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Quaresma

Fr. Manuel Cardoso (1560–1650)
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Domine tu mihi lavas pedes?, Motete a 5 para Quinta-
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O sentir das lágrimas

Nas palavras de Tolentino Mendonça, “as lágrimas são 
um transbordar que manifesta o excesso de alguma 
coisa”. De facto, se delas se apropriam a solidão ou 
a tristeza, não menos delas se apropriam o júbilo ou 
a felicidade. Ainda que não consubstanciado um 
evento verbal, as lágrimas não se desapossam de 
uma linguagem, um grito capaz de dizer o que não 
se consegue dizer. Por tal chorou o Profeta Jeremias, 
lamuriando a mísera conjuntura em que se encontrava 

o povo de Israel. Por tal chorou Verónica, ao limpar 
a face de Cristo. Se não menos chorou Cristo ao ser 
pregado na Cruz, de igual modo choraram as duas 
Marias ao experimentarem o mistério da ressurreição. 
Chorando, lamenta-se. Chorando, agradece-se. 
Chorando, busca-se um interlocutor capaz de recolher 
a mensagem que transita.

João Andrade Nunes

Ensemble São Tomás de Aquino

Residente na Igreja de São Tomás de Aquino, em Lisboa, 
o Ensemble São Tomás de Aquino constitui-se como 
um grupo de composição variável formado por jovens 
músicos profissionais. Criado em setembro de 2015, 
tem apresentado – em concerto e no âmbito litúrgico 
– repertório verdadeiramente exigente e diferenciado. 
Entre as obras executadas em concerto incluem-se o 
Kyrie e Gloria da Missa em Si menor e o Magnificat de 
J. S. Bach, Gloria de A. Vivaldi, Messiah de G.F. Handel, 
Selected Mass de Vincent Novello, Requiem de Mozart, 
bem como numerosas obras de polifonia sacra antiga e 

contemporânea. Em dezembro de 2018 estreou a obra 
Missa do Parto, para coro e órgão, de Alfredo Teixeira e, 
em junho de 2019, do mesmo autor, estreou Apocalipse 
Breve segundo Daniel Faria, para duplo trio, no âmbito 
do Colóquio “Se acender a luz não morrerei sozinho”, 
decorrido em Tabuaço. De igual modo, tem vindo a 
apresentar-se em diversos festivais de música tais como: 
Festival Internacional de Órgão da Madeira, em 2017, 
II Festival Internacional de Órgão de Mafra, em 2018, 
e Festival de Música “Sons com História” de Castelo de 
Vide, em 2019.

Textos

De lamentatione

De lamentatione Jeremiae Prophetae.
Heth. Misericordiæ domini, quia non sumus consumpti; 
quia non defecerunt miserationes ejus.
Heth. Novi diluculo, multa est fides tua.
Heth. Pars mea dominus, dixit anima mea; propterea 
exspectabo eum.
Teth. Bonus est dominus sperantibus in eum, animæ 
quærenti illum.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad dominum deum 
tuum.

As lamentações do Profeta Jeremias
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim;
Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto 
esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma 
que o busca.
Jerusalém, Jerusalém converte-te ao Senhor teu Deus.

Oculi mei · Salmo (24) 25: 5-16

Oculi mei semper ad Dominum,
quia ipse evellet de laqueo pedes meos:
respice in me, et miserere mei.

Tenho os meus olhos sempre postos no Senhor,
porque Ele me livra do perigo.
Voltai-vos para mim e tende compaixão de mim.

Montes Israel · Ezequiel 36:8

Montes Israel, ramos vestros expandite,
et florete et fructus facite:
prope est ut veniat dies Domini.

Porém as árvores de Israel terão novas folhas verdes
e darão fruto que será vosso, ó Israel, meu povo.

Audivi vocem coelo · Jeremias 40:10 e Mateus 25:6

Audivi vocem de caelo dicentem mihi:
“Beati mortui qui in Domino moriuntur”.

Ouvi uma voz, vinda do céu, dizendo-me:
“Abençoados aqueles que morrem no Senhor”



Pater peccavi · Lucas 15:17-19

Pater peccavi in coelum et coram te. 
Iam non sum dignus vocari filius tuus,

Pai, pequei contra o céu e contra vós.
Não sou digno de ser chamado vosso filho.

Aquam quam ebo dabo · Jo 4:13-14

Aquam quam ego dabo,si quis biberit ex ea,
non sitiet in aeternum,
Dixit Dominus mulieri Samaritanae.

Quem beber da água que Eu lhe der,
Nunca mais terá sede,
Disse o Senhor à mulher Samaritana

Domine tu mihi lavas pedes? · Jo 13: 6-8

Domine tu mihi lavas pedes?
Respondit Jesus et dixit ei: 
Si non lavero tibi pedes, non habebis partem mecum.

“Senhor, Tu vais lavar-me os pés?”
Jesus respondeu e disse-lhe:
“Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo”.

Nos autem gloriari oportet · Gl. 6:14

Nos autem gloriari oportet
in cruce Domini nostri Jesu Christi.

Quanto a mim, não quero gloriar-me
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.

Jesu Redemptor · Lucas 23:42

Jesu Redemptor, suscipe illas animas eorum in Paradiso. 
Amen.

Jesus, redentor, lembra-te de mim quando entrares no 
paraíso

Tenebrae factae sunt · Mateus 27: 45-46; Lucas 23: 46

Tenebrae factae sunt:
dum crucifixissent Jesum Judaei:
et circa horam nonam exclamauit Jesus voce magna:
deus meus vt quid me dereliquisti.
Et inclinato capite emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna Ait:
Pater in manus tuas commendo spiritum meum.
Et inclinato capite emisit spiritum.

A escuridão veio
quando os judeus crucificaram Jesus,
e por volta da nona hora, Jesus exclamou em voz alta:
“Meu Deus, por que me abandonaste?”
E inclinando a cabeça, entregou o espírito.
Exclamando em voz alta, Jesus disse:
“Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito”.
E inclinando a cabeça, entregou o espírito.

O vos omnes · A partir do versículo 1:12 do Livro das Lamentações (Canto de Verónica)

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte:
Si est dolor similis sicut dolor meus.
Atténdite, univérsi pópuli, et vidéte dolórem méum.
Si est dolor similis sicut dolor meus

Ó, vós todos que passais pelo caminho, vinde e vede:
se existe dor tão grande quanto a minha dor.
Escutai, todos os povos, e vede a minha dor
se existe dor tão grande quanto a minha dor



João Andrade Nunes

Natural do Sabugal, nasceu em 1990 e, em 1999, iniciou 
os seus estudos de música no Conservatório de Música 
Pedro Álvares Cabral, em Belmonte. Em 2008, ingressou 
na Banda da Armada, como saxofonista solista e, no ano 
de 2011, terminou os seus estudos superiores em música 
– variante performance (saxofone) – na Escola Superior 
de Música de Lisboa. No decurso da mencionada 
licenciatura foi co-fundador, em 2009, do grupo de 
música contemporânea Entre Madeiras Trio, o qual 
celebrou, no ano transato, o seu 10.º aniversário, com 
um Concerto Antena 2, no CCB. Enquanto compositor, 
estudou técnicas de composição e harmonização com os 
professores João Madureira, Domenico Ricci, Fernando 
Lapa e Jorge Constante Pereira. Nesta sede, desde 2011, 
tem musicado e harmonizado inúmeros textos litúrgicos, 

os quais se encontram publicados em diversos blogs, sítios 
da internet e em obras impressas como: Livro Cinzento - 
laboratório 2019, Editorial Frente e Verso, Braga, 2019 e no 
Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional 
de Liturgia, Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima, 
2019. Como maestro fundou, em 2015, um peculiar projeto 
de divulgação e incremento de música sacra na liturgia, 
designado de Ensemble e Coro São Tomás de Aquino, 
residente na Igreja São Tomás de Aquino, em Lisboa. 
Como elemento de júri, em 2019, integrou o I Concurso 
Internacional de Composição, Prémio Clotilde Rosa e o 
Prémio de Composição Pe. Miguel Carneiro. Para lá da 
sua atividade musical é licenciado e mestre em Direito, 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
onde, atualmente, é doutorando e docente.

Ariana Russo, soprano

Em 2000 iniciou os seus estudos musicais no Instituto 
Gregoriano de Lisboa, completou os Cursos de Canto no 
Conservatório Nacional e da Escola Superior de Música 
de Lisboa. É membro do Coro Gulbenkian desde 2008. 
Como solista, cantou na Missa Brevis de Haydn, o 
Requiem de Mozart, o Sacred Concert de Duke Ellington, 
a Missa em sol de Carlos Seixas, Cantos de Natal de 
Fernando Lopes-Graça, Oratória de Natal de C. Saint-
Säens, Stabat Mater de Pergolesi, Cantata BVW 61 de 
J. S. Bach, O Achamento do Brasil e O Conquistador de 
Jorge Salgueiro, Missa Pueri Cantorum de Tiago Oliveira 
e Cantata de Natal de Rui Soares. Estreou-se no papel de 
“2nd Woman” em Dido e Eneias de Purcell. Interpretou 
“O Fogo” em L’enfant et les Sortiléges de Ravel, “Fillide” 
em Il sogno dello Zingano de A. Miro e “Lisetta” em Il 

mondo della Luna de Avondano.  Em 2011 integrou o 
elenco de solistas na estreia mundial da ópera de Ayres 
de Abreu Ainda não vi-te as mãos. Frequentou a Escola 
Superior de Música de Karlsruhe, onde estudou com 
Donald Litaker. Em 2011 obteve o 1.º prémio e o Prémio 
de música Portuguesa no Concurso Nacional de Canto 
dos Conservatórios. Em 2013 foi-lhe atribuído o 3º prémio 
no Curso Internacional de Canto do Fundão. Em 2015 foi 
bolseira na Internationale Sommerakademie Universität 
Mozarteum Salzburg com Helene Schneiderman. 
Integrou o elenco do Diálogo das Carmelitas de Poulenc, 
no Teatro Nacional de S. Carlos, sob a direção de João 
Paulo Santos. Desde 2015 que colabora como professora 
de Canto com a Paróquia de São Tomás de Aquino e 
integra o Ensemble São Tomás de Aquino.

Margarida Simões, soprano

Margarida Simões nasceu em Lisboa onde iniciou os 
seus estudos de música em 1997, em violino, na Escola de 
Música da Orquestra Metropolitana. Em 2008 ingressou 
no curso de Canto da Escola de Música do Conservatório 
Nacional (EMCN), estudando inicialmente com José 
Manuel Araújo e, a posteriori, com Ana Paula Russo, 
em cuja classe concluiu o curso de Canto com 18 valores. 
Atualmente estuda com Sandra Medeiros. Trabalhou 
em Masterclasses com Susan Waters, João Paulo Santos 
e Lucia Mazzaria. Pertenceu ou colabora regularmente 
com vários grupos de câmara como o Ensemble 
Peregrinação, Lisboa a cappella, Ensemble São Tomás 
de Aquino, entre outros, cantando regularmente partes 
a solo. Pertence também ao Coro Ricercare, dirigido por 
Pedro Teixeira. É, desde há anos, membro do Coro de 
Câmara de Lisboa sob a direção de Teresita Gutierrez 
Marques. Com estes grupos tem-se apresentado um 
pouco por todo o país (Continente e Ilhas) e em países 

como França, Malásia, Indonésia e China, interpretando 
música de diversos estilos abrangentes, da polifonia de 
Palestrina à ópera Verista de Leoncavallo, passando 
pelo Barroco, Classicismo e Romantismo. Das suas 
apresentações a solo destacam-se o papel de Rapaz de 
Bronze (ópera O Rapaz de Bronze de Nuno Côrte-Real), 
Bastienne (ópera Bastien und Bastienne de Mozart), 
o Soprano solista das Missas Brevis KV 192 e KV 194 de 
Mozart, o Soprano I e II do Gloria de Vivaldi, o Soprano 
solista do Te Deum de Marcos Portugal, Soprano II 
da Missa em Si m e do Magnificat de Bach, Soprano 
solista do Stabat Mater do Pergolesi e recitais com 
obras de Handel, Haydn, Brahms, Lopes Graça, Halffter 
e Carrapatoso. Canta também a solo ou acompanhada 
modinhas luso-brasileiras com o grupo Cantos do Sabiá. 
Paralelamente é formada em Medicina Dentária pela 
Universidade de Lisboa.



Mariana Monteiro, alto

Iniciou os seus estudos musicais na Escola de Música 
do Conservatório Nacional em 2003, onde estudou 
Guitarra com Júlio Guerreiro e Paulo Amorim. Na 
mesma escola, concluiu o curso de Canto em 2014, na 
classe da professora Ana Paula Russo. Participou em 
cursos de aperfeiçoamento com Susan Waters, e cursos 
de interpretação, com o maestro João Paulo Santos. 
Integra desde 2007 o Coro de Câmara de Lisboa, dirigido 
por Teresita Gutierrez Marques, tendo participado nas 
suas digressões por vários países: Malásia (2009 e 2011), 
Singapura (2009), Indonésia (2011) e China (2018). Integra 
desde o início de 2018 o Coro Ricercare, sob a direção 
de Pedro Teixeira. Tem-se apresentado em diversos 
agrupamentos, como o Ensemble MPMP, Ensemble 
São Tomás de Aquino, Capella Patriarchal, Studio 

Contrapuncti, Concertus Antiquus, Lisboa a Cappella, 
Ensemble Girassol e Altus Continuus; tem também 
participado em concertos didáticos para crianças. 
Pontualmente, tem reforçado o grupo Coral de São José, 
nos Açores. Cantou com o coro da Orquestra do Norte 
nas óperas La Traviata, de Verdi, La Bohème, de Puccini, 
ambas em 2013, e Carmen, de Bizet, em 2014. Participou 
como cantora convidada no espetáculo Um dia os réus 
serão vocês, com o Teatro Municipal de Almada, tendo 
acompanhado a referida companhia nas suas digressões 
por São Paulo, Rio de Janeiro, e Porto (2014). É licenciada 
em Matemática Aplicada pela Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, onde concluiu a parte curricular 
do Mestrado em Estatística e Investigação Operacional. 
Atualmente é analista de dados na ANACOM.

Maria de Fátima Nunes, alto

Nascida em Lisboa em 1987, iniciou os seus estudos na 
área musical aos 4 anos em órgão. Em 1997 ingressa 
no Instituto Gregoriano de Lisboa onde estudou piano 
com Ilda Ortin Rodrigues e técnica vocal com Armando 
Possante. É docente de várias classes de coro da 
Academia de Amadores de Música desde 2011, dirigindo 
as classes infantis e juvenis da AAM. Exerceu funções 
de diretora pedagógica da mesma escola entre 2015 e 
2017. Foi orientadora e responsável pela concepção das 
oficinas “Descobrir a voz e a música coral” da Fundação 
Calouste Gulbenkian, integrado nos projetos “Descobrir” 
para crianças e jovens. É licenciada em Fisiologia Clínica 
pela ESTeSL. Realizou o Mestrado em Direção Coral 
(Ensino e Performance) na Escola Superior de Música 
de Lisboa. Teve oportunidade de participar no elenco 
da ópera Elektra no Festival d’Aix en Provence 2013, 
sob a direção de Esa-Pekka Salonen e encenado por 

Patrice Chéreau. Fez parte do Tenso Europe Chamber 
Choir – Summer School em 2015, no qual realizou vários 
concertos em diversos pontos da Europa, incluindo o 
Festival EuropaCantat2015. Trabalha como membro do 
Officium Grupo Vocal. É membro do Coro Gulbenkian 
desde 2009 onde ultimamente tem participado como 
solista de coro e como ensaiadora de naipe, integrando 
também os projetos dos Coros Participativos como 
maestrina preparadora. Iniciou recentemente o projeto 
dos Pequenos Cantores dos Santos Reis Magos, do 
qual é diretora artística. É ainda maestrina do novo 
coro InfinitaLux. É membro do Choeur du Chambre de 
Namur, no qual realiza vários concertos pela Europa sob 
a direção de Leonardo Garcia Alarcon, onde também 
gravou o disco Requiem Siciliano e participa como 
solista no programa “Carmina Latina”.

João Pedro Afonso, tenor

Foi aluno da Academia de Música de Santa Cecília 
desde os três anos de idade tendo terminado o Curso 
Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas 
e um ano mais tarde o Curso Complementar de 
Formação Musical. Frequentou os 3 anos de Técnica 
Vocal com Marina Ferreira e, sob orientação de David 
Paccetti Correia, foi o primeiro aluno desta instituição a 
terminar o 8.º Grau de Órgão. Ingressou na Licenciatura 
em Gestão no ISEG, Universidade Técnica de Lisboa, 
vertente que optou por declinar para se dedicar por 
completo à área musical. É licenciado em Ciências 
Musicais pela FCSH, Universidade Nova de Lisboa, e 
ingressou no Mestrado em Musicologia Histórica na 
mesma instituição, aguardando a defesa da dissertação 
intitulada Vincent Novello e a Capela Portuguesa em 
Londres — transcrição e estudo crítico da Selected 
Mass (1811/1825), sob orientação de David Cranmer. 
É investigador-colaborador no Centro de Estudos de 
Sociologia e Estética Musical (CESEM) da FCSH/NOVA, 
integrando o Grupo de Investigação “Música no Período 

Moderno”. Concluiu o Curso Complementar de Canto da 
Escola de Música do Conservatório Nacional em regime 
supletivo, na classe de Ana Paula Russo, tendo obtido 
19 valores na Prova de Aptidão Artística. Frequentou a 
classe de Música Antiga orientada por Helena Raposo 
pertencendo ao Ensemble Pictórico, quinteto a capella 
que foi finalista da 29.ª Edição do Prémio Jovens Músicos 
da RTP | Antena 2, em setembro de 2015. Venceu o Prémio 
de Melhor Interpretação de Canção Portuguesa da 10.ª 
Edição do Concurso Nacional de Canto de Conservatórios 
Oficiais de Música, decorrido em abril de 2017, Aveiro. 
Participou em masterclasses de lied e Canção com 
David Santos, de Ópera com João Paulo Santos, Lucia 
Mazzaria, Christian Hilz e Música Antiga com Adam 
Woolf, Wim Becu e Orlanda Isidro. É tenor no Coro 
Gulbenkian desde novembro de 2010, membro fundador 
do grupo coral Lisboa a Cappella (dir. Pedro Ramos) e é 
co-titular do Órgão da Igreja de São Tomás de Aquino 
(Lisboa) desde abril de 2014. Integra o Ensemble São 
Tomás de Aquino e o grupo AVRES SERVA dirigido por 



É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais do festival.

Nuno Oliveira, onde interpretou obras de C. Monteverdi 
e cantatas de J. S. Bach nos Dias da Música - CCB, 
2018, de acordo com uma interpretação historicamente 
informada. Colaborou com o Americantiga Ensemble 
de Ricardo Bernardes, na Temporada de Música em S. 
Roque - SCML, 2016 e 2017. Em setembro e outubro de 

2019 integrou o Chœur de Chambre de Namur em Les 
Indes Galantes de J. P. Rameau, na Ópera da Bastilha - 
Paris, sob a direção musical de Leonardo Garcia Alarcón, 
numa produção conjunta Cappella Mediterranea/Opéra 
National de Paris.

Carlos Monteiro, tenor

Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório 
Regional de Setúbal. Licenciou-se em Ciências 
Farmacêuticas na Universidade de Lisboa. Fez o curso 
de Canto no Conservatório Nacional de Lisboa com 
Rute Dutra. Concluiu a licenciatura em Canto na Escola 
Superior de Música de Lisboa com Luís Madureira. 
Terminou em 2018 o Mestrado em Canto no Real 
Conservatório de Haia (Holanda) com Rita Dams. Em 
ENSEMBLE trabalha regularmente com La Capella 
Reial de Catalunya, sob a direção do maestro Jordi 
Savall, é membro do Grupo Vocal Olisipo. São várias as 
produções em que se apresentou como solista, entre as 
quais: Serenade op. 31, B.Britten, maestro Jean-Sébastien 

Béreau, Programa Magnificat & Jubilate – Jordi Savall & 
Le Concert des Nations (cover do solista), Oster-Oratorium, 
J.S.Bach, Orquestra XXI, Carmina Burana de Carl Orff, 
Banda da Força Aérea Portuguesa, Johannespassion, 
J.S.Bach, Tenor e Servus, Kamekoor Lamusa, Messa 
di Requiem, W.A.Mozart, OSJ, Lisboa. Em ópera 
interpretou: Peppe/Beppe em Rita de G.Donizetti, Don 
Ottavio em Don Giovanni de W.A.Mozart, Basilio e Don 
Curzio em Le Nozze di Figaro de W.A.Mozart, Nerone em 
L’Incoronazione di Poppea de C.Monteverdi, Catone em 
Catone in Utica de A.Vivaldi, Ulisse em Penelope la casta 
de A.Scarlatti, Paride em Il ratto di Helena de Marco 
Vitale.

Pedro Morgado, baixo

Concluiu com elevada classificação o curso de Canto 
do Conservatório Nacional, na classe da professora Ana 
Paula Russo. Tem participado como solista em diversos 
espetáculos de ópera e teatro musical, em palcos como 
o Centro Cultural de Belém e os teatros da Trindade, 
São Luís e Aberto, em Lisboa. Integra o Coro Gulbenkian 
desde 2006, com o qual se apresentou também como 
solista, e com este e outros coros tem uma intensa 
atividade em ópera, concerto e gravações, com maestros 
de renome internacional. Participou em workshops e 

masterclasses com Adam Woolf, Maria Jonas e Wim 
Bécu, entre outros, e faz parte de ensembles como Les 
Secrets des Roys, Americantiga e Ensemble de São 
Tomás de Aquino. Dedica-se também à direção coral, 
tendo-se já apresentado publicamente com o Coro 
do Tejo, o Coro ART, o ensemble Concertus Antiquus, 
entre outros. No âmbito da música litúrgica, colabora 
regularmente com as paróquias de São Tomás de 
Aquino, Estrela, Encarnação e São Domingos da Baixa, 
em Lisboa. É doutorado em Engenharia Química.

David Cunha, baixo

Iniciou o seu percurso musical no Coro de São Tomás de 
Aquino em setembro de 2015, tendo integrado o Ensemble 
de São Tomás de Aquino em setembro de 2016. Desde então 
tem tido aulas de canto com Ariana Moutinho Russo. Com 
o Ensemble de São Tomás de Aquino destaca-se a sua 
participação no Gloria de Vivaldi RV589 e no Magnificat 

de Bach BWV243. É licenciado em Matemática pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa. Trabalhou como Técnico de Estatística na 
Qmetrics e SAS Specialist na Teleperformance. Atualmente 
é Senior Consultant na Closer.


