
Música do Século XXI
Lusitanus Ensemble
ENSEMBLE DE SOPROS
26 de junho de 2021 · 21h30 
Mosteiro de Alcobaça · Claustro D. Dinis

Programa

Anne Victorino d’Almeida (1978 -)
Entre Dois Actos

Carlos Azevedo (1949 - 2012)
Blowing the Hard Way

Alexandre Delgado (1965 -)
Melopeia

Mariana Vieira (1997 -)
Color Study

Daniel Bernardes (1986 -)
Amálgama

Bernardo Sassetti (1970 - 2012)
Fragments (of cinematic illusion)

• I – Misterioso
• II - Obsessivo
• III - Lento
• IV – Crepuscular
• V – Irreverente

Carlos Marques (Balaú) (1971 -)
Festim da Suite Lusitanus

Eurico Carrapatoso (1962 -)
Quatro Peças Brilhantes para um Ensemble Lusitano

• I - Vivo / tempo de valsa / vivo
• II - Concertino / tutti / concertino
• III - Tempo de regtime
• IV - Velocíssimo / tempo de valsa / velocíssimo

Todas as obras foram encomendadas e escritas para este Ensemble.

Ficha artística

Lusitanus Ensemble
Natália Monteiro e Beatriz Marques, flauta
Carla Duarte, oboé
José Conde e Jorge Ramalho, clarinete
Hélder Alves e Diana Catarino, saxofone alto
Tiago Cordeiro e Filipe Valentim, saxofone tenor
Raimundo Semedo, saxofone barítono
Rodrigo Carreira, trompa
Marco Barroqueiro e Renata Cardoso, trompete
André Conde, trombone
João Aibéo, tuba
Marco Fernandes, percussão

Adelino Mota, direção musical

Sinopse

O desenvolvimento da música portuguesa está na génese 
da formação do Lusitanus Ensemble. Neste programa, 
são apresentadas oito obras de compositores nacionais, 
de várias gerações e estilos, todas encomendadas e 
escritas para este ensemble. Uma viagem pela música do 
século XXI composta por alguns dos mais conceituados 
compositores nacionais, entre os quais se contam Anne 
Victorino d’Almeida, Carlos Azevedo, Alexandre Delgado, 
Mariana Vieira, Daniel Bernardes, Bernardo Sassetti, 
Carlos Marques e Eurico Carrapatoso. De realçar que 
todas as obras foram encomendadas pelo Lusitanus 
Ensemble em 2005 e 2021, reforçando o compromisso 
em apoiar a criação artística nacional numa época 
conturbada.

Mecenas



Lusitanus Ensemble

O Lusitanus Ensemble pretende criar o seu espaço na 
música de câmara, através da descoberta de uma nova 
sonoridade, bem como contribuir para o desenvolvimento 
de nova música nacional com a encomenda de obras a 
alguns dos mais prestigiados compositores portugueses.

A sua formação é baseada em instrumentos cujas 
“escolas” estão implantadas no nosso país e com fortes 
provas dadas e excelentes resultados: “os sopros”.

Estes instrumentos têm tido um importantíssimo papel 
na música de câmara, destacando-se os quintetos 
de sopros, os quintetos de metais e os quartetos de 
saxofones.

Neste grupo pretende-se fundir estas três formações, 
com algumas alterações, procurando criar-se um som 
que “leve” o público a imaginar uma orquestra de sopros, 
estando num ambiente de música de câmara.

Deste ensemble fazem parte músicos com formação 
superior, alguns com Mestrados e Doutoramentos, nas 
mais prestigiadas escolas e/ou universidades nacionais 
e estrangeiras.

Tendo o apoio da Direção-Geral das Artes, encomendou 
obras aos prestigiados compositores portugueses: 
Alexandre Delgado, Anne Victorino d’Almeida, Bernardo 
Sassetti, Eurico Carrapatoso, Carlos Azevedo, Carlos 
Marques, Daniel Bernardes e Mariana Vieira.

Gravou recentemente em CD as obras e realizará vários 
concertos com o tema Música do Século XXI.

Este projeto terá apoio para a divulgação dos concertos 
pela Antena 2.

Adelino Mota

Estudou no Conservatório de Música de Coimbra no 
Curso de Flauta Transversal.

Ao longo da sua atividade musical fundou: a Escola de 
Música e a Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia 
de Valado dos Frades, a Escola de Música da Junta de 
Freguesia de Famalicão da Nazaré, a Escola da Loja 
da Música, resultando na criação do Conservatório de 
Música de Caldas da Rainha, a Big Band do Município 
da Nazaré e o Lusitanus Ensemble.

Enquanto foi Diretor deste Conservatório, criou 
e desempenhou funções de Maestro do Flexible 
Ensemble desta escola, Diretor Artístico e Organizador 
dos “Concertos de Primavera” Festival de Música de 
Caldas da Rainha, Diretor e Organizador dos Cursos de 
Verão Jovens Músicos em Caldas da Rainha, Diretor e 
Organizador dos Cursos de Direção em Óbidos.

Frequentou vários Cursos de Direção de Orquestra, em 
Portugal, Espanha e Inglaterra, tendo trabalhado com 
os Maestros Robert Houlihan, António Saiote, George 
Hurst, Denise Ham e Rodolfo Saglimbeni.

Como membro da IAJE participou em workshops, nos 
EUA, sobre História do Jazz, Improvisação, Direção e 
Técnicas de Ensaio de Big Band.

Foi professor convidado dos Cursos Regionais para 
Regentes de Bandas, organizados pelo INATEL, 
assistente do Maestro Robert Houlihan nos cursos que 
este tem feito em Portugal, Diretor Artístico e Maestro 
Titular da Orquestra de Sopros do Oeste e da FIJUNA 
(Filarmónica Juvenil do Norte Alentejano) em Portalegre, 
fez parte da Direção Artística da Big Band Nacional da 
Juventude e dirigiu a Big Band de Alunos do Hot Clube.

Atualmente exerce as funções de Maestro titular do 
Lusitanus Ensemble, Diretor da Editora de Partituras 
“Lusitanus Edições”, Diretor Artístico do Festival de Jazz 
de Valado dos Frades, Coordenador e Maestro da Big 
Band Município da Nazaré e da Orquestra Juvenil de 
Valado dos Frades e Maestro da Banda Comércio e 
Indústria de Caldas da Rainha.

Notas de programa

As peças apresentadas nesta temporada foram 
encomendadas e escritas para esta formação específica 
e única que é o Lusitanus Ensemble. Algumas foram 
escritas em 2005, numa primeira fase da vida deste 
grupo e as restantes já neste ano, patrocinadas através 
de um projeto à Direção-Geral das Artes, onde foi o único 
da região centro a ser apoiado. As obras têm todas o seu 
próprio caráter conferido pela distinta personalidade e 
linha dos seus compositores. A variedade tímbrica da 
instrumentação do ensemble permitiu aos compositores 
escrever peças com diferentes dinâmicas e com bastante 
diversidade sonora, resultando numa música atual e 
com bastante energia.

O Lusitanus Ensemble tem o apoio de:

Consulte a programação completa em www.cistermusica.com

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.


