

Flecte quod est rigidum, Dobra o que está rijo,
fove quod est frigidum, aquece o que está frio
rege quod est devium. guia o que está desviado.

Da tuis fidelibus, Dá aos teus fiéis
in te confidentibus, confiança em ti,
sacrum septenarium. as sete dádivas sagradas.

Da virtutis meritum, Dá mérito à virtude,
da salutis exitum, dá caminho à salvação,
da perenne gaudium. dá alegria perene.

Triplum:

Veni Sancte Spiritus, Vem, Espírito Santo,
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et infunde primitus infunde primeiro
rorem celi gratie. o orvalho da graça divina.

Precantes humanitus Aos que oram humanamente
salva nos divinitus salva divinamente
a serpentis facie. da face da serpente.

In cujus presentia Em cuja presença
ex tua clementia por vossa clemência
tecta sint precarta. Se redimem nossos pecados. 

Nostraque servitia E que os nossos serviços
corda penitentia e nossos corações penitentes
tibi fac placata. estejam ao vosso dispor.

Languidorum consolator Consolador dos padecentes,
et lapsorum reformator, conforto dos caídos,
mortis medicina. remédio para a morte.

Peccatorum perdonator, Perdão dos pecados,
esto noster expurgator, sê nosso purificador
et duc ad divina. e aponta-nos o divino.

Duplum:

Veni Creator Spiritus, Vem, Espírito Criador,
mentes tuorum visita: visita as mentes do teu povo,
imple superna gratia infunde graça celeste
que tu creasti pectora. Nos peitos que criaste.

Qui paraclitus disceris, Tu que te chamas Paraclete,
donum Dei altissimi, dávida do Deus altíssimo,
fons vivus, ignis, caritas, fonte viva, fogo, caridade,
et spiritalis unctio. e unção espiritual.

Tu septiformis munere, Tu, septiforme pelo dom
dextre Dei tu digitus, da mão direita de Deus,
tu rite promisso Patris, tu que pela promessa do Pai
sermone ditans guttura. enriqueces as gargantas com a fala.

Accende lumen sensibus, Acende a luz dos sentidos
infunde amorem cordibus, infunde amor nos corações,
infirma nostri corporis cura os nossos corpos enfermos
virtute firmans perpeti. com virtude eterna.

Hostem repellas longius, Mantém o inimigo ao longe,
pacemque dones protinus: e dai-nos imediata paz:
ductore sic te previo, que tendo-vos como nosso guia
vitemus omne noxium. Possamos evitar todo o mal.
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Per te sciamus, da Patrem Por ti possamos entender
noscamus atque Filium, e conhecer o Pai e o Filho,
te utriusque spiritum e que em ti, espírito de ambos,
credamus omni tempore. possamos crer para todo o sempre.

Mentes tourum visita Visita as mentes do teu povo,
imple superna gracia. Infunde neles a graça divina.

Alleluya moduletur

Alleluya moduletur Cantem aleluia
Syon filia as filhas de Sião.
matrem Christi famuletur Que a mãe de Cristo seja servida
hec familia por esta comunidade.
In Maria colletur Que em Maria rejubilem
omnis usya. Alleluya. todas as coisas. Aleluia.

O sponsa Dei electa

O sponsa Dei electa Ó esposa eleita de Deus,
esto nobis via recta sê o nosso caminho recto
ad eterna gaudia para as eternas alegrias
ubi pax et gloria; onde há paz e glória;
tu nos semper aure pia ouvi-nos sempre  piedosa
dulcis exaudi Maria. com teus doces ouvidos, Maria.

Munda Maria

Munda Maria Pura Maria,
mater militie mãe das hostes,
vis vite via poder da vida,
velis vas vere valentie guia das naus e da coragem,

Te Iheremia Jeremias te chama
vocat virgam munditie rebento de graça,
presit helyam mais brilhante que o sol
lucem magne substantie com sua luz divina.

Qua prophetia Segundo a profecia
paris prolem potentie deste à luz o poderoso rebento,
summa sophia com tua suprema sabedoria
celas solem iustitie abrigaste o sol da justiça.

O iherarchia Guia sagrada
coram rege clementie diante do rei da clemência,
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salve nos quia salva-nos pois és
manes donatrix gratie a eterna dadora da graça.

Per te messia Foi através de ti que o Messias
dolens nexus tristitie com o seu sofrimento
premia pia assumiu as nossas culpas;
tuis dona letitie. dai ao teus servos o dom benigno da alegria.

Sanctus

Sanctus Dominus Deus Sabaoth Santo Senhor Deus de Sabaóth
pleni sunt coeli et terra gloria tua o céu e a terra estão cheios da tua glória.
Osanna in excelsis. Hossana nas alturas.
Benedictus qui venit Bendito aquele que vem
in monine Domini; em nome do Senhor;
Osanna in excelsis. Hossana nas alturas.

Thomas Gemma Cantuarie

Triplum:

Thomas gemma Cantuarie primula fide pro tuenda cesus in ecclesia, a divina repentina mira
caritate fulgens matutina vespertina lucis increate gratia late tibi nova reparte sublimaris
curia regis pro fidelitate tua a ruina lete bina per te libertate sunt a fece et ab amaro malo friv-
olo a sentina serpentina gentes expiate et a viciis singularis nuncuparis gratia ditatus super
hinc perfectos et electos tu es sublimatusrivulo madido pie sanans egros preciosis generosis
gemmis tumulatus aureis modulo tumulo cum decore vel honore pie laureatus. In celis inter
cives celicos digne veneratus Thoma nunc pro populo stimulo tempestatis caritate fervida
rogatus.

Tomás, joia inigualável da Cantuária,  chacinado na igreja como defensor da fé, brilhando,
através do prodigioso amor divino,  por todo o lado, de manhã à noite, com a nova graça da
luz restaurada em ti, és elevado na corte do rei dos céus pela tua fidelidade, através de ti a
humanidade é libertada da dupla aflição da morte, do fosso dos nossos pecados e da maçã
amarga e maldita; é limpa do peçonha  e da corrupção da serpente;  tu inigualável, rico em
graça, és exaltado acima dos perfeitos e dos eleitos; com a seiva  das tuas veias curas os
doentes; és enterrado com admiráveis e preciosas joias incrustadas em ouro no teu belo altar,
coroado nos céus com graça e honra e reverenciado condignamente entre os  benditos do céu,
Tomás,  a ti imploramos agora com amor ardente que ajudes o teu povo no sofrimento dos
seus padecimentos.

Duplum:

Thomas cesus in Doveria emulo lesus a divina repentina mira caritate fulgens matutina ves-
pertina lucis increate gratis rivulo patulo sublimaris curia manens in eternitate patris a ruina
repentina per te libertate sunt sane tu doctrina medecina serva sanitate tremulo sub dolo
purga a sentina serpentina gentes expiate dirige singularis nuncuparis gratia ditatus super
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Remu atque Romulo tremulo tu per sanctos et electos pie sublimatus merito peris in ecclesia
decora tumulatus stimulo primulo de Sancto in honore et decore pie laureatus gaudiis inter
cives celicos summe veneratus querulo celo sine fine manens tam beatus.

Tomás, ferido pelos teus inimigos e chacinado em Dover, radioso, através do prodigioso
amor divino,  de manhã à noite, com a graça da pura luz, através do caudal do teu sangue,
que tu próprio fizeste correr, tu és glorificado, residindo para sempre na corte do pai celes-
tial; através de ti todos são verdadeiramente libertos da súbita ruína, tu, fonte de sabedoria
e de cura, com o teu miraculoso poder curativo  salva a humanidade  diante dos seus erros
trémulos, e, tendo sido purificada, limpa-a da peçonha da serpente e guia-a; tu és chamado
eminente, rico em graça, e, enquanto Remo e Rómulo tremem, és justamente exaltado pelos
santos e pelos eleitos; morreste dignamente  e estás enterrado na magnificente igreja por
causa do teu santo sofrimento; foste justamente coroado no céu com honra e graça, e és
amplamente venerado  com grandeza entre os benditos do céu; és pois abençoado, residin-
do para sempre no céu com seus sons cheios de encanto.

Spiritus et alme - Gaude virgo salutata

Triplum:

Spiritus et alme orphanorum paraclite, primogenitus Marie virginis matris. Ad Marie glori-
am, Mariam sanctificans, Mariam gubernans, Mariam coronans.

Espírito e suave protector dos orfãos, primogénito de Maria Virgem mãe. À glória de Maria,
Maria santificada, Maria protectora, Maria coroada.

Duplum:

Gaude virgo salutata Gabriele nuncio,
Gaude mater jocundata Ihesu puerperio,
Gaude conresuscitata resurgente filio.
Gaude tua sublimata prole plena gaudio,
Gaude sumpta et locata cum Ihesu in solio,
Esto nobis advocata in magno iudicio.

Rejubila, virgem saudada pela anunciação de Gabriel,
Rejubila,  mãe alegrada pelo nascimento de Jesus,
Rejubila,  renascida agora dos mortos com a resurreição do teu filho,
Rejubila,  exaltada agora pelo teu rebento e cheia de alegria,
Rejubila, erguida e colocada com Jesus sobre o trono,
Sê para nós advogada no magno julgamento.

Ave mundi rosa

Ave mundi rosa, Avé, rosa do mundo,
vera legis glosa, vera palavra da lei,
virgo mitis ave. avé, virgem gentil.
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Vitis generosa, Vinha generosa,
gemma preciosa, jóia preciosa,
misticum conclave. místico  leito.

Mater Christi gloriosa, Gloriosa Mãe de Cristo,
casta, pura, graciosa, casta, pura, graciosa, 
speculum mundicie, espelho da pureza,
Seda carnis nostra bella, acalma as lutas da nossa carne,
ne nos volvant in procella para que não nos derrubem 

nas tempestades
tenebre tristicie. das tristezas da escuridão.

Lux, salus, sophya, Luz, salvação, sabedoria,
portus, vite via, porto, caminho da vida,
veneni purgatrix, purificadora dos venenos,
vultu Rachel, Lya fletu, com a beleza de Raquel 

e as lágrimas de Lea,
virtus dia sis divina virtude, sê
nobis salvatrix. a nossa salvação.

Amen. Amen.

Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium 
omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialum 
Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram 
salutem descendit de caelis. 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 caelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos: cuius regni 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 expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam 
venturi saeculi. Amen.

En Katerine solennia

Triplum:

En Katerine solennia cujus sunt vota celo perhennia que Costi regis sola fuit filia; de cujus
ortu tota gaudet Grecia. O tante indolis fides eximia cujus constancie tanta stat energia dum
scevi judicis non pavet devia ferri carnitas rotarum machinamia. O Katerina pasca in ergas-
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tulo columbe specie per dona celica hinc judicatur ad mortis jacula dum decollatur lactis
manant flumina; que precebatur pro quibus ledunt tristicia. Propiciatrix et consolatrix sit
nobis per omnia. Amen.

Olhai os serviços da Festa de Santa Catarina, cujas preces por nós no céu são eternas; que foi
filha única do Rei Costus, e cujo nascimento toda a Grécia celebra. Olhai a fé intensa de tan-
tas qualidades inatas, cuja constância  é tão firme que a sua carne não é aterrorizada  pela
corrupção do perverso juíz nem pela máquina com rodas de ferro. Olhai Catarina,  alimen-
tada na prisão pela  aparência de uma pomba, graças aos seus dons divinos - por causa
destes ela é condenada aos espigões mortais, e ao ser decapitada escorre leite das suas veias,
daquela  que estava a orar por aqueles que a feriam gravemente. Possa ela apaziguar-nos e
consolar-nos para sempre. Amen.

Duplum:

Virginalis concio virgini canonice martirum constancia martirem concinite. Que martirm et
virginum constancia inbravium floruit prevaluit et viguit astancia versucia deleta en at leta
sine meta. Regni solio gaudet cum Dei Filio. O Katerina stabilis fide laudabilis progenie ama-
bilis in specie, nos amari collaudari juva Dei facie. Amen.

Ó assembleia  virginal em honra da virgem cristã, cantai  pela mártir sobre a perseverança
dos mártires. E a sua constância floresceu como prémio dos mártires e das virgens, e venceu
aqueles que estavam perto, que foram destruídos com artifício mas, notai, mortos sem deixar
uma marca.  Ela rejubila com o Filho de Deus sobre o trono do Seu reino. Ó Catarina, firme
na fé, louvável na linhagem, adorável na aparência, que mereces ser amada e venerada;
ajuda-nos com a tua natureza divina. Amen.
Descendi in ortum meum

Descendi in ortum meum Desci ao meu gardim
Ut viderem poma convallium para poder ver as maçãs dos vales
Et inspicerem si floruissent et germinassent e para verificar se floriam 

e germinavam.
revertere sunamitis Regressa, sunamita,
Ut intueamur te para que te possamos contemplar.

Stella celi

Ver texto no final.

Quam pulchra es

Quam pulchra es et quam decora, carissima in deliciis, statura tua assimilata est palme et
ubera tua botris. Caput tuum ut Carmelus, collum tuum sicut turris eburnea. Veni dilecte mi,
egrediamur in agrum, videamus si flores fructus parturierunt, si floruerunt mala punica. Ibi
dabo tibi ubera mea. Alleluia.

Como sois bela, e digna, minha amada em deleites ! A tua estatura é como uma palmeira, e
os teus peitos como cachos de uvas. A tua cabeça é como o [Monte] Carmelo, o teu pescoço
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é uma torre de marfim. Vem, minha amada, avancemos para o campo, vejamos se as flores
deram frutos, se as romãs floriram. Aí te darei os meus peitos. Aleluia.

Tota pulchra es

Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te. Favus distillans labia tua, mel et lac sub
lingua tua, odor unguentorum tuorum super omnia aromata. Iam enim hiems transiit, imber
abiit et recessit, flores apparuerunt, vinee florentes odorem dederunt, et vox turturis audita
est in terra nostra. Surge, propera, amica mea, veni de Libano, Veni, coronaberis.

Toda tu és bela, minha amiga, e em ti não há mácula. Os teus lábios são como favo de mel
que pingam, há mel e leite debaixo da tua língua,  o odor dos teus unguentos vale mais que
todas as especiarias.  Pois agora passou o Inverno, a chuva acabou de vez, as flores surgiram,
as vinhas em flor exalam o seu perfume,  e o canto  da rola foi ouvido na nossa terra. Ergue-
te, apressa-te, meu amor, vem do Líbano, vem, será coroada.

Anna mater matris Christi

Anna mater matris Christi, Ana, mãe da mãe de Cristo
nos pie considera, olha-nos com piedade,

que Marie meruisti tu que foste considerada digna
propinare ubera. de amamentar Maria.

O quam digne veneraris Como és digna de ser venerada
ab humano germine, pela raça humana,

que Mariam mundo paris tu que trouxeste Maria ao mundo
magno Dei munere. pelo poder da graça Divina.

Nam tu confers spem medele Pois tu trouxeste a esperança de consolo
sacro puerperio; com a tua sagrada maternidade;

esto memor clientele lembra-te daquelas que de ti dependem
huius in exilio. no exílio.

Anna felix ascendisti Abençoada Ana, tu subiste
supra cuncta sidera; acima de todas as estrelas.

tu in hora mortis tristi liberta-nos na penosa hora da morte
nos ab hoste libera. dos nossos inimigos.

sic matrona singularis Tu, mulher sem igual,
digneris succurrere, digna-te socorrer-nos,

extans mater salutaris, sendo a mãe que trouxe a salvação,
fac nos Christo vivere. faz-nos viver em Cristo.

Amen. Amen.

Audivi vocem

Audivi vocem de celo venientem: Ouvi uma voz vinda do céu:
venite omnes virgines sapientes; vinde todas vós, sábias virgens,
oleum recondite in vasis vestris enchei de óleo as vossas vasilhas,
dum sponsus advenerit. antes que o noivo chegue.
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Media nocte clamor factus est: À meia-noite ouviu-se um clamor:
Ecce sponsus venit. 'Olhai, o noivo que chega.'
Oleum recondite... nchei de óleo…

Gaude virgo

Gaude virgo mater Christi, Rejubila, virgem mãe de Cristo,
que per aurem concepisti que pelo teu ouvido concebeste

Gabrielis nuntio; ao ouvir o anúncio de Gabriel.
Gaude quia Deo plena Rejubila, pois, cheia de Deus,
peperisti sine pena deste à luz sem dor

curn pudoris lilio. com o lírio da castidade.
Gaude quia tui nati Rejubila porque o filho
quem dolebas morte pati a cuja morte penosa foste condenada,

fulget resurrectio. brilha agora na Ressurreição.
Gaude Christo ascendente; Rejubila com a ascensão de Cristo;
et in celum te vidente aos céus, diante dos teus olhos,

motu fertur proprio. levado pelo seu próprio movimento.
Gaude quod post ipsum scandis Rejubila pois ascendes atrás dele
et est honor tibi grandis e recebes todas as honras

in celi palatio, na morada divina,
Ubi fructu ventris tui onde nos seja dado fruir
per te detur nobis frui o fruto do teu ventre

in perenni gaudio. em perpétuo gáudio.
Omnis virtus te decorat, Todas avirtudes te adornam,
omnis fons te honorat Todas as fontes te veneram

in celesti patria. na pátria celeste.
Omnes te benedicunt Todos te abençoam
et laudantes tibi dicunt e dizem em teu louvor

Ave plena gratia. 'Ave, cheia de graça!'
Propter plagas Jesu Christi Pelas chagas de Jesus Cristo
quas cruentas flens vidisti que ao ver sangrar tu choraste,

pro nostra miseria, pela nossa desventura,
fac nos dignos te videre, faz-nos dignos de te ver,
et videndo te gaudere, e, ao ver-te, rejubilar

in futura gloria. Na glória futura.
Amen. Amen.

Nesciens mater

Nesciens mater virgo virum A Virgem Mãe que não
conheceu homem

peperit salvatorem seculorum; trouxe o Salvador ao mundo;
ipsum regem angelorum o próprio Rei dos anjos
sola virgo lactabat, foi amamentado pela virgem,
ubera de celo plena. o seu peito foi enchido pelos céus.
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Stella celi

Stella celi extirpavit, A estrela do céu
que lactavit Dominum, que amamentou o Senhor,

mortis pestem quam plantavit arrancou  a peste
primus parens hominum. que o primeiro pai do 

homem plantou.
Ipsa stella nunc dignetur Que essa estrela se digne agora
sidera compescere controlar as constelações
quorum bella plebem cedunt cujas guerras chacinam os homens
dire mortis ulcere. com a cicatriz de morte odiosa.

O gloriosa stella maris, Ó gloriosa estrela dos mares,
a peste succurre nobis. salva-nos da peste.

Audi nos, nam te filius Ouve-nos, pois teu filho
nihil negans honorat. honrou-te não te negando nada.

Salva nos, Jesu Christe, Salva-nos, Jesus Cristo,
pro quibus virgo mater te orat. a nós por quem tua mãe  reza.

© Pesquisa de textos e traduções: Leofranc Holford-Strevens e David Howlett
(Tradução para português: Alexandre Delgado)
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O S  I N T É R P R E T E S

THE ORLANDO CONSORT

Formado em 1988 no Centro de Música Antiga do Reino
Unido, o Orlando Consort afirmou-se como um dos mais
importantes grupos de música de câmara, de um nível téc-
nico elevadíssimo e conhecido pelos programas ino-
vadores, plenos de imaginação. Os quatro membros do
grupo estabeleceram-se como solistas mas também como
colaboradores de grupos como os Tallis Scholars e Grabrieli
Consort, com os quais adensaram os seus conhecimentos

na área da música antiga. Um rigoroso trabalho académico em volta de repertório pratica-
mente desconhecido, estabeleceu novos padrões de execução musical, nomeadamente no
que diz respeito à pronúncia e à afinação. Pelo seu trabalho em torno das técnicas polifóni-
cas da Equitânia do século XII, receberam o Noah Greenberg Award, em 1996, pela American
Musicological Society. Recentemente, o grupo destacou-se pelo trabalho de encomenda e
programação de música contemporânea e jazz.
O Orlando Consort tem muitas gravações disponíveis no mercado nomeadamente na
Saydisc, Metronome e no selo Archiv da Deutsche Grammophon. "The Mystery of Notre
Dame" (obras de Perotin e outros) foi nomeado para um prémio Edison na Holanda e "Loyset
Compère, 1445-1518", "Popes and Antipopes" (música Papal dos séculos XIV e XV),
"Passiontide" (Música Pascal Flamenga, do século XV), o "Missa De plus en plus", de
Ockeghem, "The Saracen and the Dove" (música das cortes de Pádua e Pavia), e "Motets" de
Josquin Desprez fizeram todos parte da lista final para os Gramophone Awards. "The Works
of John Dunstable" foi escolhido em 1996 como o CD de Música Antiga do ano, um feito
repetido pelo "The Call of the Phoenix" (Motetos ingleses do século XV), em 2003. "Food,
Wine and Song" foi o seu primeiro disco para a Harmonia Mundi USA e as gravações de
2004/05, "The Toledo Summit" (música espanhola e flamenga) e "Antoine Busnois", receber-
am excelentes críticas um pouco por todo o mundo. O mais recente "The Rose, the Lily and
the Whortleberry - Medieval Gardens", de 2006, já foi descrito como "inspirado e um jardim
dos prazeres".
O grupo é presença regular no Wigmore Hall e no South Bank Centre (Londres) bem como
em festivais na Espanha (Santander, Sevilha, Granada, Valência, Burgos, Segóvia, Ávila,
Barcelona, Huelva, Las Palmas e Madrid), na Bélgica (Antuérpia e Bruges), Alemanha
(Regensburg, Frankfurt, Nürnberg, Heidelberg, Herne, Colónia, Rommersdorf, Leipzig e
Berlim), Áustria (Viena, Graz, Feldkirchen e Melk), Grécia (Atenas e Salónica), Estónia (Talin,
Parnu e Tartu), França (Amiens, Avignon e Le Thoronnet), Polónia (Cracóvia, Wroclavia,
Jaroslavia e Varsóvia), República Checa (Plzen e Praga), Rússia (S. Petersburgo), Itália
(Florença, Bolonha, Veneza, Trento, Roma e Pádua), Portugal (Castelo Branco) e Suécia
(Skara) bem como em diversos festivais e ciclos no Reino Unido. Em 1992, no 500º aniversário
da morte de Antoine Busnoys, cantaram na Universidade de Notre Dame (Indiana, USA).
Em 1993 e 2000 apresentaram-se no Encontro Anual da American Musicological Society, em
Montreal e Toronto e em Junho de 1997 realizaram dois concertos no Boston Early Music
Festival. Foram Artistas Residentes na Queen's University, em Belfast e são, actualmente,
Ensemble Associado da Southampton University. A estreia nos BBC Proms aconteceu em
1997, regressando em 2001 tendo-se, também, apresentado no Festival de Edinburgo, em
1998. Realizam frequentes digressões nos Estados Unidos e no Japão e também se apresen-
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taram no Peru, Bolívia e Colômbia, numa digressão com seis concertos. Foram convidados
para realizar o concerto inaugural do Centro Nacional de Música Antiga, em York.
O trabalho do Orlando Consort vai muito para alem da apresentação de música antiga: can-
tam frequentemente com coros locais, como aconteceu com o Coro de Belgais e com os
actores Robert Hardy e Prunella Scales. Colaboram com o grupo holandês Calefax Reed
Quintet e o seu trabalho com o quarteto de jazz "Perfect Houseplants" resultou na edição de
dois discos, "Extempore" e, mais recentemente, "The Armed Man". A actual temporada inclui
concertos nos Estados Unidos da América, Espanha, Portugal, Alemanha e Itália.        
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23 de Junho (sábado) - 21h30
Cine-Teatro de Alcobaça

FESTA DA ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

Audição final dos melhores alunos e das classes de conjunto 
da Academia de Música de Alcobaça.

Participação especial das classes infantis e dos cursos livres.

ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

A Banda de Alcobaça (entidade tutelar da Academia de Música
de Alcobaça) surgiu como um agrupamento musical composto
apenas por instrumentos de metal. Chamava-se Fanfarra
Alcobacense e extinguiu-se  pouco tempo antes da fundação da
Banda. A sua actividade 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, a Banda de Alcobaça levou, durante 40 anos, a sua músi-
ca a inúmeras localidades, tendo actuado numa vasta área do território nacional.
Depois de um interregno de 28 anos, a Banda voltou à actividade em Janeiro de 1985, graças
ao empenho de um grupo de Alcobacenses que, para o efeito, criou uma escola de música.
Esta veio a dar resultados bastante positivos, pois para além de ter formado músicos para a
Banda muitos destes seguiram os seus estudos no Conservatório Nacional.
Desde o seu ressurgimento a 30 de Novembro de 1985, a Banda de Alcobaça tem vindo a afir-
mar-se no panorama musical português devido ao repertório executado, mais próximo de
uma orquestra de sopros ou mesmo de uma banda sinfónica do que de uma banda filarmóni-
ca tradicional, e à qualidade dos seus jovens músicos, que foram concluindo a sua formação
musical.
Por outro lado, nos últimos anos a principal prioridade tem sido a formação através da
Academia de Música de Alcobaça, escola de música oficialmente reconhecida pelo Ministério
da Educação desde o ano lectivo de 2002-2003, como escola especializada no ensino da músi-
ca (vulgo conservatório).  
Actualmente, a Academia conta com cerca de 100 alunos e 22 professores responsáveis pelos
vários cursos:
- Cursos Oficiais, nos regimes Articulado e Supletivo
- Cursos de Sensibilização à Música
- Cursos de Iniciação
- Cursos Livres
- Cursos Preparatórios
Para além das actividades lectivas, a Academia de Música de Alcobaça organiza, desde 2002,
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o Cistermúsica - Festival de Música de Alcobaça, pretendendo, com este festival, propor-
cionar, não só à população de Alcobaça, mas também aos seus alunos a possibilidade de
ouvirem alguns dos melhores intérpretes nacionais e de assistirem à estreia de obras de com-
positores portugueses. Este festival oferece ainda a oportunidade de os alunos participarem
em actividades complementares à sua formação, tais como conferências, seminários ou mas-
terclass, sendo considerado um dos melhores festivais de música erudita realizados em
Portugal.
Em 2004, a  Banda de Alcobaça abriu o curso de dança (ballet) que conta com 50 alunas, ini-
ciando assim um novo projecto: a Academia de Dança de Alcobaça, escola oficial de dança
para a qual já foi pedido reconhecimento oficial.
Já este ano, a Banda de Alcobaça, através da sua Academia de Música, ficou responsável pelo
ensino da música no 1.º ciclo no concelho de Alcobaça, projecto que abranje cerca de 2000
alunos.
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30 de Junho (sábado) - 21h30
Mosteiro de Coz

"Carta Branca a António Rosa"

PROJECTO XXI
António Rosa (clarinete)
António Oliveira (piano)

FERNANDO C. LAPA
Plural III

WITOLD LUTOSLAWSKI
Cinco Prelúdios de Dança

I. Allegro molto
II. Andantino

III. Allegro giocoso
IV. Andante

V. Allegro molto 

IGOR STRAVINSKY
Três Peças para Clarinete Solo

INTERVALO

NIELS GADE
Fantasiestücke 

FRANCIS POULENC
Sonata para Clarinete e Piano

I. Allegro tristamente - Très calme - Tempo allegretto
II. Romanza. Très calme

III. Allegro con fuoco - Très animé
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Alexandre Delgado

FERNANDO C. LAPA (Vila Real 1950)
Plural III

Fernando C. Lapa fez os seus estudos musicais no Conservatório de Música do Porto, tendo
aí concluído o Curso Superior de Composição na classe de Cândido Lima. Autor de vasta
obra, estreou até ao presente mais de uma centena de peças, desde a música sinfónica à ópera
e ao concerto, passando pela música coral, de câmara, para teatro ou cinema, etc. Diversas
obras suas têm sido repetidamente executadas, no país e no estrangeiro (Espanha, França,
Alemanha, Bélgica, Polónia, Hungria, Finlândia, Macedónia, Egipto, Índia, Japão, México,
Brasil, EUA), outras ainda, transmitidas pela RDP ou RTP. Está representado em numerosas
gravações em CD e tem partituras editadas em Portugal e na Alemanha. Dirigiu o Coro
Académico da Universidade do Minho durante 16 anos, tendo-se apresentado à frente desta
formação em mais de 300 actuações e concertos, tanto no país como no estrangeiro. É crítico
de música do jornal "Público" desde 1994, sendo professor de Análise e Técnicas de
Composição no Conservatório de Música do Porto desde 1984 e de Composição e
Orquestração na ESMAE no Porto.

WITOLD LUTOSLAWSKI (Varsóvia 1913-1994)
Cinco Prelúdios de Dança 

Talvez o mais importante compositor polaco do século XX, Witold Lutoslawski tornou-se
conhecido nos anos 60 com partituras como Jeux vénitiens ou Trois Poèmes d' Henri Michaux,
pela forma cuidadosa como deu a máxima liberdade rítmica aos músicos, naquilo a que
chamou "fazer esculturas com líquidos" ou "desenhar um jardim com animais em vez de
plantas". O resultado é uma panóplia murmurante que apela aos sentidos.
As cinco peças que ouviremos hoje foram escritas em 1953 e combinam a influência de Béla
Bartók e da música popular polaca, fazendo uma estilização de danças como a fujarka, a polka
e a piosenka ao mesmo tempo que exploram as potencialidades do clarinete.

IGOR STRAVINSKY  (Oranienbaum 1882 - Nova Iorque 1971)
Três Peças para Clarinete Solo

Stravinsky é talvez o compositor que melhor representa o século XX em toda a sua diversi-
dade, do primitivismo avassalador da Sagração da Primavera (1913) ao neoclassicismo intem-
poral da Sinfonia dos Salmos (1930), do despojamento lúdico da História do Soldado (1917) à
apoteose neo-setecentista da ópera The Rake's Progress (1951).  Cidadão do mundo que nasceu
russo, naturalizou-se francês e morreu norte-american, Stravinsky é ao mesmo tempo o mais
russo e o mais cosmopolita dos compositores, figura genial que se reinventou continuamente
ao longo de quase noventa anos de vida.
As Três Peças para Clarinete Solo foram escritas em 1919 e são dedicadas Werner Reinhardt,
clarinetista e mecenas que ajudara financeiramente o compositor aquando da estadia deste
na Suiça, durante a Primeira Guerra.  São peças elípticas que ilustram a natureza experimen-
tal e lúdica com que Stravinsky foi - em um claro paralelo, a nível da pintura, com um Pablo
Picasso - um dos representantes máximos do Modernismo.
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NIELS GADE (Copenhaga 1817 - 1890)
Fantasiestücke

Primeiro grande compositor dinamarquês depois de Dietrich Buxtehude (1637-1707), Niels
Gade chamou a atenção de Mendelssohn e Spohr com a sua abertura Ossian (1840), que lhe
permitiu obter uma bolsa para estudar em Leipzig. Aí contactou de perto com Schumann e
dirigiu a estreia do Concerto para Violino de Mendelssohn, tendo sucedido a este à frente do
Gewandhaus de Leipzig. Regressando mais tarde à sua Copenhaga natal, desempenhou um
papel crucial na vida musical do seu país, onde foi professor de Carl Nielsen.
Autor de oito sinfonias, do bailado Et Folkesagn (1853) e da ópera-bailado Elverskud (1853),
Niels Gade deixou uma considerável obra para coro, para piano, Lieder e música de câmara,
que lhe garante um lugar honroso entre os compositores românticos. As suas Fantasiestücke
("Peças de Fantasia") para clarinete e piano foram escritas quando o compositor ainda se
encontrava ainda em Leipzig, em 1864. 

FRANCIS POULENC (Paris 1899 - 1963)
Sonata para Clarinete e Piano

Parisiense de gema, Francis Poulenc é um dos compositor que melhor encarnam o espírito
irreverente e lúdico do período entre as duas guerras, sendo hoje o mais apreciado membro
do famoso (mas efémero) "Grupo dos Seis" -   que incluiu Honegger, Milhaud, Auric, Durey
e Tailleferre, sob a égide de Jean Cocteau. Poulenc estreou-se com o fauvismo cómico da
Rapsódia Negra (1917) e impôs-se com o bailado Les biches estreado em 1924 pelos Ballets russ-
es. A sua obra muito vasta abrange todos os géneros, da mélodie para canto e piano à música
coral, da música de câmara à música concertante. As suas três óperas ilustram a espantosa
versatilidade do seu talento, do humor absurdo e delirante da ópera Les mamelles de Tiresias
(1944) à grandeza trágica de Les dialogues des carmelites (1957) e à força pungente, em registo
intimista, de La voix humaine (1959). 
Contra todas as previsões e para horror da vanguarda do pós-guerra, Francis Poulenc - que
se definiu a si próprio como "um misto de  monge e de vadio"  - é hoje um compositores mais
adorados e perenes do século XX. A sua Sonata para Clarinete e Piano, que escreveu em 1962
(um ano antes de morrer) sintetiza a sua mistura inimitável de nostalgia e joie de vivre.
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O S  I N T É R P R E T E S

ANTÓNIO ROSA (clarinete) nasceu em Coimbra em 1977. Natural
de Vestiaria (Alcobaça), estudou no Conservatório Nacional de
Música de Lisboa, Escola Profissional de Música de Almada e é licen-
ciado pela ESMAE, na classe do Professor António Saiote, onde lhe foi
atribuído o Prémio Fundação Engenheiro António de Almeida (mel-
hor aluno de cada instrumento em cada ano).
Vencedor dos concursos Jovens Clarinetistas, Porto 2000, Marcos
Romão dos Reis, Loures 2001, I.C.A., Estocolmo (Suécia) 2002 e
Concurso Internacional de Clarinetes de Montroy, Valência (Espanha) 2003.
Membro fundador do Quarteto de Clarinetes do Porto. Solista da Orquestra Nacional do
Porto desde Janeiro de 2002 e colabora frequentemente com a Orquestra Gulbenkian.
Professor de Clarinete no Conservatório Calouste Gulbenkian em Aveiro e Professor na
Universidade Católica do Porto.
Frequenta o Mestrado em Clarinete na Universidade de Aveiro, preparando a tese sobre o
tema O Repertório para Clarinete em Portugal no século XIX.
Lançou recentemente o seu trabalho discográfico Projecto XXI, assente em obras de compos-
itores Portugueses contemporâneos para Clarinete e Piano.
Foi recentemente convidado a participar com o Projecto XXI no Congresso Internacional de
Clarinetes, a ter lugar em Vancouver, Canadá.

ANTÓNIO OLIVEIRA (piano), iniciou os seus estudos musicais na Academia de Música de
Vilar do Paraíso onde concluiu o curso complementar de piano na classe da professora
Teresa Monteiro. Em seguida ingressou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo
do Porto onde concluiu o Bacharelato na classe da professora Sofia Lourenço.
Como aluno da ESMAE estudou ainda na Hochschule der Künste, Berlim, na classe do pro-
fessor László Simon ao abrigo do programa Sócrates/Erasmus.
Após obter o diploma Master of Music na The Hartt School, University of Hartford,
Connecticut (EUA), na classe do professor Luiz de Moura Castro, regressa a Portugal onde é
professor de Piano no Conservatório de Música do porto e pianista do Estúdio de Ópera do
Porto.
Foi finalista do concurso Emerson String Quartet Competition e obteve uma Menção
Honrosa no Concurso Maria Campina.
Tem-se apresentado regularmente em importantes salas do País em Recitais a solo e Música
de Câmara, bem como em concertos com Orquestra.
Lançou recentemente o seu trabalho discográfico Projecto XXI, assente em obras de compos-
itores Portugueses contemporâneos para
Clarinete e Piano.
Foi recentemente convidado a participar com o Projecto XXI no Congresso Internacional de
Clarinetes, a ter lugar em Vancouver, Canadá.
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7 de Julho (sábado) - 18h00
Cine-Teatro de Alcobaça

“Carta Branca a Manuel Campos”

Manuel Campos (marimba, cimbalão e percussão)
Nuno Pinto (clarinete)

Marco Fernandes (violoncelo)

LUÍS CARVALHO
Efémera 

GYÖRGY KURTÁG
Un brin de bruyère à Witold 

GYÖRGY KURTÁG
Hommage à Berényi Ferenc 70 

KEIKO ABE
Variations on a Japanease

Children`s Songs

INTERVALO

BRUNO MANTOVANI 
Le grand Jeu

(estreia nacional) 

NUNO CÔRTE-REAL
(obra em estreia absoluta encomendada pelo Cistermúsica) 

IANNIS XENAKIS
Rebonds B 
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |

“Proponho uma viagem aos sons férteis do mundo da Percussão!
Viajando de um discurso musical inspirado na linguagem melódica e colorida do duo para
Clarinete e Percussão de Luís Carvalho, para uma sonoridade cristalina e intimista do
Cimbalão, instrumento tão querido de György Kurtág…
A sonoridade doce, envolvente e suave da Marimba onde Keiko Abe tão bem explora um
carácter improvisado baseado nas músicas populares da sua infância… 
A florescente criatividade de Bruno Mantovani onde a dialéctica resultante da interacção
entre electrónica (sons concebidos em estúdio) e sons produzidos em momento real; passan-
do de seguida a um dos momentos singulares deste concerto: a estreia da nova obra
encomendada pelo Cister Música ao jovem compositor Nuno Côrte-Real…
A desmultiplicação de ritmos que Iannis Xenakis tão bem domina, que concilia uma escrita
repleta de virtuosismo a uma forte componente rítmica…” (Manuel Campos)

LUÍS CARVALHO (Porto 1974)
Efémera (1994 para clarinete e percussão)

Clarinetista, maestro e compositor, Luís Carvalho efectuou o essencial da sua formação artís-
tica no Conservatório de Música do Porto e na ESMAE. Obtém o grau de "Mestre" em per-
formance pela Universidade de Aveiro já em 2006, e do seu percurso destacam-se ainda
vários prémios e distinções tais como o "Prémio para o melhor aluno do curso" (ESMAE-
1994), 1º Prémio de Música de Câmara da JMP (1995) e ainda o 1º Prémio do "5º Concurso de
Interpretação do Estoril" (2001). Dirigiu a estreia absoluta da ópera "Auto da Fundação de
Coimbra" (2004) de autoria de Manuel de Faria e é actualmente responsável pela Orquestra
de Sopros do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) da Universidade de Aveiro.
Muitos dos mais destacados solistas portugueses têm tocado a sua música, nomeadamente
Abel Pereira a quem Hornpipe para trompa solo é dedicado, e o quarteto de saxofones
InvictaSax, que acaba de lançar em CD (etiqueta NUMÉRICA) a obra Sax-suite. Outras apre-
sentações de relevo incluem um concerto de solistas do REMIX na Casa da Música (Porto)
em que Victor Pereira e Manuel Campos interpretaram Efémera (Fevereiro/2007), e um
recital de clarinete e piano na "I Encontro de Clarinetistas do Norte-Atlântico" (Porto-2000),
em que o próprio Luís Carvalho, acompanhado por Marian Pivka, estreou a versão final de
Trois Pièces d'Hommage. Compromissos futuros incluem a estreia de uma peça para banda
sinfónica prevista para Novembro de 2007 na Casa da Música pela Banda Sinfónica
Portuguesa, e ainda a conclusão de 4 Laços da Dança dos Paulitos para o Quarteto de
Clarinetes do Porto.

“Esta obra, escrita em 1994, foi sugerida e é dedicada ao meu amigo e colega de estudos no
Conservatório de Música do Porto Jorge Madureira. O Jorge estudava percussão na mesma
altura em que eu estudava clarinete, e foi precisamente esta circunstância que despoletou a
criação da peça, que acabou por ser concebida também como um exercício mais elaborado
da disciplina de composição, que eu então frequentava na classe de Fernando C. Lapa. De
forma muito livre, quase rapsódica, Efémera explora muitos dos artifícios mais usuais da
dita música contemporânea, tais como os sons multifónicos no clarinete, a opção por instru-
mentos de percussão exclusivamente de altura indefinida, ou a notação livre quase exclusi-
vamente sem recurso a métricas de compasso. A evolução do discurso musical processa-se
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essencialmente por contraste de curtas secções (ora lentas e introspectivas, ora rápidas e
explosivas), sendo parco o recurso a processos reexpositivos. Porém uma reexposição em
especial deve ser referida, pois é propositada: no final da obra aparece uma repetição do
material sonoro com que se inicia a obra (sons longos entrecortados por figurações rápidas
no clarinete a que o percussionista responde com simples interjeições de pratos suspensos),
embora de forma invertida. Este facto transporta-nos para um mundo mais filosófico em que
a ideia de nascimento e morte (princípio e fim) são quiçá um só e o mesmo momento, sendo
na essência os dois pontos altos da vida humana, que é, sem dúvida nenhuma, Efémera.”
(Luís Carvalho)

GYÖRGY KURTÁG (Lugoj 1926)
Un brin de bruyère à Witold (1994) e Hommage à Berényi Ferenc 70 (1997)

Nascido na Roménia, Kurtág estudou piano desde 1940 com Magda Kardos e composição
com Max Eisikovits. Em Budapeste em 1946, estudou na Academia de Música, composição
com Sandor Veress e Ferenc Farkas, piano com Pal Kadosa e musica de câmara com Leo
Weiner. Em 1957-58 residiu em Paris onde foi aluno de Marianne Stein e também teve aulas
com Olivier Messiaen e Darius Milhaud. Estas influências às quais se juntam as dos Concerts
du Domaine Musical dirigido por Pierre Boulez, imprimiram-lhe técnicas da escola de Viena
(Arnold Schoenberg e Anton Webern) e de Gruppen de Karlheinz Stockhausen. Esta estadia
em Paris marcou profundamente as suas ideias acerca da composição. A primeira obra que
ele rubrica de regresso a Budapeste, Quatuor à cordes, é qualificado de opus n° 1.
Professor de piano, e de música de câmara na Academia de Budapeste entre 1967 até à sua
reforma em 1986, ele desenvolve ainda hoje a sua marca de pedagogo. O essencial das suas
obras (menos de 40 números de opus) é devolvido à pequena forma e em particular à voz,
na qual ele vê um instrumento com possibilidades novas que ultrapassa o seu papel de nar-
rador habitual ou operático.
Entre as suas obras podemos citar : Huit duos pour violon et cymbalum, opus 4 (1960-61),
Les Propos de Peter Bornemisza, opus 7 (1963-68), Quatre chants sur des poèmes de Janos
Pilinszky, opus 11 (1973-75), Douze microludes pour quatuor à cordes (1977), Grabstein für
Stephan, opus 15 para guitarra e orquestra (1978-79, rév. 89), Messages de feu Demoiselle
Troussova para soprano e ensemble (1976-80), Scènes de roman (1981-82), Officium breve
pour quatuor à cordes (1989), Songs, Songs of Despair and Sorrow (côro e ensemble, 1980-
1994) e Stele, opus 33 para grande orquestra (1994).
Em 1890 o Cimbalão foi declarado como um instrumento nacional da Hungria. Em 1897 foi
adoptado um curriculum específico para este instrumento na Academia de Música de
Budapeste.
Este instrumento é composto por 125 cordas, com uma extensão aproximada de 5 oitavas. É
colocado de uma forma similar ao piano, excepto na forma de tocar, pois é tocado com
baquetas que podem variar entre a madeira, metal, feltro ou cabedal.
Este instrumento tem um som pouco volumoso mas delicado. Encontra na Música de
Câmara um campo propício à sua utilização. Pode ser por vezes amplificado quando tocado
a solo ou em orquestra.
György Kurtág foi sem dúvida um grande impulsionador deste instrumento tendo escrito
obras para Cimbalão Solo, Música de Câmara e Orquestra. 
Assim, no plano solista temos: Un brin de bruyère, Hommage á Berény Ferenc 70,  Szálkák
op. 6/c.
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KEIKO ABE (Tóquio 1937)
Variations on a Japanease Children`s Songs (1981)

Nascida em Tóquio, Keiko Abe tornou-se uma virtuosa a tocar Marimba. Realizou concertos
em todo o mundo popularizando este instrumento.
No sentido de abrir novos caminhos e perspectivas neste instrumento, Abe foi fundamental
no aumento da extensão da Marimba; na criação de um novo repertório; e na transformação
do estatuto da Marimba. Lentamente a Marimba evoluiu de um mero instrumento de per-
cussão para o estatuto de instrumento solista.
O seu trabalho foi reconhecido no Japão e foi-lhe atribuído o Prémio de Excelência no
Festival de Artes patrocinado pela Agency for Cultural Affairs em 1968, 1971, 1974 e 1976.
A sua actividade de executante cobre um vasto leque de possibilidades que vão desde a exe-
cução de recitais, concertos de música de câmara e concertos como solista em diversos gru-
pos e orquestras. O seu repertório é muito variado e baseia-se desde a música folclórica
Japonesa à Música Contemporânea, da Música Popular à Música Clássica e ainda impro-
visações. 
Abe encomendou e estreou obras a compositores e também incentivou jovens compositores
a criarem obras para marimba. Estima-se que tenha estreado mais de 70 obras 
A sua obra está maioritariamente publicada pelas editoras "Xebec Music Publishing" e
"Schott".

"Flautas e tambores ecoando de um distante festival de Verão, o som das minhas batendo na
rua vazia - o som e as memórias da minha infância, ligadas às tradicionais canções de cri-
ança, estão constantemente no minha memória. Tentei retratar estas canções, não somente
como melodias provenientes do passado mas sim como a minha música, música de grande
vitalidade com raízes na terra e no presente." (Keiko Abe)

BRUNO MANTOVANI (Perpignan 1974)
Le Grand Jeu (1998-99)

Após os seus estudos de piano, percussão e jazz no Conservatório de Perpignan, Bruno
Mantovani entrou em 1993 no Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, onde
obteve os primeiros prémios de análise, estética, orquestração, composição e história da
música. Completou a sua formação neste estabelecimento no terceiro ciclo (ao lado de Guy
Reibel), na Universidade de Rouen (Mestrado em Musicologia), na abadia de Royaumont
(sessão de composição em 1995) e no IRCAM (curso de composição e de informática musi-
cal em 1998-99). 
De seguida trabalhou com prestigiados solistas e chefes de orquestra, como por exemplo:
Barbara Hendricks, Sylvia Marini, Emmanuel Pahud, Sophie Cherrier, Paul Meyer, Michel
Portal, Philippe Berrod, Alain Billard, Jean Geoffroy, Vincent David, Claude Delangle, Eric
Le Sage, Michel Dalberto, Jay Gottlieb, Péter Eötvös, Manfred Schreier, Jonathan Nott,
Laurent Cuniot, Pierre-André Valade, Pascal Rophé, etc.
Fiel aos seus intérpretes preferidos, colabora de modo regular com alguns Ensembles, como
TM+, Alternance e desde de 2001 Ensemble InterContemporain.
As suas obras são encomendadas pelo estado, Radio France, Orchestre de Paris, Orchestre
National d'Île de France, Orchestre Symphonique de Bamberg, Orchestre de la radio de
Sarrebrück WDR (radio de Cologne), Ensemble InterContemporain, de l'auditorium du
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Louvre, assim como de vários organismos (como musique nouvelle en liberté ou Musik Der
Jahrhunderte) e festivais (Octobre en Normandie, Musica, Aujourd'hui musiques). Elas são
regularmente interpretadas em França e no estrangeiro e algumas delas foram premiadas em
concursos internacionais (Concerto pour violon et Turbulences obteve o primeiro prémio no
concurso na cidade de Stuttgart en 1999, D'un rêve parti foi seleccionada para o Concurso
Gaudeamus em Amsterdam no ano de 2001, e Série noire foi aconselhada aos organismos de
difusão radiofónica pela tribuna de compositores da UNESCO no mesmo ano).
Bruno Mantovani recebeu ainda a bolsa de composição da Academia de Belas Artes em 1997,
uma bolsa da fundação Nadia e Lili Boulanger em 1999, o prémio Hervé Dugardin de la
Sacem em 2000, e várias recompensas pelos dois discos monográficos que lhe são consagra-
dos.
Beneficia de várias residências: Herrenhaus Edenkoben (Alemanha) entre Agosto e
Dezembro de 1999 por convite de Péter Eötvös, festival Octobre en Normandie para a sua
edição de 2001, a Bologne, no quadro do programa Villa Médicis hors les murs de AFAA em
2002 onde escreveu Le sette chiese, obra de 40 minutos destinada ao Ensemble
InterContemporain.
As suas obras estão publicadas na editora Henry Lemoine.

"Após Double Jeu para peles e banda (Festival Aujourd'hui Musiques, 1996), após Moi, Jeu...
para marimba solo (Présence 1999, Radio-France), Le Grand Jeu é o terceiro elemento da Suite
Ludique, ciclo de peças para percussão que ele desenvolveu a quatro anos em parceria com
o solista Jean Geoffroy. 
A obra sobrepõe sete secções diferentes unificadas por determinados timbres recorrentes e
por princípios de articulação facilmente indentificáveis. Tudo no decorrer de dezassete min-
utos que compõe a peça, o discurso oscila sem cessar entre uma escrita inspirada no univer-
so electroacústico (dinâmicas abruptas e imprevisíveis, …) e a referencia a músicas "popu-
lares" (funk, techno...). Estes pontos de partida são os pilares dramáticos da obra. Os meios
utilizados para a elaboração da parte electrónica (totalmente em tempos diferentes) são
extremamente numerosos: da montagem de elementos pré-gravados a transformação do
som pelos AudioSculpt e GRM Tools, da síntese por modelação de frequência a mistura
Logic Áudio, tentou diversificar ao máximo a diversidade sonora a sua maneiraatravés da
utilização de técnicas variadas. O logicial SuperCollider confere uma importância capital ao
seu trabalho, nomedamente para as secções em síntese granular. Nestas partes, o desenvolvi-
mento de percussão e dos sons electrónicos funcionam nos princípios de analogia e de fusão,
enquanto que noutros momentos da obra, procurou dissociar os instrumentos e a fita sobre
um plano dos timbres …"  (Bruno Mantovani)

NUNO CÔRTE-REAL (Lisboa 1971)

Nuno Côrte-Real estudou música com Helena Pimentel (piano e solfejo), Fernando Eldoro
(música de câmara), Piñero Nagy (guitarra clássica) e Carlos Fernandes (composição). Em
1995 concluiu o Curso Superior de Composição da Escola Superior de Música de Lisboa,
onde estudou com, entre outros, Carlos Caires, Roberto Perez, Christopher Bochmann,
António Pinho Vargas e António Sousa Dias (música electrónica).         
Viveu na Holanda durante os anos de 1996 a 2002, tendo concluído o Curso de Composição
do Conservatório de Roterdão com os professores Klaas de Vries, Peter Yan Wagemans e
Rene Uijlenhoet (música electrónica). 
Paralelamente estudou direcção de orquestra, primeiro como ouvinte no Conservatório de
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Roterdão entre os anos de 1999 a 2001, com o maestro Jurjen Hempel e Jos  van der Sijde, e
depois na Academia Nacional Superior de Orquestra, em Lisboa, tendo frequentado o Curso
Superior de Direcção de Orquestra com o Maestro Jean-Marc Burfin. Desde 1997 que dirige
regularmente obras da sua autoria.
Nuno Côrte-Real tem vindo a apresentar inúmeras composições em toda a Europa, Estados
Unidos e Brasil, como também tem recebido inúmeras encomendas de instituições como a
Casa da Música, Festival Internacional de Música de Mafra, Orchestrutopica, Inatel-Teatro
da Trindade, Festival de Caldas da Rainha, Festival de Viana do Castelo, Centro Cultural de
Belém, Drumming-Grupo de Percussão, entre outras. Das estreias mais importantes desta-
cam-se "7 Dances to the death of the harpist" na Kleine Zaal do Concertgebouw em
Amsterdam, Holanda, "5 pequenas músicas de mar" na Purcel Room em Londres, Inglaterra,
"Concerto Vedras" na St. Peter's Episcopal Church em Nova York,  Estados Unidos,
"Novíssimo Cancioneiro" em Reikiavik, Islândia, e em Portugal "Lua, canção de uma morte"
na Culturgest em Lisboa, e "Rock-homenagem a Ligeti" na Casa da Música no Porto. Dos
agrupamentos que têm tocado a sua música destacam-se Remix Ensemble, Orquestra
Sinfónica Portuguesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra das Beiras,
Orchestrutopica, Royal Scottish Academy Brass, e solistas e maestros como Stefan Asbury,
Kaasper de Roo, Paul Crossley, John Wallace, David Alan Miller, Paulo Lourenço e Cesário
Costa. A sua discografia inclui canções tradicionais portuguesas para coro misto nas editoras
Portugal Som e Numérica, "5 pequenas Músicas de Mar" para quinteto de metais na editora
Deux-Elles, o bailado "Andarilhos" na editora Numérica em co-produção com a Casa da
Música e "Largo Intimíssimo" na editora Classic Concert interpretado pelo Trio Mediterrain.
Nuno Côrte-Real foi bolseiro do Centro Nacional de Cultura entre os anos de 1999 a 2001, e
durante o ano lectivo de 2004/2005 foi professor de composição na Escola Superior de Música
e Artes do Espectáculo do Porto. Em Março de 2006 foi convidado para realizar um semi-
nário sobre a sua música na Universidade de Cincinnati nos Estados Unidos da América. No
ano de 2003 foi-lhe atribuída a medalha de Mérito Grau Prata da Câmara Municipal de
Torres Vedras. 

IANNIS XENAKIS (Braila 1992- Paris 2001) 
Rebonds (1987-1989)

“Um dos mais originais e geniais compositores do séc., Xenakis é também um dos mais
notáveis vultos da cultura ocidental. O reconhecimento do mundo musical manifestou-se
nos mais importantes títulos, honrarias e prémios atribuídos tanto pela sua obra musical
como pela sua obra de teórico: da obra Metastasis, para orquestra, de 1954, ao conjunto de
escritos publicados sob o titulo de Musiques Formelles, em 1963, a primeira época áurea da
celebridade que se estendeu por décadas de produção criadora ininterrupta. Dessas dezenas
de prémios e de títulos honoríficos, destacam-se o Premio Beethoven da Cidade de Bona, em
1977, e o Prémio da Cidade de Quioto, em 1997, este considerado o Prémio Nobel da Música. 
A sua música pode ordenar-se, como nos clássicos, por períodos, segundo as rupturas, as
transformações ou a evolução de estilo, de técnica e de inovações: a arquitectura e a música
de massas (Metastasis e o Pavilhão Philips da Exposição de Bruxelas de 1957/58), a teoria das
probabilidades e as "nuages" sonoras (Pithoprakta e a série de obras sob a designação genéri-
ca de  ST/Stochastique), a teoria dos crivos (teoria as escalas), o microtonalismo, a nova melo-
dia e a nova polifonia (as arborescências em Cendrés, Erikhthon), a teoria grega do ritmo e
da métrica e teoria dos crivos aplicada ao ritmo (Persephassa, Psapha, Plêiades, três obras
fenomenais para percussão), entre tantos outros paralelismos que encontramos  na sua obra.   
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Bach, Beethoven, e algumas obras de Brahms, Stravinsky, Bartok, Varèse, foram, por diver-
sas razões, algumas das suas referências clássicas. O contacto com algumas destas figuras
deu-se ainda na infância e na juventude, ao mesmo tempo que seguia estudos de liceu em
colégio inglês, e depois durante os estudos superiores na Escola Politécnica de Atenas.
Marcado pela perda da mãe aos cinco anos de idade, a sua música futura irá ser moldada por
estas raízes e pelos acontecimentos políticos da época, mundiais e do seu país, e toda a sua
obra tornar-se-á uma espécie de paradigma moderno dos trágicos gregos Ésquilo, Sófocles e
Eurípedes, cujos textos contribuíram para o nascimento de obras musicais verdadeiramente
colossais.
Filho de pais gregos (nasceu em Braita, Roménia, em 1922, morreu em Paris, França, em
2001), Xenakis sempre se considerou um contemporâneo da época clássica grega. Após a
segunda grande guerra mundial combateu, nas ruas de Atenas, como militante comunista,
os nacionalistas gregos. Os estilhaços de uma granada feriram-no gravemente, levando à
perda  irreversível de um dos olhos.. Foi condenado á morte pelo regime dos coronéis. O pai
ajudou-o a fugir do país. Disfarçado, conseguiu atravessar a fronteira e chegar a Paris (1947),
onde previa fazer escala de passagem para os Estados Unidos. Decidiu aí ficar, exilado, por
considerar aquela cidade francesa uma espécie de Atenas da Antiguidade. Atingindo a noto-
riedade de estrela internacional a partir de 1954 (ano histórico da composição de Metastasis),
mundialmente aclamado pela sua obra e pelo seu pensamento, regressou triunfalmente à
Grécia, anos mais tarde, após a queda do regime que o havia condenado à morte (Messiaen,
que generosamente o acolheu e apoiou, à sua chegada a Paris,  após os anos trágicos,
chamou-lhe, um dia, "herói").
Compôs obras monumentais para orquestra, para coro, música coral-sinfónica, música para
voz e grupos de instrumentos, música de câmara, música para instrumentos solo, obras-
espectáculo multimédia em que intervêm meios electroacústicos e informáticos, meios
visuais como flashes electrónicos, raios laser, arquitectura e engenharia, intervenção de mul-
tidões em espaços abertos, etc., de que são exemplos marcantes os diversos Polytope e o
Diatope (Lêgende d'Er) apresentados em países asiáticos, europeus e americanos. Colaborou,
como engenheiro e como arquitecto, durante 12 anos, com o célebre arquitecto Le Corbusier.
Participou em colóquios, congressos, proferiu conferências e irigiu seminários em universi-
dades de vários países, de que se destacam os seminários semanais de Composição, Análise
e Acústica, durante anos, na Universidade de Paris 1, Sorbonne/Institut d''Esthétique et
Sciences de l'Árt (que o autor desta nota frequentou durante três anos), onde Xenakis expôs
as linhas de força do seu pensamento técnico e teórico, numa combate incessante de defesa
de ideias revolucionárias no mundo da arte , da ciência e das tecnologia.
A sua vasta e diversa obra, de uma coerência absoluta é, ao mesmo tempo, fruto não só de
uma invulgar e constante capacidade de invenção musical centrada nas possibilidades técni-
cas e expressivas dos instrumentos ainda inexploradas, e das fontes sonoras em geral, mas
também dos dispositivos conceptuais pessoais que ele absorveu, também como homem de
ciência, que tudo moldaram ao longo da sua obra: harmonia, melodia, ritmo, timbre, instru-
mentação, orquestração, forma, tudo está artquitectado, se não em todas as obras, pelo
menos em grande parte delas, em técnicas não especificamente musicais, em técnicas fora
das técnicas instrumentais clássicas e nas técnicas tradicionais de composição. O seu génio
musical foi sendo reconhecido lentamente devido, sobretudo, ao mito ou tabu clássico-
romântico da aparente impossibilidade da aliança entre ciência e arte, entre matemáticas e
música no campo da composição (Art-Science/Alliage é um dos seus textos musical e filosofi-
camente mais atraentes). 
A natureza da música de Xenakis chocou não só românticos, neoclássicos e pós-modernos do
séc., mas também as próprias correntes de vanguarda da segunda metade do século: a músi-
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ca do grande compositor baseava-se em concepções filosóficas, científicas, sociológicas, téc-
nicas, estéticas e musicais que iam, na aparência, contra tudo o que as tradição académica
europeia da música tonal primeiro, dodecafónica e serial depois, ensinava. Xenakis vem de
outras origens, bebeu em outras fontes, e antiguidade clássica grega e a ciência moderna, os
suportes que ele considerava mais genuínos para as suas necessidades como criador. A intu-
ição desempenhou, contudo, o papel de motor de toda a sua obra musical, o primeiro e últi-
mo grau da sua expressão individual da sua expressão individual da sua existência, do seu
destino, e nisto assumia, como seus guias, os grandes clássicos da antiguidade: trágicos, filó-
sofos, matemáticos e poetas.” (Cândido Lima)

Rebonds foi dedicada ao percussionista Sylvio Gualda.
Jacques Lonchampt afirma: "Um imenso ritual abstracto, dando consequência a movimentos
e batimentos sem qualquer "contaminação" folclórica, uma música pura de ritmos maravil-
hosamente desmultiplicados, florescentes, que oscilam entre o drama e a tempestade. Uma
nova peça de referência."
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O S  I N T É R P R E T E S

MANUEL CAMPOS iniciou a sua formação musical na Escola de
Música da Sociedade Filarmónica Vestiariense, prosseguindo a sua
formação em Percussão no Conservatório Nacional de Música de
Lisboa, Escola Profissional de Música de Espinho, Höchschule für
Musik Würzburg (Alemanha) como bolseiro da Fundação Calouste
Gulbenkian e ainda no Rotterdam`s Conservatorium (Holanda), onde
trabalhou com os professores Robert van Sice e Miguel Bernat, obten-
do o Diploma de Solista na especialidade de Marimba.

Frequentou vários Cursos de Percussão tendo obtido contacto com os percussionistas
Graham Jones, M.Ramada, Jan Pustjens, Emmanuel Sejourne, G.Octors, Kroumata
Ensemble, Cincinatti Percussion Group, Steven Schick, Keiko Abe, Glen Velez, Robyn
Schulkowsky, Sylvio Gualda, Evelyn Glennie, Bob Becker, L.H. Stevens, entre outros…
Integrou várias Orquestras Portuguesas, tais como a Orquestra Portuguesa da Juventude,
Régie Cooperativa Sinfonia, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Nacional do Porto e
foi Chefe de Naipe da Orquestra Nacional de Sopros dos Templários. 
Foi professor de Percussão na Escola Profissional de Música de Espinho e tem realizado cur-
sos de aperfeiçoamento para jovens percussionistas tanto em Portugal como em Espanha.
Em Portugal actuou em vários Festivais de Música: Festival de Primavera nas Caldas da
Rainha, Festival de Música de Leiria, Festival de Música de Espinho, Encontros de Música
Contemporânea da Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros...
Tem colaborado com vários solistas dos quais se destacam os pianistas Pedro Burmester e
Fausto Neves e o percussionista Miguel Bernat - integrado num quarteto de dois pianos e
percussão -  e ainda com Henry Bok, Mário Laginha, Maria João, entre outros… 
No plano académico, terminou o Mestrado em Música na vertente de Instrumento -
Percussão, na Universidade de Aveiro em Outubro de 2004, onde o tema da investigação
incidiu na "Música Teatral para Percussão, na perspectiva de Mauricio Kagel".
Presentemente a sua actividade é diversificada estendendo-se à realização de concertos,
actividade pedagógica e ao estudo do Cimbalão, instrumento ainda pouco conhecido em
Portugal.
Faz parte de vários grupos de Música de Câmara, sendo membro permanente do "Remix-
Ensemble" e do "Drumming-Grupo de Percussão", tendo realizado concertos tanto em
Portugal como no estrangeiro (Espanha, Inglaterra, Bélgica, Brasil e França). Em 2004 gravou
como "Remix Ensemble" um CD ao vivo e outro em estúdio editado pela NUMÉRICA.
Lecciona a Disciplina de Percussão no Orfeão de Música de Leiria e é Professor e
Coordenador da Área de Percussão na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo
do Instituto Politécnico do Porto. 
Estuda no Conservatório de Música de Strasbourg (França) na Classe de Cimbalão do
Professor Luigi Gaggero.

NUNO PINTO (clarinete) é natural de Vila Real. Eestudou no
Conservatório Regional de Gaia, na Escola Superior de Música e Artes
do Espectáculo e no Conservatoire Paul Dukas, em Paris, respectiva-
mente com Saul Silva, António Saiote e Michel Arrignon. Frequentou
master-classes com os clarinetistas Guy Dangain, Walter Boeykens,
Howard Clug, António Saiote, Michel Arrignon, Robert Fontaine e
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Alois Brandhofer, em Portugal, França e Áustria. Foi laureado com o 1º Prémio nos concur-
sos da Juventude Musical Portuguesa, “Solista” e “Música de Câmara” e no Concurso Helena
Costa, teve o 2º Prémio no concurso Prémio Jovens Músicos, “Clarinete – nível superior” e
obteve o Prémio Especial concedido pelo grupo Boosey & Hawkes no Concurso Internacional
de Clarinete Ciudad de Dos Hermanas, em Espanha. Foi solista com a Orquestra Clássica do
Porto, Orquestra do Norte, Solistas do Porto, Orquestra de Câmara Musicare, Orquestra
Artave e European Medical Students Orchestra. É membro do Grupo Música Nova e ainda
Trivm de Palhetas, Clarinetes Ad Libitum e Camerata Senza Misura, grupos dos quais é
membro fundador. Estreou obras de numerosos compositores portugueses contemporâneos.
Foi membro do júri no II Concurso Nacional Jovens Clarinetistas e é professor de Clarinete e
Música de Câmara na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto e na
Fundação Conservatório Regional de Gaia.
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8 de Julho (domingo) - 18h00 
Sacristia do Mosteiro de Alcobaça

AUGUSTIN DUMAY (violino)
Rodrigo Gomes (violeta)

Anne Hermant (violoncelo)
Rafael Cunha (contrabaixo)

MOSCOW PIANO QUARTET
Alexei Eremine (piano)

José Pereira (violino)
Alexandre Delgado (violeta)

Guenrikh Elessine (violoncelo)

FRANZ SCHUBERT 
Quinteto para Piano e Cordas em lá maior, op. 114, "A Truta"

I. Allegro vivace
II. Andante
III. Scherzo

IV. Thema: Andantino
V. Finale: Allegro giusto

INTERVALO

JOHANNES BRAHMS
Sexteto de Cordas em si bemol maior, op. 18

I. Allegro ma non troppo
II. Andante, ma moderato
III. Scherzo: Allegro molto

IV. Rondo: Poco allegretto e grazioso
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| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Melvin Berger1

FRANZ SCHUBERT (Viena 1797 - 1828)
Quinteto para Piano e Cordas em lá maior, op. 114, "A Truta"

Com 22 anos, Schubert passou o Verão de 1819 num passeio pelo Norte da Áustria, per-
manecendo algum tempo na pequena cidade de Steyr, onde visitou Sylvester Paumgartner,
um rico patrono musical e violoncelista amador. Segundo o amigo de Schubert, Albert
Stadler, Paumgartner pediu ao compositor que escrevesse uma peça adequada para as suas
reniões caseiras de música de câmara, mas com duas condições: a instrumentação tinha que
ser a mesma do quinteto de Johann Nepomuk Hummel (violino, violeta, violoncelo, contra-
baixo e piano), que era uma obra favorita entre os amigos de Paumgartner; e a peça devia
incluir um andamento de variações sobre o tema da canção Die Forelle  (A Truta) que
Schubert escrevera em 1817. Não pondo objecções a estas condições, Schubert lançou-se de
imediato ao trabalho e acabou o Quinteto "A Truta", como é universalmente conhecido, em
Viena no Outono desse ano. Inundado do calor e do intimismo da haus musick, mais do que
do brilho extrovertido de uma peça pensada para as salas de concerto, este proporciona, ape-
sar disso, grande prazer às multidões.
O primeiro andamento abre com um dramático arpejo ascendente do piano, seguido por
uma calma melodia legato das cordas, em aparente contradição com a indicação de tempo,
Allegro vivace. Depressa, contudo, a violeta e o violoncelo estabelecem uma caminhante
figura de acompanhamento que mostra a verdadeira velocidade da pulsação métrica latente.
Schubert expande e desenvolve os dois gestos musicais distintos antes de conduzir ao tema
secundário, um adorável dueto cantante entre violino e violoncelo, com um arpejo da intro-
dução a causar especial efeito. O segundo motivo deste tema uma melodia bastante rítmica
apresentada pelo piano. O único destaque da secção de desenvolvimento, com as suas
muitas modulações, vai para o primeiro tema. A reexposição é uma repetição quase literal da
exposição, excepto quanto aos necessários ajustes de tonalidade. Não há coda.
O lírico primeiro tema do Andante é apresentado pelo piano, sobre um acompanhamento
das cordas que flui com gentileza. Seguem-se outras frases variadas, até que uma passagem
com arpejos conduz ao segundo tema, uma melodia algo taciturna da violeta e do violonce-
lo, que é ouvida sobre um acompanhamento afadigado dos outros instrumentos. Esta secção,
por sua vez, dá lugar ao terceiro tema, uma melodia sinuosamente intrincada e rítmica do
piano. Depois dum silêncio, Schubert repete literalmente os três temas, uma terceira menor
acima, mas sem qualquer desenvolvimento - dando simplesmente oportunidade aos
ouvintes de escutar mais uma vez essas maravilhosas melodias.
O veloz Scherzo começa com um rápido desenho de quatro notas, e tudo o que se segue deri-
va desse gesto inicial. Alegre e folgazão, o Scherzo está cheio de grandes contrastes de
dinâmica e de acentuações inesperadas. Numa abrupta mudança de carácter, o trio soa
calmo e educadamente dialogante, com as vozes  a subir de volume uma única vez, para vin-
car um ponto em particular.E entãio, como que embaraçadas por esse assomo imprevisto,
regressam ao seu tom de voz cuidadosamente modulado. A Scherzo regressa com a sua elec-
tricidade hirsuta para sacudir a calma e reinstalar o impulso energético da primeira parte.
O quarto andamento é uma série de seis variações sobre uma citação do tema da "Truta" do
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próprio Schubert, transcrito integralmente, mas com ligeiras modificações no ritmo. O tema
deriva do início da canção, que se refere à facilidade com que o peixe foge do pescador: "num
regato cristalino a caprichosa truta passa como uma flecha." As primeiras três variações
fazem sobretudo decoração e ornamentação da melodia, que é ouvida, respectivamente, no
piano, na violeta e no violoncelo, e no contrabaixo. As quarta e quinta variações fazem trans-
formações mais substanciais da melodia original. A sexta variação, mais rápida, é uma súmu-
la do que aconteceu antes, com o tema apresentado na sua forma original e o piano a tocar o
mesmo acompanhamento murmurejante da canção.
Uma badalada de sino assinala o início do Finale e conduz ao tema principal, uma animada
melodia ao estilo húngaro, tocada pelo violino e pela violeta. Schubert logo a submete a um
apreciável desenvolvimento antes de apresentar o segundo tema, uma linha legato das cor-
das sobre uma proeminente e atractiva figuração de acompanhamento do piano. Trás então
de novo o primeiro tema e desenvolve ambas as melodias. Encadear a isto outro desenvolvi-
mento ainda seria redundante, pelo que Schubert simplesmente faz ouvir outro som de sino
e dá início a uma excata repetição da primeira parte (apenas com alguns ajustes de tonali-
dade). Tal como no segundo andamento, alguns poderão sentir falta dum trabalho mais atu-
rado e tradicional sobre os temas, mas a maior parte frui simplesmente dessas melodias fres-
cas e revigorantes, que nunca empalidecem, por muitas vezes que sejam ouvidas.

JOHANNES BRAHMS  (Hamburgo 1833 - Viena 1897)
Sexteto de Cordas em si bemol maior, op. 18

Em Setembro de 1857, Brahms aceitou um cargo de três meses anuais na corte de Detmold,
um castelo situado nos confins da floresta de Teutoburg. Os seus deveres, pouco pesados,
consistiam em dar lições de piano à Princesa, dirigir o coro e actuar nos concertos da corte.
Dispunha do resto do tempo para compor e para dar grandes passeios solitários pelos
bosques.
A angústia dos anos anteriores - o desespero com a morte do seu querido amigo e firme
defensor Robert Schumann e o amor não concretizado por Clara Schumann - tinha ficado
para trás, e o jovem compositor sentia-se mais alegre do que alguma vez estivera. "As paixões
não são naturais na espécie humana", escrevia ele a Clara de Detmold. "São sempre
excepções ou excrecências. O homem ideal e genuíno é calmo na alegria e calmo na dor e no
desgosto."
No cenário tranquilo e pastoral de Detmold, envolto num novo contentamento, Brahms
começou o seu sexteto para dois violinos, duas violetas e dois violoncelos. De perfil ensolara-
do e agradável, com uma expressão directa e quase ingénua, a obra parece querer regressar
à música de Mozart e Beethoven.
Há três melodias distintas no grupo temático inicial: a primeira é uma linha calorosa e rica
cantada pelo primeiro violoncelo; a segunda é um desenho descendente e fugidio do violi-
no; e a terceira, uma valsa langorosa trocada por todo o grupo. É também ao primeiro vio-
loncelo que é confiado o tema principal do segundo grupo, uma frase mais enérgica que
atinge um registo cada vez mais agudo. O tema conclusivo da exposição é tocado pelos dois
violinos e pela primeira violeta. Os temas são então bastante desenvolvidos, antes de regres-
sarem na reexposição e de de uma breve coda.
No andamento segunte, em forma de tema e variações, a primeira violeta enuncia de chofre
a melodia franca e rugosa, de carácter húngaro e cigano, com o primeiro violino a ecoar cada
frase uma oitava acima. Durante as três primeiras variações Brahms dá a impressão de ir
aumentando a velocidade usando figurações de, respectivamente, autro, seis e oito notas por
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cada tempo, embora a pulsação de base se mantenha a mesma.  A aceleração das subdivisões
é interrompida pelo carácter de hino da 4.ª variação, no modo maior. Uma sedutora imitação
de uma caixinha de música serve de 5.ª variação. A sentida recordação do tema original, feita
pelo primeiro violoncelo na 6.ª variação, conclui docemente o andamento.
Brilhante e vigoroso, o Scherzo começa por pôr todos os pés a bater no chão, até que acentos
deslocados começam a fazer cambar o ritmo. A secção central do trio também galopa
razoavelmente, de forma sonora e ofegante, até  que o Scherzo propriamente dito é repetido
e uma animada coda põe o ponto final.
O início do finale, com a sua melodia sedutora e o seu acompanhamento delicado, odia facil-
mente ter sido escrito por Mozart quase um século antes. Um segundo tema mais dramáti-
co, tocado pelos violinos e pelas violetas, acrescenta um pouco de sal e pimenta ao discurso
musical. A meio caminho entre um rondó e uma forma-sonata, o andamento discorre gra-
ciosamente até à coda que acelera e culmina o percurso com uma conclusão vibrante.
Como era seu hábito, Brahms continua a trabalhar no sexteto depois de ter deixado Detmold,
gastando o período de Março a setembro de 1860 a completar a composição. A obra teve a
sua primeira audição a 20 de Outubro do mesmo ano, tocado pelo Quarteto Joachim em ver-
são alargada.

110

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça



O S  I N T É R P R E T E S

AUGUSTIN DUMAY (violino) é um dos violinistas mais refinados e
inteligentes da actualidade. Afastado da espectacularidade mediática
e do virtuosismo mais popular, tem dedicado grande parte da sua
actividade nos últimos anos à música de câmara com a companhia fiel
de Maria João Pires e também pontualmente do violoncelista Jian
Wang. A elegância de fraseado, a sonoridade quente e limpa e um
certo pudor na exibição concertística participam para uma expressivi-
dade de grande equilíbrio no reportório do classicismo. Qualidades

generosamente evidentes na recente integral das Sonatas para Violino e Piano de Beethoven,
que gravou com Maria João Pires (Deutsche Grammophon, 2002), registo que se constituiu,
aliás, como um valioso enriquecimento à discografia destas obras. Pode, portanto, esperar-se
o melhor deste concerto em que Dumay visita o seu reportório de eleição, Mozart, com o
Concerto para Violino e Orquestra Nº 3, K.216, e Beethoven, com as Romances Nº 1, op.40, e
Nº 2, op.50.
Por seu lado Michael Zilm deu já bastas provas do seu saber e inteligência à frente da
Orquestra Gulbenkian. Inovador nos programas que propõe e atento à sua oportunidade no
contexto local e aos públicos a que se dirige, tem oferecido em Lisboa alguns dos mais con-
sistentes ciclos do reportório sinfónico germânico (sublinhe-se a título de nota o legado de
Beethoven, Brahms, Mahler ou Bruckner), matéria fundamental para o trabalho profundo no
seio de uma orquestra, já para não falar da sua permanente actualidade junto do público.
Compreende-se por isso a pertinência da escolha da Sinfonia em Mi Maior de Hans Rott
(1858-1884) compositor que exerceu reconhecida influência no pensamento musical do seu
amigo Gustav Mahler. Michael Zilm constitui-se assim como um dos maestros largamente
habilitados a reconstruir em toda a sua complexidade o quadro estético-estilístico da
tradição sinfónica germânica, objectivo mais lato aliás do que desenterrar isoladamente
obras desconhecidas ou esquecidas.

RODRIGO GOMES (violeta) nasceu em Lisboa em 1985.
Iniciou os seus estudos musicais na escola profissional de música de
Viana do Castelo em 1997, na classe de violino do professor Serguei
Aroutiounian e de música de câmara na classe do professor Iminas
Kuchinskas. Nesta mesma escola terminou o curso básico de instru-
mento e posteriormente o curso de instrumento com a classificação
final de 20 valores em violino e música de câmara.
Realizou master-classes com os professores Anatóli Schwarzburg,

Serguei Kravchenko, Ilya Grubert, Evelio Telles e Gerardo Ribeiro, entre outros.
No ano de 2002 ganhou o 3º prémio do concurso Prémio Jovens Músicos na modalidade de
música de câmara nível médio.
Em 2003 foi admitido na escola superior de música de Lisboa onde estuda violino na classe
do professor Aníbal Lima e música de câmara na classe da professora Irene Lima.
Em 2006 ganhou o 2º prémio no concurso Prémio Jovens Músicos na modalidade de musica
de camara nível superior,no qual se apresentou na formação de Quinteto com Piano.
Em Fevereio ultimo apresentou-se a solo com a orquestra sinfonica da escola superior de
musica de lisboa com o Duplo Concerto para violino e violoncelo de J. Brahms.
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ANNE HERMANT (violoncelo) de nacionalidade francesa, Anne
Hermant obteve o 1º Prémio de Violoncelo no Conservatório Nacional
de Dijon e os Prémios Inter-regionais de Violoncelo e de Música de
Câmara no Conservatório Nacional de Reims. Seguidamente, ingres-
sou na Orquestra de Reims e depois na Orquestra da Bretanha.
Concluiu a licenciatura em Musicologia na Universidade de Rennes e
estudou violoncelo barroco com David Simpson no Curso de Música
Antiga do Conservatório Nacional de Paris. Obteve o diploma de

''Professor de Violoncelo'' em 1990 e no mesmo ano radicou-se em Portugal.
Desde então, Anne Hermant continuou a aperfeiçoar-se no violoncelo moderno, com P.
Strauch, E. Péclard e G. Besnard, e no violoncelo barroco, com C Coin, R. Zipperling e A.
Brüggen. Em 1997, no Concurso Júlio Cardona, na Covilhã, ganhou o Prémio para Melhor
Interpretação, com as Três Canções Populares Portuguesas de Fernando Lopes-Graça.
A sua actividade profissional divide-se essencialmente entre a música de câmara, a música
antiga e o ensino. Faz parte dos Quartetos Ethos e Rossini e da Orquestra Metropolitana de
Lisboa. Deu numerosos concertos com os Solistas Barrocos de Lisboa (Festivais de Leiria e do
Algarve e Festival da Primavera de Budapeste, entre outros) e é membro do grupo Cantata
Lusitana, que se dedica essencialmente à interpretação, em instrumentos de época, de músi-
ca barroca portuguesa, tendo-se apresentado em Paris e no Festival de Mafra.
Anne Hermant foi professora de violoncelo na Fundação Musical dos Amigos das Crianças
e lecciona actualmente no Instituto Gregoriano de Lisboa. Colabora regularmente com o
Coro e com a Orquestra Gulbenkian.

RAFAEL CUNHA (contrabaixo) nasceu em Viana do Castelo em
1984. Iniciou os estudos de contrabaixo aos doze anos na Escola
Profissional de Música de Viana do Castelo na classe do Prof. Nuno
Arrais frequentando paralelamente cursos com os Prof. Michael Wolf,
Reiner Zepperitz, Artem Chirkov  e Frithjof Martin Grabner.
Foi laureado com o 1º prémio no concurso Júlio Cardona e Jovens
Músicos em 2001 e 2004 respectivamente. Tem colaborado regular-
mente com a Orquestra Gulbenkian onde já teve oportunidade de

tocar, em salas como a Philharmonie de Berlim, Philharmonie Gestad em Munique, Sala Liszt
em Budapeste, Concertgebow em Amsterdão com os intérpretes Evgeny Kissin, Arcadi
Volodos, Lawrence Foster entre outros. De referir ainda que nesta temporada foi aceite na
Orquestra de Jovens da União Europeia! 
Actualmente é aluno do Prof. Iouri Axenov. 

MOSCOW PIANO QUARTET 
(Quarteto com Piano de Moscovo, MPQ)

Criado em Moscovo 1989 pelo pianista Alexei Eremine e pelo violon-
celista Guenrikh Elessine, é uma das mais destacadas formações de
música de câmara residentes em Portugal. Marcado pela aprendiza-
gem com mestre Valentin Berlinski - violoncelista do Quarteto
Borodine - o MPQ tem vindo a divulgar todas as obras escritas para
violino, violeta, violoncelo e piano, do período clássico aos nossos
dias. Com actuações por toda a Europa e no Japão, o MPQ foi condec-
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orado em 2001 com a "Medalha de Mérito Cultural do Concelho de Cascais", pelo seu trabal-
ho realizado desde 1993 como Quarteto Residente. O grupo, que inclui desde 2005 o violin-
ista José Pereira e o violetista e compositor Alexandre Delgado, é convidado regular das prin-
cipais instituições de concertos de concertos, tendo vindo a realizar numerosas primeiras
audições.

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

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

ALEXANDRE DELGADO (compositor e violetista) nasceu em Lisboa em 1965. Estudou na
Fundação Musical dos Amigos das Crianças e foi aluno em composição de Joly Braga Santos
e de Jacques Charpentier, diplomando-se com o 1.º prémio do Conservatório de Nice em
1990. Entre a sua o produção sobressai a música de câmara (Quarteto de Cordas, Burlesca,
Langará, The Panic Flirt), a música concertante (Concerto para Flauta e Orquestra, Concerto
para Violeta e Orquestra) e a música vocal (Turbilhão, Poema de Deus e do Diabo). A sua
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ópera de câmara O Doido e a Morte (1993) foi estreada no Teatro de São Carlos e no Theater
Am Halleschen Ufer em Berlim, sob sua direcção. Vencedor do Prémio Jovens Músicos em
1987, estreou como solista o seu Concerto para Violeta em Portugal, Espanha e Holanda.
Membro do Quarteto Lacerda desde 1990 e do Moscow Piano Quartet desde 2005, foi direc-
tor artístico do Festival de Música de Alcobaça entre 2002-2006. Assina o programa A
Propósito da Música na Antena 2 (desde 1996) e é autor dos livros A Sinfonia em Portugal e A
Culpa é do Maestro - crítica musical 1990/2000, editados na Caminho. Foi coordenador e co-
autor do livro Luís de Freitas Branco, primeira obra de fundo dedicada ao compositor, lança-
da em Maio de 2007 pela Caminho.

GUENRIKH ELESSINE (violoncelo) iniciou os seus estudos musicais e de violoncelo em
Moscovo aos 6 anos de idade. Em 1985 conclui o mestrado no Instituto  Musical e Pedagógico
de Gnessin pelo qual é convidado a leccionar nas classes de Quarteto e Música de Câmara e
onde trabalhou até à sua vinda para Portugal em 1991. Laureado com o 2.º Prémio no
Concurso de Violoncelo da Federação Russa em 1985 e o 3.º Prémio no Concurso de
Quartetos de Cordas da U.R.S.S., em 1987. Foi membro do Quarteto Gossteleradio (da Rádio
e Televisão Estatal) da Federação Russa  de 1987 a 1989, com o qual fez inúmeras gravações
para os arquivos da rádio e televisão, alguns editados posteriormente em CD. Actuou em
mais de 150 concertos por toda a União Soviética, Índia, Algéria e Itália. Em 1989 fundou o
Moscow Piano Quartet , com o qual tem actuado em concertos pela Rússia, Europa e, Macau
e Japão. Ao longo da sua carreira apresentou-se em palco com artistas de renome dos quais
são exemplo o Quarteto Borodine, Natália Gutman, Naum Starkman, Dmitri Alekseev,
António Saiote, entre muitos outros. Trabalhou de perto com o compositor Alfred Schnittke,
tendo sido um dos primeiros intérpretes do seu 3.º Quarteto de Cordas e do Quarteto com
Piano. É co-director artístico do Festival Internacional de Música de Castelo Branco desde a
1.ª edição.
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18 e 19 de Agosto (sábado e domingo) - 21h30
Praça do Mosteiro de Alcobaça

CeDeCe - COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
Missa Crioula

Revival 

Concepção: Maria Bessa . António Rodrigues

Coreografia: António Rodrigues *

Música:  Ariel Ramirez - Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei

Figurinos: Helena Lozano

Ensaiador: Luís Sousa

Elenco CeDeCe 2007: Margarida Brito, Charly Corcy, Kleber Cândido, 
Catarina Correia, Erica Gawley ,  Amandine Leleu,Camila Moreira,  

Joana Puntel,  Patrícia Silva, Luís Sousa, Vanessa Vieira

Nota: estreia absoluta em 1/10/1991 
no Fórum Municipal Luiza Todi em co-produção 

com o coral Luiza Todi de Setúbal.

* Participação colectiva coreográfica à data da estreia 
em Setúbal de: Constança Couto, Patrícia Henriques, 

Sofia Belchior, Marina Sacramento, Sónia Rocha.

EM CO-PRODUÇÃO COM A CEDECE

115

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça



| | | | N O TA S  À  M A R G E M  | | | |
por Maria Bessa

Na concepção da Missa Crioula que agora apresentamos conjuntamente, procuramos criar
um espectáculo visual que muito embora apoiado coreograficamente na conhecida partitura
de Ariel Ramirez, traduzisse a intemporalidade do sacrifício da missa - antes de tudo mais em
acto interior que mesmo que celebrado em conjunto coloca o homem perante Deus ou talvez
perante si próprio no seu mais íntimo.
Assim, Deus e o Homem na dualidade que Cristo encerra, a nosso ver, é invocada, question-
ada ou sublinhada conforme a parte da missa a que se refere. O Kyrie, precedido por um
silêncio, assume-se como um cântico de procissão a que se seguem as 3 partes do Glória, sub-
linhadas por projecções, símbolos/testemunho de religiosidade, do horror e da espirituali-
dade criativa numa consciência presente, ou ausente.
Às interrogações que se põem seguir-se-á o Credo, o Sanctus ou cântico dos anjos, das estre-
las e do Universo e a admirável paz do Agnus Dei em que todo e qualquer "Homem de Boa
Vontade" se reconhece na sua força plena.
A linguagem coreográfica e a forma estética são propositadamente contemporâneas contrar-
iando, no campo das aparências, o cariz musical de raiz local.
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O S  I N T É R P R E T E S

MARIA BESSA fundou com António Rodrigues a Academia e a
Companhia de Dança Contemporânea. Teve a seu cargo a orien-
tação dos alunos em improvisação e alinhamento estrutural e foi
um dos Professores de Técnica de Dança Clássica na ADC entre
1982 e 2002. Iniciou os seus estudos de Ballet no C.I.C. de
Margarida de Abreu, em Lisboa, e continuou a sua aprendizagem
em Londres nas Escolas Rambert e do Royal Ballet e ainda com A.
Northcote, A Hardie e J. Denise. Desenvolveu a maior parte da

sua carreira como bailarina do Ballet Gulbenkian sob a Direcção de Walter Gore e M.
Sparemblek. Estudou Coreologia com Rudolph e Joan Benesh e foi Professora Assistente de
J. Benesh em White Lodge. Em 1976/77, no Laban Center for Dance Research (New York)
estudou a Teoria Laban, nomeadamente, Effort-Shape, Movement and Perception, Space in
Movement, Fundamentals of Body Movement e ainda Anatomia e Cinesiologia. Durante
esses dois anos, estudou intensamente a obra da Drª Schweigard com Irene Dowd e seguiu
os Cursos de Zenna Rommet. Fundou a disciplina de Coreologia na Escola de Dança do
Conservatório Nacional onde ensinou de 1972 a 1986. Em 1990 foi-lhe atribuída a medalha
da cidade de Beauvais, França por mérito cultural; em 1992 foi homenageada pela Câmara
Municipal de Setúbal por Mérito Cultural; em 1999 foi-lhe concedido por Sua Excelência O
Senhor Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, o grau de Comendador do Mérito e em
2002 recebeu o trofeu Costa Azul por Serviço Público no domínio da Cultura atribuído pela
Região de Turismo de Setúbal em nome dos seus 13 municípios.

ANTÓNIO RODRIGUES fundou com Maria Bessa a Academia e a
Companhia de Dança Contemporânea. Responsável por todos os cursos
e linha de orientação em dança moderna entre 1982 e 2002 na ADC.
António Rodrigues desenvolveu a sua carreira como bailarino no G:B:
Verde Gaio (Direcção de F: Lima e M. Abreu) e no Ballet Gulbenkian sob
a Direcção artística  de Walter Gore e M. Sparemblek, tendo desempen-
hado vários papeis como solista. Posteriormente, estudou durante dois
anos na Escola Martha Graham (New York ) e T'ai Chi Chuan com Don

Ahn. Como Coreógrafo, apresentou alguns trabalhos no Atelier Coreográfico da Fundação
Gulbenkian, no G.B. Verde Gaio, no Grupo de Dança Contemporânea, que fundou, na
Companhia Nacional de Bailado e em varias Companhias de Teatro.
De entre as muitas coreografias que dedicou à ADC, estão incluídas no actual reportório da
CeDeCe, entre outras Lorpa (musica de César Viana) e Missa Crioula (coreografia em co-
autoria sobre musica de A. Ramirez). Para a CeDeCe coreografou o bailado Na Melodia dos
Madredreus (o menino, matinal e cantiga do campo), T'ai Chi Modern Dance (nova versão)
e coordenou e coreografou Dançar Zeca Afonso, Encomenda Lisboa 94 e o Autor Encomenda
SPA. No 1º Programa/96 estreou o bailado O Homem e as suas Sombras (musica tradicional
japonesa). Em Setembro de 96 foi-lhe atribuída a Medalha de Honra da Cidade de Setúbal
por Mérito Cultural. Estreou, no 1º Programa/97 Happening com musica ao vivo de Patrick
Brennan. Em Julho de 97 criou 6 Personagens á Procura de Si Próprias (colagem sobre musi-
ca de Henryk Gorechi), uma encomenda Cendrev/Utopia.
Numa co-prodrução ACARTE/CeDeCE é autor do bailado A Sibila baseado num romance de
Agustina Bessa-Luis, em Ante-Estreia no ACARTE em 16 de Dezembro de 98 e com estreia
Absoluta no 3º Programa da Temporada 98 em Setúbal. Em 2001, é o principal criador de No
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Tempo… em que os Animais Falavam!. Para alem da concepção é também o autor das várias
mascaras utilizadas pelos bailarinos, neste programa especialmente concebido para crianças.
Em 2002, coreografa Lenda de Hiram e em 2007 é o autor coreográfico de produção A Caixa
de Pandora - Bonecos e Bailarinos. António Rodrigues é autor dos desenhos de luz da maio-
ria dos bailados e espectáculos da CeDeCe, bem como assume a direcção de cena dos espec-
táculos.

CeDeCe 2007

Direcção Artística: Maria Bessa o  António Rodrigues
Direcção de Cena e Desenho de Luzes: António Rodrigues
Professores Residentes: Luís Sousa, Patrícia Silva
Professores Convidados: Paulo Manso, Marc de Graef
Elenco (por ordem alfabética):
Margarida Brito, Charly Corcy, Kleber Cândido, Catarina Correia, Erica Gawley*,
Amandine Leleu, Camila Moreira, Joana Puntel, Patrícia Silva, Luís Sousa, Vanessa Vieira
* Aluna da ADC em estágio

Comunicação e apoio de secretariado: Sofia Fragoso
Secretária e Guarda Roupa : Ana Maia
Técnica: João Paulo Mendes
Design de Material de Divulgação e do Programa: Velcro Design
Fotografia: Sérgio Claro
Tradutor: Isabel Gawley
Consultores Jurídicos: Bessa de Carvalho Dias da Silva
Site: www.cedece-online.com 

Estrutura financiada por

Cia residente em

Apoios

Co-Produção

118

cistermúsica - XV festival de música de alcobaça



F I C H A T É C N I C A

DIRECTOR ARTÍSTICO

Alexandre Delgado 
(em colaboração com o Moscow Piano Quartet)

DIRECTOR EXECUTIVO

Rui Morais

PRODUÇÃO

Isabel Martins (coordenadora), Genoveva Amaro, Joana Bártolo, Lídia Pereira [CMA]

Cristina Vieira, João Coelho, Hélio Vazão [AMA]

IMPRENSA

Mafalda Candido [CMA]

DESIGN

Ana Alves [CMA]

IMPRESSÃO

Arte Ataca

AGRADECIMENTOS

Carlos Semedo, Luís Raimundo, Miguel Sobral Cid, Fundação Calouste
Gulbenkian, Museu da Música, Manuel Campos, Angus Smith.

ORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO EXCLUSIVO

APOIOS
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CONFERÊNCIAS

CURSOS

EXPOSIÇÃO

BANDAS DE MÚSICA

MÚSICA NOS CAFÉS

MÚSICA NO MOSTEIRO

MÚSICA NAS FREGUESIAS

MÚSICA NAS COLECTIVIDADES

MONTRAS COMERCIAIS ALUSIVAS

www.cistermúsica.pt
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