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Programa

Josquin des Prez (1450/55 – 1521)
Salve Regina

Pedro do Porto (1465 – 1535)
Magnificat do 8º Tom

Josquin des Prez
Absalon, fili mi

Vicente Lusitano (1520 – 1561)
Heu me Domine

Josquin des Prez
Ave Maria gratia plena, virgo serena

Bartholomeu Trosylho (1500 – 1567)
Pro defunctis

Josquin des Prez
In te Domine speravi

Pedro de Escobar (século XV – século XVI)
Clamabat autem mulier cananea

Josquin des Prez
Inviolata, integra et casta es

Vasco Pires (século XV - século XVI)
Magnificat do 4º Tom

Josquin des Prez
De profundis clamavi

Jean Richafort (1480 - 1550)
Requiem in memoriam Josquin des Prez
Communio “lux aeterna – Requiem aeternam”

Ficha artística

Filipa Palhares, direção
Ariana Russo, Isabel Cruz Fernandes e Sofia David, 
sopranos
Joana Esteves, Marta Queirós e Rita Mourão Tavares, 
contraltos
João Barros, Jorge Leiria e Nuno Raimundo, tenores
Filipe Leal, Rui Borras e Tiago Mota, baixos

Apoio

Paróquia de Cós e União 
das Freguesias de Cós, 

Alpedriz e Montes

Mecenas



Sinopse

Comemorando os 500 anos da morte de Josquin 
des Prez este programa constitui uma oportunidade 
incomum não só de ouvir a sua música, atualmente 
muito interpretada na Europa central mas raramente 
em Portugal, mas também de ouvir a música dos 
compositores portugueses da mesma época.

Através de uma seleção de algumas das obras mais 
emblemáticas do compositor francês, podemos 
conhecer as características fundamentais da sua música 
e, de um modo geral, do estilo franco-flamengo em 
que se insere: uma textura intrincada e complexa, em 
que várias linhas melódicas, alternando entre duetos 
e tutti, vão aparecendo e desaparecendo, imitando-
se frequentemente umas às outras. Em alternância 
com estas peças, ouviremos obras de compositores 
portugueses da mesma geração e da geração 
imediatamente posterior, o que permitirá compreender 
as influências e as originalidades da música que se fazia 
no nosso país à luz do estilo dominante da época.

Biografias

Filipa Palhares

Iniciou os seus estudos musicais aos nove anos no Instituto 
Gregoriano de Lisboa, onde estudou até 1990, ano em 
que ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, 
onde obteve a licenciatura e o grau de mestre em Direção 
Coral, e estudou com Christopher Bochmann, Sibertin-
Blanc, Luís Madureira, Gerhard Doderer, Cremilde Rosado 
Fernandes, Vasco Azevedo e Paulo Lourenço.

Frequentou cursos de Direção Coral com Bernard Tétu, 
Herbert Breuer e José António Sainz Alfaro. Em 1995, 
96 e 97 estudou com Max von Egmond, Marius Altena 
(Canto) e Jacques Ogg (Cravo) nos cursos de Música 
Barroca da Casa de Mateus. Frequentou em 98/99, o 
curso de aperfeiçoamento artístico em Direção Coral no 
Real Conservatório Superior de Música de Madrid.

Leciona no Instituto Gregoriano de Lisboa, onde tem a 
seu cargo os coros infantil e juvenil, realizando concertos 
regularmente, e com quem participa em concursos 
internacionais, tendo obtido medalha de ouro nas 
sete edições do Festival Coral de Verão de Lisboa, o 
primeiro prémio no “Certamen Juvenil de Habaneras 
de Torrevieja” em Espanha, uma medalha de prata nos 
World Choir Games que se realizaram em 2018 na África 
do Sul, e 3 medalhas de ouro e o título de “champion” 
de música sacra com acompanhamento, nos European 
Choir Games de 2019, que se realizaram na Suécia.

Tem estreado diversas obras de compositores 
portugueses, compostas especificamente para os seus 
grupos. Gravou em 2016 o CD Mesmo que faça frio com 
obras do compositor Nuno da Rocha, para coro de vozes 
brancas, piano e orquestra.

Foi membro da Camerata Vocal de Lisboa e do Coro 
Feminino Cantata. Dirigiu o Orfeão da Covilhã, o 

Conductus Ensemble, o Grupo Coral de Lagos com quem 
gravou (2000) o CD de música coral Terra Morena, 
e o Grupo Coral Encontro com quem gravou o CD 25 
anos de canto. Fundou e dirigiu o Coro do Tejo e dirige 
presentemente o Grupo Coral Palmelense “Loureiros” 
e o Vocal Da Capo. Foi maestrina do coro participativo 
Gulbenkian, na Missa de Bernstein apresentada no final 
de 2019, na Fundação Calouste Gulbenkian. Na área da 
ópera tem colaborado como coralista e maestrina de 
coro em diversas produções.

ALMA Ensemble

Jovem ensemble de vozes mistas, constituído por 8 
a 16 cantores, sob a direção de Filipa Palhares. O seu 
repertório foca-se sobretudo na música a cappella 
e estende-se desde a música antiga até ao séc. XXI, 
prestando particular atenção ao repertório português.

ALMA assinalou a sua estreia no CCB em dezembro 
de 2020. Um programa alusivo à quadra natalícia num 
concerto transmitido online. Tendo realizado em janeiro 
nesse mesmo local, o seu primeiro concerto ao vivo.

A sua abordagem é eclética, adaptando-se porém às 
múltiplas exigências do repertório e não hesitando em 
se conjugar com outros instrumentos. A ALMA pretende, 
assim, colmatar uma lacuna no panorama musical 
português, associando a versatilidade vocal e musical 
ao rigor profissional que caracteriza cada um dos seus 
membros.

Notas de programa

Em 2021 comemoram-se os 500 anos da morte de Josquin 
des Prez (c.1450–1521), compositor francês, considerado 
por muitos o mais importante e mais influente do 
Renascimento. A sua obra — que ascende a mais de 300 
peças, entre missas, motetes e canções — foi publicada 
em Itália, Flandres e França, e reeditada sucessivamente, 
tal era a sua popularidade. Desta maneira, a música de 
Josquin tornou-se amplamente conhecida e praticada 
em toda a Europa, mesmo depois da sua morte, tornando-
se um modelo paradigmático para os compositores das 
gerações posteriores do século XVI.

Também em Portugal a música de Josquin gozou 
de significativa estima. Sabe-se que circularam, nas 
capelas do nosso país, manuscritos e impressos com a 
sua música, tendo alguns compositores portugueses 
composto arranjos sobre a sua música e peças que a 
referenciam. Em 1532, o cronista e historiador João de 
Barros refere-o, juntamente com o compositor flamengo 
Johannes Ockeghem, como nome cimeiro da música do 
seu tempo.

O programa que hoje propomos constitui uma 
oportunidade incomum não só de ouvir a música de 
Josquin, atualmente muito interpretada na Europa 
central mas raramente em Portugal, mas também de 
ouvir a música dos compositores portugueses da mesma 
época.



Através de uma seleção de algumas das obras mais 
emblemáticas do compositor francês, podemos 
conhecer as características fundamentais da sua música 
e, de um modo geral, do estilo franco-flamengo em 
que se insere: uma textura intrincada e complexa, em 
que várias linhas melódicas, alternando entre duetos 
e tutti, vão aparecendo e desaparecendo, imitando-se 
frequentemente umas às outras. As vozes produzem, 
desde modo, um contínuo sonoro dinâmico e ininterrupto 
que só repousa no final de uma secção. O motete Ave 
Maria, em particular, tipifica de forma bastante clara 
e exímia as características deste estilo baseado na 
imitação entre vozes.

Em alternância com estas peças, ouviremos obras de 
compositores portugueses da mesma geração e da 
geração imediatamente posterior, o que permitirá 
compreender as influências e as originalidades da música 
que se fazia no nosso país à luz do estilo dominante da 
época. Assim, temos, por um lado, os Magnificat de Pedro 
do Porto (ou Pedro de Sousa) e Vasco Pires (mestres da 
capela das sés de Valência e Coimbra, respetivamente), 
que se aproximam da linguagem franco-flamenga na 

fluidez rítmica e melódica das vozes. Por outro lado, peças 
como Pro defunctis de Bartolomeu Trosilho e Clamabat 
autem de Pedro de Escobar (mestres da capela real de D. 
João III e da Sé de Sevilha, respetivamente) contrastam 
significativamente com essa linguagem. Apesar de 
fazerem uso de muitos elementos de origem franco-
flamenga, como a imitação, são mais devedoras de 
uma tradição ibérica assente em melodias mais curtas 
e simples — e por isso de audição mais “fácil” — e uma 
escrita mais acordal e harmónica. Já Heu me Domine 
de Vicente Lusitano ocupa uma categoria à parte: trata-
se de uma peça experimentalista, com elevadíssima 
complexidade cromática, composta para demonstrar as 
potencialidades de um sistema musical não-diatónico, 
que acabou por não ter seguimento imediato na música 
ocidental.

Josquin era tão estimado pelos seus pares que, por 
ocasião da sua morte, foram compostos vários lamentos 
musicais em sua honra. Um dos mais célebres é o 
requiem de Jean Richafort, com o qual se conclui este 
concerto de homenagem.

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.


