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EXPOSIÇÃO

13 A 20 
“A Paixão em Guimarães”
MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
SÁBADO 13 — 15h00

CONFERÊNCIA

QUARTA 17 — 18h30
Colóquio
“A Iconografia da Paixão”
MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO

CONCERTOS

SÁBADO 13 — 19h30
“Coral Educativo”
IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

DOMINGO 14 — 21h30
“De Lo Humano y Lo 
Divino” 
IGREJA DE S. SEBASTIÃO - DOMINICAS

SEGUNDA 15 — 21h30
“A Vida de Maria”
PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA

TERÇA 16 — 21h30
“De Bach a Vivaldi” 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

TERÇA 16 — 21h30
Digressão 
“Coral Educativo” 
CENTRO PASTORAL DAS TAIPAS

QUARTA 17 — 21H30
“Rossini Sacro”
BASÍLICA DE S. PEDRO

QUINTA 18 — 16H00
Digressão 
“De Bach a Vivaldi” 
SANTUÁRIO DA PENHA

QUINTA 18 — 19H00
“Credo” 
IGREJA DE S. FRANCISCO

SEXTA  19 — 21h30
“All Ámore immenso” 
IGREJA DE S. FRANCISCO

SÁBADO 20 - 21h30
“Requiem da Paixão” 
GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL 
DE VILA FLOR

IV 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA RELIGIOSA DE 
GUIMARÃES

Todos os concertos são gratuitos limitados à capacidade do espaço, excepto concerto do dia 20.
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13 A 20 
“A Paixão em Guimarães”
MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
SÁBADO 13 — 15h00

Igreja de Nossa Senhora da Consolação e 
Santos Passos
1.º Passo da Paixão: Jesus cai pela primeira
vez 
Igreja de S. Francisco
Igreja de S. Sebastião
Igreja de S. Sebastião - Dominicas
Sociedade Martins Sarmento
Basílica de S. Pedro
Igreja da Misericórdia
5.º Passo da Paixão: Jesus é despojado das
suas vestes
Oratório do Senhor dos Desamparados
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2.º Passo da Paixão: Jesus encontra sua mãe
Museu de Alberto Sampaio
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
3.º Passo da Paixão: Jesus cai pela segunda
vez
4.º Passo da Paixão: Jesus consola as
mulheres de Jerusalém 
Igreja da Venerável Ordem Terceira do
Carmo
Igreja de Santo António dos Capuchos
Igreja de S. Dâmaso
Cruzeiro da Paixão
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COLÓQUIO
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QUARTA 17 — 18h30
Colóquio

“A iconografia da 
Paixão”
MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO

Orador – Dom Carlos Azevedo

“A iconografia da Paixão” é o nome dado ao 
colóquio presidido
Por Dom Carlos de Azevedo atual Delegado 
do Conselho Pontifício para a Cultura, 
sendo o 2.º oficial deste Dicastério da Cúria 
Romana.

DOM CARLOS DE AZEVEDO
Nascido em 1953, em Milheirós de Poiares 
(Santa Maria da Feira), doutorou-se, em 
1986, na Faculdade de História Eclesiástica 
da Universidade Gregoriana - Roma, com 
tese sobre iconografia.
Foi Presidente da direção do Centro de 
Estudos de História Religiosa (1992-2001). 
Dirigiu a obra Dicionário e História religiosa 
de Portugal, em 7 volumes. Assumiu o 
cargo de Vice-presidente do Círculo Dr. 
José de Figueiredo, do Museu Nacional 
de Soares dos Reis, no triénio 1991-93, e 

foi Presidente da direção de 1994 a 1996. 
Foi codirector da Revista Museu de 1993 
a 1996. Organizou várias exposições de 
arte religiosa. É Professor da Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa desde 1987. Foi Vice-Reitor da 
Universidade Católica Portuguesa, desde 
Outubro de 2000 a Outubro de 2004. 
É Membro da Academia Portuguesa da 
História, desde 1998. Foi Presidente da 
Fundação Spes (2006-2013).
Foi bispo auxiliar de Lisboa (2005-2011), 
Secretário da Conferência Episcopal 
Portuguesa (2005-2008), Presidente 
da Comissão Episcopal de Pastoral Social 
(2008-2011) e membro da Comissão 
Episcopal da Cultura, Bens Culturais e 
Comunicações Sociais (2005-2011).
É Delegado do Conselho Pontifício 
da Cultura (11-11-2011), coordenando 
o Departamento dos bens culturais. 
É Membro da Comissão Pontifícia de 
Arqueologia sacra (2015).
Tem mais de uma centena de trabalhos 
publicados, em livros e revistas.
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CONCERTOS
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SÁBADO 13 — 19h30

“Coral Educativo”
IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

PROGRAMA
Requiem em ré menor, Op. 194 – 
RheinbeRgeR

Missa Brevis – JaCoob de haan

Duração aproximada: 60m. 
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Gonçalo Lourenço – Maestro 
Grupo Coral de Azurém, orientado pelo 
maestro titular Adriano Gonçalves 
Grupo Coral de Ponte, orientado pelo 
maestro titular Ricardo Freitas
Orfeão do CCD Coelima, orientado pelo 
maestro titular Vasco Faria

BIOGRAFIAS

GONÇALO LOURENÇO
Doutorou-se em Direção Coral na 
Universidade de Indiana, trabalhando com 
Robert Porco, Carmen Téllez, Willliam Gray 
e Sven-David Sandstrom. No âmbito da 
sua dissertação de doutoramento, compôs 
e dirigiu a Oratória, “From the Ashes” para 

orquestra, coro, solistas e declamador, que 
estreou em 2014. Compôs, a pedido do coro 
Emotion Voices, a peça “Alma Queimada", 
pequeno Requiem para as vítimas dos fogos 
de 2017, que estreará em Abril de 2019. 
É fundador do Coro Autêntico (Coro de 
Câmara da ESART- Escola Superior de 
Artes Aplicadas), com o qual lançou o 
segundo CD, com peças para quarteto 
de guitarra e coro, em janeiro de 2019. 
É regente do Coro Ágora (Coro Geral 
da ESART). Atualmente é Professor de 
Direcção Coral e Instrumental na ESART.

NOTAS AO PROGRAMA
Josef gabRiel RheinbeRgeR (1839-1901) 
nasceu em Liechtenstein, embora tenha 
residido grande parte da sua vida em 
Munique. 
Conheceu os grandes compositores do seu 
tempo, incluíndo Wagner, Liszt, Brahms e 
Bruckner.
O seu reconhecimento profissional resulta 
dos trabalhos desenvolvidos enquanto 
organista e compositor de obras para órgão.
Em 1877, quando foi nomeado Diretor do 
Court Chapel Choir, decidiu atribuir uma 
maior preponderância à música coral. Uma 
das suas principais obras, desta fase, foi a 
deliciosa Missa em ré menor.
Rheinberger completou três versões da 
Missa de Requiem. O seu Requiem em ré 
menor, escrito em 1900, foi uma das suas 
últimas composições. Foi escrito para solistas 
e coro, com acompanhamento de órgão.
Um Requiem é uma missa de defuntos 
que incliu várias secções, destacando-se o 
Santus, o Benedictus e o Agnus Dei. Duas 
secções-chave são usualmente omitidas: o 
Glória e o Credo. 
Em substituição, há uma seleção de orações 
para a partida, bem como reflexões sobre a 
morte. 
“Requiem”, significa “repouso”.
O Requiem em ré menor de Rheinberger 
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é muito diferente dos requiems dos seus 
mais reconhecidos contemporâneos, como 
por exemplo Verdi. É notável a ausência do 
“Dies Irae” - um momento melodramático 
importante para Verdi. Também abdica do 
“Pie Jesu” - um momento emocionalmente 
importante para outros compositores.            
O requiem de Rheinberger é mais conciso e 
restrito.
Houve um momento em que esteve tentado 
a imitar estilos do passado e fê-lo numa das 
suas primeiras versões. Mas, mais tarde o 
seu trabalho acaba por refletir a visão de que 
as obras religiosas devem ser reconhecidas 
pelo caractér de pertença ao seu tempo. O 
Requiem que ouviremos é harmonicamente 
um trabalho do tardio século XIX.
Rheinberger escreveu a um aluno: “ Música 
que não possa ser facilmente cantada e sem 
beleza de sonora, não é legítima...”
A Música é basicamente uma expressão 
de alegria, mesmo nos momentos de 
sofrimento, não é pessimista. 
Neste requiem tonal, altamente cantável, ele 
é verdadeiro com o seu trabalho.

Notas de Stuart Brown.

DOMINGO 14 — 21h30

“De lo Humano y lo 
Divino” 
IGREJA DE S. SEBASTIÃO - DOMINICAS

PROGRAMA
De lo Humano y lo Divino
Un paseo estilístico por el Barroco Europeo

M. loCke (1621-1677)
Consorts of two parts 'For several friends'.
Suite n. 4,
Pavan, Almand, Courante, Ayre, Saraband, Jigg

J. dowland (1563-1626) / J. Van eyCk (1590-
1657)
Pavane Lachrimae
Der Fluiten Lust-hof. 1644

g. fResCobaldi (1583-1643)
Cento Partite sopra Passacagli (1637). F. 2.29.
Toccate e partite d'intavolatura, Libro 1 (1637)

f. CoupeRin (1668-1733)
Neuvième concert. 'Ritratto dell'amore' Les Goûts 
réunis. (1724)
Le charme (Gracieusement et gravement), 
L'enjouement (Gayement), Les graces
(Courante françoise), Le je-ne-scay-quoy 
(Gayement), La Vivacité, La noble fierté
(Sarabande, Gravement), La douceur 
(amoreusement). L'et coetera ou Menuets.

J. s. baCh (1685-1750)
Sonata en re menor BWV 1017 (ca.1720)
Siciliano (Largo), Allegro, Adagio, Allegro.

Duração aproximada: 60m. 
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Josep María Saperas – Flautas de pico
Ignasi Jordà – Cravo



—   13    — 

BIOGRAFIAS

JOSEP MARÍA SAPERAS
Nasceu em Barcelona, no ano 1962. Cursa 
estudos de flauta de pico no Conservatorio 
Superior de Música da sua cidade, onde 
conclui os estudos com seis matrículas de 
honra, sob a orientação de Román Escalas, 
pioneiro na profissionalização da flauta de 
pico. 
Aos 15 anos assume a direção do conjunto 
“Tirant lo Blanc”, dedicado exclusivamente 
à interpretação da música medieval e 
renascentista, atuando em diferentes partes 
da Catalunha e França.
Findo este período, decide prosseguir os seus 
estude de flauta no Sweelinck Conservatorium 
de Amsterdam com os flautistas Marijke 
Miessen y Walter van Hauwe, onde, passado 
cinco anos, obtém o diploma Docerend 
Musicus y Uitvoerend Musicus (Profesor 
Superior y Solista), ampliando os seus 
estudos de psicopedagogia, arranjos e 
direção. 
A Holanda assume-se como um dos berços 
mais importantes da Europa na recuperação 
de música antiga. Nesta fase, especializou-se 
no estudo da estética, no período 1600 e 
1800.
Retornado a Espanha, fundou e dirigiu o 
grupo "Stylus Luxurians" (1995), dedicado à 
interpretação do repertório entre a Idade 
Média e a Revolução Francesa, com o 
qual participou em inúmeros concertos e 

festivais, nacionais e internacionais. Como 
solista, destacam-se as suas atuações com 
Walter van Hauwe, Bob van Asperen, Marijke 
Miessen e com a orquestra barroca holandesa 
'Concerto d'Amsterdam', bem como as suas 
inúmeras atuações com Denis Rafter, no 
programa 'Interpretação de Shakespeare'. 
Como resultado dessa colaboração, 
participou em inúmeras peças como músico 
e diretor musical, atuando em todo o 
território espanhol. Menção especial foi a 
sua colaboração com o ator francês Michel 
Piccoli, no International Theatre Festival of 
Almagro 2005.
Na qualidade de especialista em repertórios 
antigos dirigiu ao longo da sua carreira 
inúmeros programas com grupos e 
orquestras, trabalhando sempre para oferecer 
performances historicamente informadas, 
sem perder a frescura e emoção deste 
momento artístico. No seu repertório 
constam obras H. Purcell, Pergolesi, MA 
Charpentier, JS Bach, GF Handel, WF 
Bach, CPE Bach, JB Lully, JP Rameau, 
JB Boismortier, GP Telemann, J. Haydn e 
Mozart, entre outros.
Em setembro de 2006, lidera o projeto 
'Filipe, o Belo, o primeiro Habsburg Espanha' 
patrocinado pela Caja Burgos, Carlos 
Antwerp Foundation e pela Sociedade Estatal 
de Comemorações Culturais (SECC), dentro 
dos atos comemorativos do V Centenário da 
morte de monarca. 
No mesmo ano, estreou e dirigiu a gravação 
de “Cantos de amor y Guerra, Ecos de 
Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra' para o 
Governo de Castela-La Mancha, Governo 
Provincial de Ciudad Real Regional e Parque 
Arqueológico Alarcos Calatrava. 
Em 2008, dirige e interpreta “Don Juan 
Oliver y Astorga”, CD do selo Latin American 
Heritage, que inclui a primeira gravação 
mundial das excelentes trio sonatas do famoso 
compositor muriano do século XVIII, a partir 
da recuperação e adaptação da obra da 
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cravista Ruth López. Mais tarde, em 2010, 
investiu no espetáculo Ars Nova e Dexad 
fábula para Vyento, ao lado de 'The Scholars 
of London', os flautistas David Antich, Anna 
Margules, Fernando Paz e a atriz Gladys 
Balaguer.
No campo de ensino, tem exercido a sua 
atividade em conservatórios há quase 30 
anos, tendo sido professor de flauta de pico 
no Conservatório de Música de Barcelona e 
professor nos conservatórios de Puertollano 
e Cuenca.
Sempre se preocupou em atualizar e 
modernizar os programas de pico da flauta, 
contemplando detalhadamente todos os 
critérios históricos, estéticos e formais 
relacionados ao instrumento, e participando 
assiduamente na elaboração dos diferentes 
desenhos curriculares que vêm aparecendo.
No aspeto editorial, a sua contribuição para 
a literatura pedagógica consiste na tradução 
do famoso método 'O moderno gravador' 
(O flautista moderno) de W. van Hauwe 
', e a publicação de' El meu llibre de flauta 
'(Mi livro de flauta), série de 3 livros para 
o nível elementar com uma metodologia 
inovadora em que relaciona estreitamente a 
aprendizagem da linguagem musical com a 
de seu instrumento.
Publicou recentemente seus três volumes do 
método 'ARIA' pela Baobab Ediciones.
No campo da composição, também 
fez música para curtas-metragens 
e, recentemente, estreou sua obra 
“Acróstico para um Maestro” para flauta e 
eletroacústica, dedicada ao famoso artista 
de Cuenca Gustavo Torner, estreando a obra 
na presença do artista, em janeiro de 2018, 
na Casa Zavala de Cuenca. A sua formação 
aglutina ainda estudos de 'Jazz' no Taller 
de Músics de Barcelona, durante 4 anos, 
Técnico Superior em Acupuntura e Medicina 
Chinesa, trabalhando em 2015 no Hospital 
de Medicina Tradicional Chinesa de Kunming 
(Yunnan, China).

IGNASI JORDÀ
Nascido em Alcoi (Alicante). Iniciou seus 
estudos musicais aos oito anos de idade em 
Valência, interessando-se mais tarde pela 
interpretação de músicas antigas em teclados 
históricos. Recebeu uma bolsa de estudos 
por três vezes atribuída pela Generalitat 
Valenciana. É orientado por Jan Willem 
Jansen no Conservatório de Toulouse e, após 
obter seu diploma, concluído com as notas 
mais altas, passa a ser orientado pelo Pierre 
Hantaï, em Paris.
Tem dado recitais em festivais de música 
antiga como " “El Sonido Vivo” de Castilla 
León, Juventudes Musicales de Menorca, 
Nits de la Mediterrània de Altea, Festival de 
Música Antigua de Santiago de Compostela, 
Festival de órgano “José de Sesma” en 
Zaragoza, Cartagena en Clave, en el 
Festival de Música Sacra de Valencia, en 
el Festival de Música Antigua de Daroca, 
etc. Capella de Ministrers, Musica Ficta, 
Ensemble L´Amoroso, Musica Reservata de 
Barcelona, Turiae Camerata, La Dispersione, 
La Tempestad, Camerata Iberia, Collegium 
Instrumentale, Ministriles de Marsias, 
Orquestra de Cadaqués, Saqueboutiers 
de Toulouse, Solistas del Convent Garden, 
ABCámara, etc.
A sua atividade enquanto concertista 
permitiu-lhe trabalhar com músicos como 
Ainhoa   Arteta, Motserrat Caballé, Sir Neville 
Marriner, Vasko Vassilev, Guido Balestracci, 
Bruno Turner, Jean Pierre Canihac, Olivier 
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Baumont, Peter Phillips e Fabio Biondi. Já se 
apresentou em alguns dos mais prestigiados 
festivais de música antiga em todo o mundo 
como "Festival de la Chapelle de la Trinité 
em Lyon" (França), Instituto Cervantes 
de Nova York, "Festival de Música Sacra 
em Fez" (Marrocos) "Festival de Música 
Espanhola de Viena", "Musical Quinzena 
Donostiarra", "Castelo de Peralada Festival", 
"Festival de Música antiga de Daroca", 
"Festival Oude Muziek
de Utrecht", etc.
Gravou mais de quarenta CDs, editados 
pela Cantus, Enchiriadis, Auvidis, do 
MDL ou La mà de Guido, entre outras 
editoras. A maioria dos CDs contaram 
com a participação do grupo "Capella de 
Ministrers”. Destacam-se alguns álbuns 
premiados, por exemplo, "10 de Répertoire" 
ou "Goldberg 5 estrelas". Sobressai ainda 
um álbum dedicado ao compositor espanhol 
Martín y Coll, no qual ele se apresenta como 
solista com "La Dispersione".
Tem lecionado cursos e palestras no 
Conservatório Oscar Espla de Alicante, 
na Escola de Arte Dramática em Valência, 
na Curs Antiga Guadassuar Música na 
Universidade de Valência, no "Alfredo 
Casella" L'Aquila (Itália), no Conservatório 
Benedetto Marcello de Veneza e no 
Conservatório Claudio Monteverdi de 
Bolzano.
Tem sido professor de cravo no curso 
de verão "Camino de Santiago: Hymns, 
Cânticos e Canções", nas suas sete edições e 
no "Festival Internacional de Música Antiga 
de Solsona"; no Curs de Música Antiga 
de Morella; no Curs da Música Antiga de 
Guadassuar, nas suas catorze edições e 
correpetidor da aula de canto do "Curso 
Internacional de Música Antiga de Daroca".
Tem sido o responsável pelo departamento 
de cravo do Conservatório "Salvador 
Seguí" de Castellón durante sete anos e 
coordenou o departamento de Música 

Antiga do Conservatório, é DEA pela 
Universidade de Valência e está a preparar 
uma tese de doutoramento sobre os recursos 
interpretativos no cravo.

NOTAS AO PROGRAMA
“Entre o Humano e o Divino“
Este programa propõe uma viagem desde o 
primeiro Barroco, ao Barroco mais avançado, 
pela mão de obras de compositores que, no 
seu momento, marcaram tendência nos seus 
respetivos países: 

M. loCke, famoso pela sua música de cena 
para obras de Shakespeare e pelos seus 
delicados e ao mesmo tempo enrevesados 
consorts. 

J. Van eyCk, o inigualável carrilhonista 
cego da catedral de Utrecht, que passou 
à história pela velocidade dos seus dedos, 
tocando a flauta de pico, e pela sua coleção 
de variações dos temas mais conhecidos do 
momento “ Der Fluyten Lusthof “. 

g. fResCobaldi, o compositor italiano mais 
vanguardista do seu tempo, incessante e 
prolífico criador de tantas obras de arte para 
as teclas, tendo sido uma grande influência 
para os compositores posteriores. 

f. CoupeRin, o admirado e virtuoso 
clavecinista e organista francês, catalisador 
na cumbre, do estilo nacional, sempre 
contemplativo e preciso ao plasmar os 
estados de ânimo do ser humano e o reflexo 
da natureza. 
Este ano celebramos 350 anos da sua morte. 
Por esta razão, faz ainda mais sentido a sua 
presença neste programa.

E como não podia deixar de ser, J. S. BACH, 
o grande mestre que conjuga nas suas obras 
a evolução, a riqueza e o pensamento do 
Renascimento e do Barroco, convertendo 
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a sua música num verdadeiro artifício 
evolutivo, que seria o motor das épocas 
vindouras. 

Os intérpretes deste concerto têm, à sua 
frente, o desafio de mergulhar neste jardim 
de estilos, sem mais elementos do que as 
flautas de pico e o cravo. 
Vale a pena acompanhá-los nesta fascinante 
viagem.

SEGUNDA 15 — 21h30

“A Vida de Maria”
PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA

PROGRAMA
A Vida de Maria – RaineR MaRia Rilke 
(1875- 1926)

Duração aproximada: 75m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Cucha Carvalheiro – Atriz convidada
Nuno Vieira de Almeida – Piano

BIOGRAFIAS

CUCHA CARVALHEIRO
Nasceu em Lisboa, em 1948. É licenciada 
em Filosofia.
Com um vasto curriculum como atriz, 
várias vezes premiada, interpretou Sófocles, 
Eurípedes, A. Tchekov, Tennesse Williams, 
Brian Friel, Jean Genet, Eduardo De 
Filippo, Garcia Lorca, Beckett, entre 
muitos outros, tendo sido dirigida por Jorge 
Listopad, Rogério de Carvalho, João Mota, 
Fernanda Lapa, Mário Viegas, Cristina 
Carvalhal, Natália Luiza, Miguel Seabra, 
Carlos Pimenta, Diogo Infante, Sandra 
Faleiro, Ricardo Neves-Neves, entre outros. 
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Destacando a sua interpretação em A 
Cabra, Ou Quem é Sílvia, de Edward Albee, 
encenação Álvaro Correia, (Globo de Ouro 
2004 – Melhor actriz de Teatro).
Como encenadora, destaca Hotel dos Dois 
Mundos, de Eric-Emmanuel Schmitt, Teatro 
Nacional D. Maria II, 2006, Sonata de 
Outono, de Ingmar Bergman, - em parceria 
com Fernanda Lapa-, Teatro de S. Luiz, 
2007, e O Dia dos Prodígios, de Lídia Jorge, 
Teatro da Trindade, 2010.
É autora de uma versão teatral de Cândido 
ou o Optimismo, de Voltaire (edições MM) 
e da adaptação para teatro se O Dia dos 
Prodígios, de Lídia Jorge. A sua peça Está 
aí alguém? (edições Cotovia), foi objeto 
de leituras encenadas na Mousson d’été 
2001 (organização Maison Européenne des 
Ecritures Contemporaines) e na Mostra 
de Novo Teatro Português na Comédie 
Française, em Paris (2002).
No Cinema, trabalhou com João César 
Monteiro, Jorge Paixão da Costa, Margarida 
Gil, entre outros, destacando o filme Viúva 
Rica, Solteira Não Fica de José Fonseca e 
Costa.
Na Televisão, tem participado em diversas 
séries, peças de Teatro para TV, tele-filmes e 
telenovelas.
Foi co-fundadora do Teatro do Mundo e da 
Escola de Mulheres – Oficina de Teatro, 
directora artística da produtora de televisão 
NBP (2001-2004) e diretora do Teatro da 
Trindade (2009 -2013.

NUNO VIEIRA DE ALMEIDA
Nuno Vieira de Almeida estudou em lisboa 
com José Manuel Beirão e, como bolseiro da 
Fundação Gulbenkian, em Viena com Leonid 
Brumberg e em Londres com Geoffrey 
Parsons. 
Apresenta-se regularmente como pianista 
de Lied com os maiores cantores nacionais 
e grandes nomes internacionais (Gundula 
Janowitz, Peter Weber, Peter Jelosits, Ulla 
Gustafson, Gabriele Fontana, etc) em 
Portugal e no estrangeiro. 
Deu em Portugal muitas primeiras audições 
de obras de compositores como: Schönberg, 
Webern, Wolf, Von Einen, Sckreker, 
Korngold, Weil, Bernstein, Britten, etc. 
Em primeira audição mundial obras de 
João Madureira, Carlos Caires, Constança 
Capdeville, Paulo Brandão, etc. 
Autor de diversos projetos de síntese musical 
com áreas como a pintura, o teatro e a 
poesia. 
Foi coautor com Yvette Centeno do 
programa de rádio “O texto e a música”. 
Colabora regularmente em espetáculos de 
teatro e cinema como intérprete e autor de 
bandas sonoras. 
É professor na Escola Superior de Música de 
Lisboa. 
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Alguns trabalhos e apresentações: Gravação 
da integral para canto e piano de Luís de 
Freitas Branco e Joly Braga Santos assim 
como um duplo CD com obra para canto e 
piano de Fernando Lopes-Graça com Elsa 
Saque. 
Gravação de um CD com obras de Lopes 
Graça nunca antes gravadas com Ana 
Maria Pinto e João Rodrigues e um outro 
recentemente editado com obras de Viana 
da Mota. 
Recital Mozart em Viena com Peter Weber, 
Peter Jelosits e Gabriele Fontana. 
Recital Poulenc em Grenoble com Jenniffer 
Smith. 
Winterreise de Schubert com Peter Weber. 
Recital Fernando Lopes Graça na 
Assembleia da República. 
Inaugurou com a soprano Elisabete Matos, 
o novo Fórum Luísa Todi em Setúbal em 
setembro de 2012, com um recital de canto 
e piano. 
Foi correpetidor no filme “The Giacomo 
variations” de Michael Stürminger com John 
Malkovitch, Jonas Kaufmann, Miah Persson, 
Kate Lindsay, etc. 
Doutorado em Musicologia Histórica pela 
Universidade. 

SONETOS
O Nascimento de Maria
Ah, como deve ter sido difícil, aos Anjos, 
não irromper em cânticos, como quem desata a chorar,
pois sabiam: era a noite em que o menino teria a sua mãe, 
ele, o Único, que em breve nasceria.

Esvoaçando, em silêncio, mostraram o caminho,
indicando a morada solitária de Joaquim,
sentindo, em si mesmos e à sua volta, o puro condensar
mas sem que nenhum pudesse ir descendo até ele.

Pois o casal estava já numa tal comoção que
veio uma vizinha e avisou mas sem bem entender 
e o velho, cauteloso, saiu, perturbando o obscuro
mugido de uma  vaca. Pois nunca tal coisa acontecera.
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A Apresentação de Maria no Templo
Para entender como ela era outrora
tens primeiro de imaginar um espaço
em que se ergam colunas e os degraus
se sintam sob os pés; em que arcos 
de ogiva perigosos se unam sobre o espaço
que ainda em ti ficou, pois foi feito
de tais matérias que não mais poderás 
retirá-las de ti, a menos que te despedaces
igualmente. Se já atingiste o ponto em que
tudo em ti se transformou em pedra, muro,
escada, visão, abóbada, - tenta afastar um pouco
a espessa cortina que tens diante de ti:
aí estarão brilhando os gloriosos objectos, 
que te suspendem a respiração, e paralisam os gestos.
Por todo o lado palácios e mais palácios
terras que se estendem por mais terras
e ressurgem mais longe em tantas margens
que tu sentes vertigens só de vê-las.
Uma nuvem de incenso turva o ar que respiras;
mas sobre ti incidem os raios, vindos de longe,
e se agora o fulgor que emana das taças chamejantes
se projectar sobre as vestes que de ti se aproximam:
como poderás resistir?

Mas ela veio e ergueu 
os olhos para tudo contemplar.
(Uma criança, uma menina pequena entre mulheres).
Depois subiu, em silêncio e cheia de compostura,
perante um fausto que já em destroços se curvava,
tão grande era o louvor ultrapassando o que ali
por mão de homem se tinha construído
no seu coracão. Pelo prazer
de se entregar aos íntimos sinais.
Os pais tinham pensado erguê-la
até ao assustador peito coberto de jóias
que a receberia; mas ela foi passando por todos  
de mão em mão, pequena como era,
entregue ao seu destino, mais alto que as abóbadas
já pronto à sua espera e mais pesado que o templo.
Anunciação a Maria
Não foi a aparição de um Anjo (reconhece)
que a assustou. Nem de outros, quando
um raio de sol ou de luar à noite
os reflectem no quarto desfilando,
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se inquieta ela com a forma que um Anjo
possa ter assumido; mal suspeitando que
esta presença pudesse para o Anjo ser incómoda.
(ah se soubessemos como ela era pura. Certa vez,
avistando uma gazela a repousar na floresta,
de tal modo a penetrou com o seu olhar que
mesmo sem acasalamento nela se gerou  o unicórnio,
a criatura de luz, a pura criatura).
Que ele entrasse, o Anjo, e com um rosto de adolescente
se debruçasse e a fixasse de tal modo que o olhar dela
e o seu se confundissem, como se de repente lá fora 
tudo se esvaziasse, e o que era visto, procurado, levado
por milhões de homens nela se concentrasse: só ela e ele.
Contemplação e contemplado, olhar e prazer de ver,
em nenhum outro lugar a não ser neste - : repara,
é assustador! E ambos se assustaram.

Foi então que o Anjo cantou a sua melodia.

Visitação de Maria
Ao princípio tudo lhe foi fácil, 
embora nas subidas já sentisse
o milagre operado no seu corpo
e parasse para respirar no alto

das colinas da Judeia. Mas não era a terra, 
era a sua plenitude que enchia a paisagem.
Sabia, ao caminhar, que nada ultrapassaria
a grandeza sentida naquele momento.

Já se apressava para pousar a mão
no outro corpo, de tempo mais avançado.
E as mulheres foram ao encontro uma da outra
cambaleando, acariciando as vestes e o cabelo.

Cada qual, carregando o fruto precioso,
encontrava na outra o seu abrigo.
Ah, o Salvador era nela ainda flôr
mas o Baptista, no seio da comadre, 
já desatara aos saltos de alegria.
A Desconfiança de José
E o Anjo falou e esforçou-se
por explicar ao homem de punhos cerrados:
então não vês em cada linha do seu rosto
que ela é tão fresca como a aurora de Deus?



—   21    — 

Mas o outro fixava-o de semblante sombrio
e apenas murmurava: o que a transformou assim?
Então exclamou o Anjo: carpinteiro, não percebes
ainda que esta é a obra do Senhor Deus?
Só porque talhas as tábuas, com orgulho,
queres obrigar a que fale contigo aquele 
que em segredo, dessa mesma madeira, 
faz crescer as folhas e rebentar os botões? 
Compreendeu. E ao erguer os olhos 
de verdade assustados para o Anjo, 
viu que ele tinha ido embora. 
Tirou então da cabeça, lentamente, 
o espesso gorro. E entoou o louvor.

Anúncio aos Pastores
Levantai-vos, homens! Homens ali em torno da fogueira,
que conheceis os infindáveis céus,
que sabeis ler as estrelas, vinde ! Olhai, eu sou
uma nova estrela que se ergue! Todo o meu ser arde
e irradia com uma tal intensidade a plenitude tremenda
de uma luz que o firmamento profundo não chega
para a conter. Deixai que o meu fulgor penetre
a vossa existência: a escuridão do olhar, a escuridão
dos corações, dos destinos nocturnos,
que são os vossos. Pastores, como estou só
entre vós todos. De repente se me abre um espaço.

Não estáveis admirados? A grande árvore de pão
lançava uma sombra. Sim, era a minha sombra.
E vós, os sem temor, se soubésseis como
agora brilha o futuro nos vossos rostos
erguidos. Nesta luz forte muita coisa
virá a acontecer. É a vós que o confio,
pois sabeis guardar bem um segredo; a vós,
crentes fiéis, aqui ao redor tudo vos fala.
Falam o calor e a chuva, o vôo dos pássaros,
o vento e o que sois, nenhuma coisa
prevalece sobre a outra, enchendo-se de orgulho
e arrogância. Não guardais as coisas dentro do peito
para as poder torturar. Assim como de um Anjo
escorre o seu prazer, assim se concentra em vós
o que é Terreno. Mesmo que de repente
um arbusto de espinhos se inflamasse,
e que o Eterno  através dele vos chamasse,
o Querubim, e se aproximasse,
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estando vós em repouso junto aos  rebanhos,
nem assim o espanto vos tocaria:
de joelhos e rosto colado ao chão,
rezando, a isto chamaríeis Terra.

Assim foi. Agora um Novo deve ser,
Que alargará mais ainda a órbita da terra.
Que nos importa um espinheiro? Deus
compraz-se no seio de uma Virgem.Eu sou
o brilho da sua intimidade, que servirá de guia.

Nascimento de Cristo
Não fosse a tua simplicidade, como poderia
acontecer o que agora ilumina a noite?
Vê: o Deus que trovejava sobre as nuvens
Faz-se benigno e vem ao mundo em ti.

Imaginavas que ele fosse maior? 
O que é a grandeza? Através de toda a matéria
que atravessa, segue o seu destino.
Nem uma estrela tem igual caminho.
Vês, estes reis são grandes,
mas rastejam diante de ti
os tesouros, que se julgavam os maiores, 
-e tu talvez te espantes com este dom-
vê agora nas pregas do teu vestido
como ele já ultrapasou tudo o que existe.

Todo o âmbar, embarcado ao longe,
cada jóia de ouro e o perfume das especiarias,
que se espalham e perturbam os sentidos:
foi tudo de pouca duração
que depois se lamentou.
Mas Ele (como verás) alegra os corações.

Repouso
Na Fuga para o Egipto
Aqueles que exaustos e mal podendo andar  
Iam fugindo da matança das crianças
eram cada vez mais numerosos
nesta sua peregrinação.

Bastava um tímido olhar para trás
com o seu receio a abrandar um pouco
e logo eram postas em perigo cidades
inteiras que a sua mula cinzenta atravessava.
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Pois embora tão pequenos na vastidão das terras, 
um quase-nada, quando se aproximavam dos templos
os deuses se quebravam, como que traídos
e por completo perdiam o sentido.

É concebível que ao longo do caminho
tudo se consumisse com tal irritação?
E até de si mesmos ficavam com receio,
consolando apenas a criança, que não tinha nome.

Mesmo assim, como era grande o cansaço
tiveram de parar por um momento.Foi então...
que a árvore, sob a qual se acolhiam,
se inclinou como que a servi-los:

Inclinou-se. A mesma árvore, da qual
se faziam as grinaldas que ornavam
para a eternidade as frontes dos faraós
falecidos, inclinou-se. Sentia que novas coroas
iriam florescer. E eles ali sentados, como num sonho. 

Nas Bodas de Caná
Como seria possível não ter orgulho nele
que para ela embelezava as coisas mais banais?
pois se até mesmo a noite grandiosa parecera
exceder-se quando ele apareceu?
E daquela vez, quando se tinha perdido,
não se transformou tudo em incrível motivo de glória?
Os ouvidos dos mais Sábios não foram trocados pela boca?
E a casa

não se renovou ao som da sua voz? Ah,
certamente que ela já por mais de cem vezes
se impedira de lhe mostrar a sua alegria radiosa.
Seguia atrás dele, com o seu espanto.

Mas ali, naquelas bodas festivas,
quando de repente o vinho começou a faltar,
olhou para ele, pedindo-lhe um gesto, sem
compreender que ele não a atendesse.

E ele então acedeu. Só mais tarde compreendeu ela
que o tinha empurrado para o seu destino:
porque agora sim se transformara em fazedor de milagres,
e todo o Sacrifício já estava a ser imposto,
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inexoravelmente. Sim, estava escrito.
Mas naquele momento estaria já decidido?
Ela: fora ela a precipitar a hora,
na cegueira da sua vaidade.

À mesa, cheia de frutas e legumes 
festejou com os outros, sem compreender
que a água das suas lágrimas profundas
se tinha transformado em sangue, com este vinho.

Antes da Paixão
Ah, se assim o desejasses, não terias
de nascer num corpo de mulher:
os Salvadores forjam-se nos montes
onde o que é duro se extrai da rocha dura.

Não sentes pena, ao ver assim devastado
o teu vale amoroso? Repara na minha fraqueza:
tenho apenas rios de lágrimas e leite,
e tu estiveste sempre acima de qualquer medida.

Com um tal fausto me foste prometido
antes saísses logo de mim, como animal selvagem...
Se afinal só precisas de tigres que te despedacem
por que fui eu criada em casa, entre mulheres

que me ensinaram a tecer-te um pano tão puro 
e tão macio, sem ter sequer um ponto de costura
que à noite pudesse magoar – tal foi a minha vida
inteira, e agora de repente invertes a natureza.

Pietà
Agora é total a minha dôr, e indizível
enche-me o peito por completo.Fixo-te,
com a fixidez do interior da pedra.
Dura como sou, sei apenas isto:
cresceste –
... e cada vez mais foste crescendo
até que em dôr ainda maior
ultrapassaste a medida
do meu coração. 
Agora jazes, atravessado no meu colo,
mas eu não posso dar-te à luz
outra vez.
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Consolação de Maria
junto do Ressuscitado
O que outrora sentiram: não foi
mais doce que qualquer mistério
e ao mesmo tempo tão terreno?
Quando ele, um pouco pálido ainda
do seu túmulo, aliviado se aproximou,
ressuscitado plenamente.
Perante ela, em primeiro lugar. Ei-los
ali, sem palavras, em plena santificação.
Sim, estavam a curar-se, era isso. Não
precisavam de se tocar um ao outro.
Ele mal pousou, durante um segundo apenas,
a sua mão eterna no ombro feminino.
E começaram,
em silêncio como as árvores na Primavera,
ao mesmo tempo e para sempre
esta Idade
da sua suprema união.

Da Morte de Maria
I
O mesmo Anjo enorme, que outrora
lhe tinha feito o anúncio do parto,
estava ali, aguardando que ela desse por ele
e disse: chegou agora o momento da tua Aparição.
E ela assustou-se, como outrora, revelando-se
de novo como Virgem que plenamente aceitava
servir. Ele irradiava, numa proximidade sem fim,
e diante dela desapareceu chamando os Apóstolos,
que estavam longe, para que se juntassem na casa
da colina, a casa da Última Ceia.Vieram angustiados
e entraram receosos: ali estava, deitada
em estreita cama, aquela que misteriosamente
tinha sido a eleita e agora declinava, num corpo
virginal e intocado, ouvindo os Anjos cantar.
Mas quando os viu, fixando-a por trás das velas,
aguardando, interrompeu o êxtase em que as vozes
a tinham mergulhado e ofereceu, num gesto amigo,
os dois vestidos que ainda possuía, erguendo o rosto
ora para um, ora para outro...
(Oh fonte de infinitos rios de lágrimas!).

Mas cada vez mais cedia à sua fraqueza,
fazendo descer até Jerusalém os céus que,
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de tão próximos, à alma que partia exigiriam
apenas um ligeiro esforço, e já aquele
que dela tudo sabia a levava consigo
recebendo-a na sua divina natureza.

II
Quem pensaria que até à sua chegada
o céu imenso estaria incompleto?
O Ressuscitado tinha ocupado o seu lugar,
mas a seu lado, durante vinte e quatro anos,
um trono tinha ficado vazio. E já estavam
a acostumar-se a essa falha pura, que parecia
fechar-se com a jubilosa  glória do seu filho.

Assim que também ela, ao entrar no céu,
não se dirigiu a ele, por muito que o desejasse.
A seu lado não havia lugar, só Ele permanecia ali
brilhando com um tal fulgor que a magoava.
Mas no momento em que esta criatura comovente
se ia reunir a todos os outros eleitos, e discreta
de luz em luz, buscava o seu lugar, ergueu-se
do seu ser, nas suas costas, um tal fulgôr que,
o Anjo que iluminava exclamou, quase cegando:
quem é ela? Foi grande o espanto.E então todos viram
como Deus-Pai, lá em cima, retinha o Senhor,
de modo a que, envolto num crepúsculo suave,
o lugar vazio fosse visto, como ligeiro sofrimento,
réstea de solidão, como algo que ele ainda tivesse
transportado, resto de tempo terrestre, de cicatriz
secando...viraram-se a olhar para ela, que fixara ao longe
o seu olhar, inquieta, inclinada para a frente, como se sentisse:
eu sou a sua dôr maior, perdendo os sentidos, de repente.
Mas os Anjos pegaram nela
e levaram-na cantando, abençoados,
e ergueram-na até ao seu mais alto grau.

III
Mas antes do Apóstolo Tomás, que veio
tarde demais, chegou o Anjo veloz,
já se preparara com antecedência,
e que ordenou, junto ao ao túmulo:
Afasta a pedra para o lado. Queres saber
onde ela está, a que te comoveu o coracão,
então olha: como um ramo de lavanda ali foi
depositada por instantes,
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para que na terra ficasse depois entranhado
o seu perfume, como um tecido precioso.
Toda a morte (pressentes isso) todo o sofrimento
é envolvido pelo seu perfume. 

Vê a mortalha: que aclarador haveria
que a branqueasse sem a fazer encolher?
Esta luz que emana do cadáver puríssimo
foi o que a tornou mais clara do que a luz do sol.

Não te espanta que ela a tenha deixado com tamanha doçura?Tudo na mesma, como se ainda 
aqui estivesse.
Mas lá no alto os céus estremeceram:
Homem, ajoelha-te, contempla e canta um louvor comigo!

Trad. Yvette K.Centeno
Lisboa, 2017

NOTAS AO PROGRAMA
Rainer Maria Rilke: uma nota pessoal, à guisa 
de posfácio...

Eu estava a viver e estudar em Coimbra, 
já no segundo ano da Faculdade de Letras 
(Germânicas, na altura, abarcando as áreas 
do alemão e do inglês nas línguas, literaturas, 
linguísticas e culturas). O Mestre era 
Paulo Quintela, magnífico Professsor e 
Tradutor dos grandes autores universais das 
literaturas inglesa e alemã. Com ele conheci 
Shakespeare, que líamos na aula, conheci 
Goethe, Rilke, e até - naquele tempo de 
muitas proibições - Brecht.
Não esqueço como este Professor, com 
fama de meter medo aos alunos (a mim 
nunca me meteu medo, por ele sempre senti 
admiração e amizade) se comovia a ler Rilke, 
fosse no original ou nalguma sua tradução.
Comovia-se a ponto de se verem as lágrimas 
nos seus olhos, comovia-se porque o Rilke 
da eterna poesia era um ser de absoluta 
transcendência, cujo mistério nos tocava 
fundo.
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De Rilke li As Cartas a um Jovem Poeta, e 
ainda hoje recomendaria, a quem deseje 
escrever, que as leia, antes de mergulhar 
nessa aventura de vida. Porque como Rilke 
gentilmente mas com toda a clareza explica 
ao jovem, se para ele escrever não é a vida 
mesma, não é a redenção que se busca, não 
vale a pena perder tempo.
Nascido em Praga, em 1875, é aí que inicia 
os seus estudos de Literatura e Arte, em 
1895, já depois de um primeiro livro, Leben 
und Lieder, Vida e Canções.
Em 1896 segue para Munique, para estudar 
Filosofia. Tem início uma relação que durará 
ao longo da sua vida, com Lou Andreas 
Salomé (1861-1937) amiga e confidente de 
sempre. É ela que lhe sugere que altere o 
seu nome, René, para Rainer. E assim ficou, 
considerado até hoje o maior poeta de língua 
alemã. Mudando-se para Berlin com a amiga 
Lou, segue um curso de História de Arte, 
em 1897.
Viaja pela Rússia, pátria de Lou, conhece 
Tolstoi.
Em 1900 conhece a futura mulher, a 
escultora Clara Westhoff, e separa-se 
de Lou, ficando a viver em Worpswede, 
onde nasce a filha, Ruth. Mas també esta 
ligação será interrompida, Rilke segue 
o seu caminho, que o levará a Paris, a 
Rodin, de quem se tornará uma espécie 
de secretário, e onde poderá escrever 
os célebres Cadernos de Malte Laurids-
Brigge, e com eles fundar, por assim dizer, 
a nova prosa modernista, feita de cortes 
transversais na narrativa, recuperação de 
memórias do passado que dão novo impulso 
ao presente vivido, evocação de tempos e 
lugares que se tornaram arquétipos vivos do 
que é visto, ouvido, dito e permanece para 
sempre habitando a alma do poeta. Já nestes 
“cadernos de notas” como se diz no título 
original se pressente a busca fundamental 
do sentido do amor e da vida, nos seus vários 
destinos, e atravessando esses destinos o 

imenso grito da Morte. Ela, a inevitável, que 
tudo põe em causa!
Esse foi, durante anos, o livro da minha vida, 
de leitora, de estudiosa, e de escritora.
Eu estava em Paris quando li, em tradução 
francesa que ainda guardo, de Maurice 
Betz, que Rilke acompanhou, uma prosa 
de descrição terrível, ora sobre uma Paris 
que não era já a que eu conhecia, mas 
em parte ainda o era, por exemplo nas 
referências às tapeçarias da Dama e da 
Licorna, que contemplei, também eu, 
maravilhada. Atravessada por Rilke escrevi o 
meu primeiro romance: Quem se eu Gritar, 
respondendo ao Anjo de Rilke, da Primeira 
Elegia de Duíno, um Anjo que não fala, não 
responde a nenhuma interpelação e se acaso 
falasse nos mataria com a intensidade do seu 
Verbo flamejante. Em Paris, Rilke descobre 
a cidade dos mortos, em Paris eu descubro 
esses Anjos e essas memórias de Rilke.
Em Coimbra eu já tinha lido a tradução de 
Quintela da narrativa Do Amor e da Morte 
do Corneto Christoph Rilke, marcado por 
um simbolismo apelativo e cuidadoso na 
sua elaboração (Jugendstil) mas demasiado 
explícito, ainda que se tenha tornado num 
dos seus grandes sucessos.
Hoje penso que Rilke, como todos os 
escritores, precisava de "fazer a mão" e foi 
nessa narrativa que tal aconteceu.
A transcendência absoluta chegou 
mais tarde, em Paris, e a seguir, já 
definitivamente, num caminho de ímpeto 
misterioso e imparável, nas célebres Elegias 
de Duíno, escritas no castelo, e nos Sonetos 
a Orfeu.

É importante salientar, neste momento, que 
a primeira das Elegias de Duíno e A Vida de 
Maria (Das Marienleben) são poemas que ele 
escreve, ou vai escrevendo ao mesmo tempo, 
em 1912, no refúgio da alta inspiração que a 
sua protetora, Marie von Thurn und Taxis-
Hohenlohe, lhe proporciona.



—   29    — 

Rilke refere como só depois de ter 
acabado o ciclo da Vida de Maria consegue 
finalmente acabar a Primeira Elegia, forçando 
finalmente, por assim dizer, o temível Anjo, a 
revelar a palavra escondida.

Nos anos vinte, passada a Grande Guerra, 
tempo em que Rilke, requisitado pelo 
Exército austríaco, trabalhará no Arquivo da 
Guerra em Viena (já tinha então quarenta 
anos) iremos encontrar o poeta na Suíça, 
tendo adquirido a nacionalidade suíça, e 
vivendo no pequeno castelo de Muzot.
O meio em que se move é de artistas, 
compositores, poetas - como seria de 
esperar.
De saúde frágil desloca-se frequentemente 
a sanatórios ou a termas, para recuperar. 
Mas a obra vai fazendo o seu caminho, pela 
mão de cantores e compositores que se 
dedicam ao prazer de o tornar cada vez mais 
celebrado.

Da Vida de Maria temos uma obra musical 
composta por Paul Hindemith para piano 
e voz (soprano) em 1922-1923 (Op. 27) e 
raramente ouvida, talvez por ser considerada 
uma peça difícil de interpretar, com a 
duração de cerca de uma hora e meia.
Mas a ser lida, deve ser lida rezando, como 
Rilke, rezando, certamente a escreveu!
Agora, como outrora, quando jovem em 
Coimbra, ler Rilke, ou reler, neste caso 
para traduzir, os Anjos de Rilke perturbam, 
interpelam, e eu tenho de responder. Foi o 
que aconteceu, com os poemas inéditos que 
aqui deixo, em diálogo com as traduções que 
fiz.

O concerto/espetáculo tem por fim dar a 
“ler” em português o magnífico ciclo poético 
de Rainer Maria Rilke sobre a vida da Virgem 
Maria.
Como refere Yvette Centeno, o ciclo foi 
posto integralmente em música por Paul 

Hindemith mas, apesar da obra musical ser 
por direito próprio uma outra obra-prima, 
o nosso intuito era a compreensão em 
português da obra de Rilke e o ciclo teria que 
ser cantado em alemão. 
Por essa razão escolhi obras musicais que 
pudessem ilustrar a leitura, intensificando-a 
ou criando uma pausa de meditação. A 
seleção inicia-se obviamente por excertos da 
obra de Hindemith, mas não se limita a ela, 
uma vez que a audição de compositores com 
uma linguagem diferente poderá intensificar 
e diversificar a leitura.
Para além do já mencionado serão ouvidas 
obras de Richard Strauss, Brahms, 
Schumann e Alban Berg. 
Esperamos que a música, com a sua chave 
misteriosa para o subconsciente, clarifique 
e (ou) intensifique a compreensão desta 
extraordinária poesia. 

Textos traduzidos e gentilmente cedidos por:
Y. K. Centeno
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TERÇA 16 — 21h30

“De Bach a Vivaldi” 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

PROGRAMA
Stabat Mater RV 621 – ViValdi 
Ária na quarta corda – baCh 
Cantata BWW 82 – baCh 

Duração aproximada: 60m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Nélia Gonçalves – Mezzo solista
Luís Alves – Oboé solista

quaRteto de CoRdas de guiMaRães
Emanuel Salvador – Violino I
Ana Madalena Ribeiro – Violino II
Emília Goch Salvador – Viola
Filipe Quaresma – Violoncelo

BIOGRAFIAS

NÉLIA GONÇALVES
Nélia Gonçalves é uma mezzo-soprano 
cuja versatilidade vocal lhe tem permitido 
uma ampla e variada execução estilística. 

As suas apresentações têm percorrido 
diversos estilos musicais que decorrem desde 
o barroco até à música contemporânea. 
Recentemente participou na ópera de 
Tiago Cutileiro “Tudo nunca sempre o 
mesmo diferente nada”. No âmbito da 
música barroca apresentou-se com vários 
agrupamentos de renome como é o caso do 
Ludovice Ensemble ou da Orquestra Barroca 
da Casa da Música.
Colaborou ainda como solista em diversos 
outros concertos sob a direção de maestros 
como Vasco Negreiros, António Vassalo 
Lourenço, Luís Carvalho, Brian Mackay e 
João Paulo janeiro. 
Concluiu o Mestrado em Ensino de Música 
(variante Canto) na Universidade de 
Aveiro em 2013, a mesma instituição onde 
realizou a Licenciatura em Performance 
- Canto. Atualmente pertence ao Minho 
International Vocal Studio onde recebe 
orientação vocal de Elisabete Matos e Dora 
Rodrigues.

LUIS ALVES
Nasceu no ano de 1986, em Santo Tirso. 
Professor de Oboé na Escola Profissional 
Artística do Vale do Ave - ARTAVE, 
iniciou os seus estudos musicais na mesma 
instituição, em 1998. Licenciou-se em 
Instrumento na Escola Superior de Música 
e das Artes do Espetáculo - Instituto 
Politécnico do Porto, em 2009. Colabora, 
prestando serviços de leccionação, com o 
Departamento de Música da Escola Superior 
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de Música e das Artes do Espetáculo 
- Instituto Politécnico do Porto, desde 
2008. É Mestre em Ensino de Música pela 
Universidade do Minho. Trabalha, desde 
2005, como músico freelancer, tendo a 
oportunidade de colaborar com diferentes 
grupos e orquestras portuguesas. É 1.º Oboé 
da Orquestra de Guimarães.

QUARTETO DE CORDAS DE GUIMARÃES
É um projeto inovador de residência 
artística, que visa desenvolver uma oferta 
constante na área da música de câmara a 
partir da cidade de Guimarães. Assim, tendo 
como base uma série de concertos regulares 
na cidade e concelho de Guimarães, o QCG 
tem como principal objetivo a promoção 
de Guimarães como plataforma de criação 
própria que irá servir de embaixador 
da cidade, tanto em Portugal como no 
estrangeiro.
A criação de uma forte identidade artística 
aliada à promoção de novas pontes com 
outras artes tais como as artes visuais, dança 
e artes plásticas fomentando a criação 
artística “made in” Guimarães, são os 
principais objetivos desta formação.
Para além da temporada de concertos em 
Guimarães, o QCG já se apresentou em 
vários concertos no Festival Internacional 
de Música de Macau, no National 
Forum of Music (Wroclaw, Polónia), no 
Museu Theodor- Zink em Kaiserslautern 

(Alemanha) e nos festivais Baltic Neopolis 
(Polónia) e Musicales en Tricastin (França).

NOTAS AO PROGRAMA
Stabat Mater RV 621 ViValdi 
O Stabat Mater é um dos hinos mais 
significativos no contexto da Paixão, ao 
exprimir as dores de Maria junto à cruz, 
contemplando a agonia do seu Filho. Pouco 
se sabe sobre as origens deste texto que 
surge na passagem do séc. XIII para o séc. 
XIV como um desenvolvimento piedoso 
e popular da narrativa dos episódios da 
Páscoa que nos são descritos no Evangelho 
de S. João (Jo 19, 25ss). Atribuído por 
muitos autores a S. Boaventura (+1274) 
ou a Jacopone da Tobi (+1306), este 
hino apresenta um estilo italiano muito 
influenciado pela religiosidade à volta da 
Morte de Jesus, de cariz franciscana, e pela 
piedade mariana. O Concílio de Trento e 
o Papa Pio VI quiseram proibir o seu uso 
litúrgico, em virtude da forte conotação 
individual e popular que possui, o que veio 
realmente a acontecer em 1570. Em 1727, 
o Papa Bento XIII decretou que ele fosse 
usado como Sequência e como Hino, 
respetivamente na Missa da Festa das Sete 
Dores da Bem¬ Aventurada Virgem Maria 
(15 de setembro) e na Liturgia das Horas. 
Vivaldi compõe o seu Stabat Mater, em Fá 
menor (RV 621), com algumas tónicas de 
originalidade. Apresenta apenas 10 das suas 
20 estrofes, em 8 andamentos, seguidos do 
Amen e abdicando da tradicional alternância 
entre andamentos lentos e vivos, usada pela 
maioria dos compositores da época. Todos 
os andamentos são lentos, existindo apenas 
uma gradação que vai do largo ao andante, 
passando pelo lento e adagio (o Amen não 
possui qualquer indicação de andamento). 
Os versos 4, 5 e 6 retomam a estrutura 
musical dos três primeiros. A forma como 
Vivaldi trata o texto deste hino exprime 
bem o seu carácter devocional, criando 
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sonoridades que manifestam a melancolia 
e o intimismo meditativo do seu conteúdo, 
através de um tratamento vocal em estilo 
spianato (com exceção do Amen).

Ária na quarta corda de Bach. 
A peça original faz parte da Suíte nº 3 
para orquestra, em Ré Maior, de Johann 
Sebastian Bach, BWV 1068, escrita para o 
Príncipe Leopoldo, entre 1717 e 1723.
Os títulos "Ária na corda Sol" e "Ária da 
4ª Corda" não são originais. Vieram de 
uma adaptação para violino e piano do 2º 
movimento da suíte nº 3 para orquestra, em 
Ré Maior, de J. S. Bach, feita por August 
Wilhelmj (1845 - 1908). Transpondo a 
tonalidade da peça de Ré Maior para Dó 
Maior, Wilhelmj foi capaz de tocar a peça em 
apenas uma corda de seu violino, a 4ª corda, 
que é normalmente afinada em Sol (G).

Cantata BWW 82 de Bach 
Ich habe genug ("Eu tenho o bastante" em 
alemão), BWV 82, é uma cantata de Johann 
Sebastian Bach.
Foi composta na cidade de Leipzig para a 
Festa da Purificação, em 2 de fevereiro de 
1727. A Purificação celebra um incidente 
registado por São Lucas, no qual Maria leva o 
menino Jesus ao Templo, em Jerusalém, para 
oferecer sacrifícios rituais quando encontra 
o ancião Simeão.
A peça foi composta para oboé, cordas, 
baixo contínuo e um solista baixo. Existem 
outras versões para soprano (como BWV 
82a) transpostas de dó menor para mi 
menor, e com a parte de oboé substituída 
por flauta e levemente alterada. Em diversas 
versões modernas da obra a parte do baixo 
costuma ser substituída por uma contralto, e 
a soprano pode ser substituída por um tenor.

TERÇA 16 — 21h30
digRessão 

“Coral Educativo” 
CENTRO PASTORAL DAS TAIPAS

PROGRAMA
Requiem em ré menor, Op. 194 – 
RheinbeRgeR

Missa Brevis – JaCoob de haan

Duração aproximada: 60m. 
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Gonçalo Lourenço – Maestro 
Grupo Coral de Azurém, orientado pelo 
maestro titular Adriano Gonçalves 
Grupo Coral de Ponte, orientado pelo 
maestro titular Ricardo Freitas
Orfeão do CCD Coelima, orientado pelo 
maestro titular Vasco Faria

Biografia referida no programa do dia 13 de abril
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QUARTA 17 — 21h30

“Rossini Sacro” 
BASÍLICA DE S. PEDRO

PROGRAMA
Petite Messe Solemnelle – Rossini

Kyrie
Gloria:

Gloria in excelsis Deo
Gratias agimus tibi
Domine Deus
Qui tollis peccata mundi
Quoniam tu solus sanctus
Cum sancto Spiritu

Credo:
Credo in unum Deum
Crucifixus
Et resurrexit

Preludio Religioso
Ritornelo-Sanctus
Benedictus
O Salutaris Hostia
Agnus Dei

Duração aproximada: 90m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Leonor Barbosa de Melo – Soprano
Maria Luísa de Freitas – Mezzo soprano
João Rodrigues – Tenor
Nuno Dias – Baixo

CoRo solista MiVs
Cristóvão Luis – Piano
João Lima – Piano
José Eduardo Gomes – Maestro

BIOGRAFIAS

LEONOR BARBOSA DE MELO
Licenciada e Mestre em Canto e 
Performance Musical pela Universidade 
Católica (orientada por A. Salgado e S. 
Serra), a soprano conimbricense já integra 
no seu currículo a participação em vários 
concertos a solo com orquestras nacionais 
de renome e sob a batuta de maestros 
de excelência, e em gravações de CDs 
(destacando-se a obra «Shadow Circles» 
de V. Mendonça com o Remix Ensemble e 
Pedro Neves). Ademais, angariou diversos 
prémios (como o primeiro prémio do 
concurso da Academia do Fundão). A par 
da sua carreira a solo, é cantora residente 
do Coro Casa da Música e maestrina do 
Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. 
Procurou sempre ir aprendendo com 
cantores de excelência como Monserrat 
Caballé, Elisabete Matos (com quem 
trabalha regularmente), Rudolf Piernay, 
Anna Tomowa-Sintow, entre outros.
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MARIA LUÍSA DE FREITAS
Ganhou vários prémios em Portugal e no 
estrangeiro.
Foi dirigida por Marko Letonja, Marc Tardeu, 
Johannes Stert, Julia Jones, João Paulo 
Santos, Michail Jurowski, Massimiliano 
Damerini, Osvaldo Ferreira, José Cura, 
Martin André, Gregor Buhl, Cesar Viana, 
Sébastien Rouland, François Xavier Roth, 
Yaniv Dinur,  Lawrence Foster, Pedro Neves, 
Nuno Côrte Real, Nicholas Kraemer, 
Antonio Pirolli, Joana Carneiro.

JOÃO RODRIGUES
Nasceu em Lisboa, integrou os elencos 
de Porgy and Bess, Die Meistersinger 
von Nürnberg, Parsifal, Le Vin Herbè, Il 
Matrimonio Segreto, Così fanTutte, Die 
Zauberflöte, Susana, A Floresta, A Vingança 
da Cigana, Raphael Reviens, Francesca da 
Rimini, Salome, Bataclan, Jerusalém, Paint 
me, L'Arco di Sant'Anna, Tição Negro, Inês 
de Castro.
Cantou com as várias orquestras do 
panorama nacional, estreou obras de 
E.Carrapatoso, N. Côrte-Real, V. 
Mendonça, L. Tinoco, e efetuou concertos 
com os pianistas N. Vieira de Almeida, J. 

Paulo Santos, J. Crisóstomo, N. Lopes, F. 
Sassetti.
Estudou canto no EMCN com F. Amaro, na 
ESML com L. Madureira, H. Pina Manique 
e E. Saque.
Realizou aperfeiçoamento com J. Lourenço.

NUNO DIAS
É licenciado em canto pela Universidade 
de Aveiro, na classe da Professora Isabel 
Alcobia, onde foi Docente Assistente no ano 
letivo 2013/14. Desenvolveu os seus estudos 
posteriormente com Alan Watt, Tom Krause 
e Michael Rhodes. É bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian para o projeto ENOA 
(European Network of Opera Academy). 
Fez parte de Academia de Opera do Festival 
de Verbier 2013 onde trabalhou com 
Barbara Bonney, Claudio Desderi, Tomas 
Quastoff e Tim Caroll, tendo-se destacado 
com o Prémio Jovem Promessa Thierry 
Marmod. 
Como solista, em Oratório, tem-se 
apresentado em concerto com diversas 
orquestras nacionais e internacionais, 
cantando obras de referência do repertório 
coral-sinfónico. 
No campo da ópera interpretou, no T. N São 
Carlos, ao longo das últimas temporadas, 
diversos personagens do repertório 
lírico, abrangendo obras de compositores 
consagrados tal como G. Puccini, G. 
Donizetti, G. Rossini, G. Bizet, entre outros. 
Do seu repertório fazem também parte 
compositores como G. Verdi, W. A. Mozart, 
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F. Busoni, I. Stravinsky, B. Briten. 
Da sua discografia, destaca-se o disco 
Canções Pagãs, inteiramente dedicado ao 
cancioneiro de Luiz Goes, trabalho esse com 
reconhecimento de Utilidade Cultural pelo 
Ministério da Cultura. 
É cantor residente no Stadttheatre Bern, 
Suiça, durante a temporada 2014/15. 
Atualmente faz parte dos corpos artísticos 
do Teatro Nacional de São Carlos.

CORO SOLISTA MIVS
O Projeto MIVS (Minho International Vocal 
Studio) nasceu em outubro de 2017.
Surge da necessidade de formar, preparar 
e lançar jovens cantores, nas diversas árias 
do CANTO, no nosso Minho e no universo 
internacional.
É um projeto consolidado e a prova visível 
é o CORO de SOLISTAS MIVS que se 
destaca pela sua formação Vocal e Artística. 
Todos os seus componentes são cantores 
preparados para uma carreira solista, 
mas que também seguem a orientação 
Camerística orientados pelas Sopranos 
Elisabete Matos e Dora Rodrigues.
Paulina Sá Machado (Soprano), Daniela 
Rego (Soprano), Lúcia Ribeiro (Soprano), 
Mariana Souza (Mezzo), Marta Magalhães 
(Mezzo), Pedro Cibrão (Tenor), Marios 

Maniatopoulos (Tenor), Ernesto Clemente 
(Barítono), Luís Neiva (Barítono).

CRISTÓVÃO LUÍS
Natural de Lisboa, estudou violino com 
Klàra Erdei e piano com António Ferreira e 
António Toscano. Licenciou-se na ESMAE 
(Porto) com Sofia Lourenço e Luísa 
Tender, trabalhando também com Markus 
Groh na HMT-Hannover. Participou em 
masterclasses com Sequeira Costa, Tania 
Achot, Fernando Puchol e Markus Tomas. 
Obteve o Prémio de Interpretação Helena 
Sá e Costa em 2005. Colaborou em 
projetos artísticos com Thiérry Barbé, David 
Heyes, Cesário Costa, António Saiote, Iva 
Barbosa, Vítor Faria, Klara Rundel, Quarteto 
Vintage de Clarinetes, José Eduardo Gomes, 
Ana Ferraz, Julien Beaudiment e Michel 
Bellavance, entre outros. Músico-convidado 
da Orquestra Sinfónica do Porto e Coro 
Casa da Música. Desde 2005 é pianista-
acompanhador no Conservatório de Música 
do Porto.
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JOÃO LIMA
Natural de Braga, iniciou os seus estudos 
no Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian sob a orientação do Professor 
Francisco Fiúza. Licenciou-se na Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo 
orientado por Fausto Neves e Madalena 
Soveral. Consolidou a sua formação 
académica na Alemanha na classe do 
Professor Markus Groh na Escola Superior 
para Música e Teatro de Hanover. Foi 
laureado no Concurso Regional de Piano de 
Braga, Concurso Nacional de Piano Maria 
Campina e no Prémio Jovens Músicos. 
Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian 
desde 1992, foi também Bolseiro de Mérito 
do IPP e recebeu o Prémio da Fundação 
Eng. António de Almeida. Foi pianista 
acompanhador da Academia de Música 
Valentim Moreira de Sá, Universidade do 
Minho, ESMAE, Conservatório Nacional 
e Estúdio de Ópera da Casa da Música. 
Integrou um projeto de concertos com 
Miguel Leite e Maestro António Victorino 
d`Almeida de quem estreou a Sonatina 
para Piano. Em 2010 lançou o seu primeiro 
trabalho discográfico sob a etiqueta da 
Numérica onde, a solo, interpreta obras do 
compositor Eurico Thomaz de Lima.
Neste momento é docente no Conservatório 
de Música Calouste Gulbenkian de Braga e 
pianista/correpetidor no Minho International 
Vocal Studio onde trabalha com Dora 
Rodrigues e Elisabete Matos. Já trabalhou 
com a Orquestra Sinfónica Casa da Música 
e Orquestra Sinfónica da Galiza. Desde 

2011 é pianista/acompanhador da Orquestra 
Gulbenkian onde já tocou sob a direção de 
maestros como Lawrence Foster, Thomas 
Adès, Simone Young, Paul McCreesh, 
Krzsysztof Urbanski, Joana Carneiro, Paul 
Mccreesh, Susana Mälki, Pedro Neves, entre 
outros.

JOSÉ EDUARDO GOMES
José Eduardo Gomes é maestro associado da 
Orquestra Clássica do Sul e maestro titular 
da Orquestra Clássica da FEUP. É Professor 
na Escola Superior de Música e das Artes do 
Espetáculo do Porto, onde exerce o cargo 
de maestro responsável pela Orquestra 
Sinfónica. Até julho de 2018 foi maestro 
titular da Orquestra Clássica do Centro. 
É laureado do Prémio Jovens Músicos 
(2º Prémio), onde recebeu também o 
prémio da orquestra. Foi semi-finalista 
no 1º Concorso Citta di Brescia Giancarlo 
Facchinetti (Itália). 
Iniciou os seus estudos musicais no 
clarinete em V. N. Famalicão, sua cidade 
natal. Mais tarde, continuou estudos na 
ARTAVE e ESMAE, onde se formou na 
classe do Prof. António Saiote, tendo 
recebido o Prémio Fundação Engenheiro 
António de Almeida. Mais tarde, prosseguiu 
estudos na Haute École de Musique de 
Genève (Suíça), em direção de orquestra 
com Laurent Gay e em direção coral com 
Celso Antunes.  
José Eduardo é membro fundador do 
"Quarteto Vintage" e do “Serenade 
Ensemble”. 
Foi maestro principal da Orquestra de 
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Câmara de Carouge (Suíça) e maestro 
titular do Coro do Círculo Portuense de 
Opera (Porto). 
Atuou nos mais destacados festivais de 
música em Portugal, tais como Dias da 
Música, Festival de Sintra, Festival PJM, 
Festival Cantabile.
Em 2018 foi agraciado com a Medalha 
de Mérito Cultural pela Cidade de V.N. 
Famalicão.

NOTAS AO PROGRAMA
A Música Sacra foi o último “pecado” da 
velhice de Rossini.

A Petite Messe Solemnelle, de Gioachino 
Rossini, estreou-se na capela privada 
parisiense do Conde Pillet-Will; um rico 
banqueiro francês, casado con Louise Roulin, 
cujo salão literário e musical era frequentado 
por Rossini.

A “Pequena Missa” fazia parte do ritual de 
consagração da capela privada da residência 
dos condes.
A obra encomendada pela condessa, 
quando Rossini tinha 71 anos, é um grande 
testamento do autor, embora já estivesse 
retirado da atividade profissional desde os 
seus 37 anos.

Mas todos esses anos não foram em vão... 
O compositor, desde 1855, tinha composto 
mais de 150 obras para piano, canções e 
música de câmara, que eram interpretadas 
nos salões privados de personalidades 
relevantes.
Estes pecados da velhice, como os chamava, 
encontraram na Petite Messe Solemnelle o 
ponto mais glorioso e importante.

Esta obra foi escrita contra a moda, ao 
mesmo tempo que faz uma homenagem 
à tradição italiana do princípio do século 

XIX. É intimista, num momento em que 
se apreciava a grandiosidade de meios e 
efetivos. Rossini escreve-a para um grupo 
intimista de 12 cantores entre mulheres, 
homens e castrados, dos quais 8 coralistas 
e 4 solistas. As vozes eram sustentadas por 
dois pianos e um harmónio, embora Rossini 
preferisse a versão com acordeão, porque 
dava mais um toque parisiense. Esta música 
estava ligada à tradição Napolitana da sua 
juventude, no que diz respeito à música 
e ao culto, com um estilo profundo, mas 
teatralizado, em que a fuga bachiana e a 
inspiração melódica e virtuosa supunham 
uma reviravolta nessa ânsia de liberdade de 
Rossini.

Esta obra é pequena, só pelo número de 
executantes. É uma Missa Solene em toda a 
regra canónica e de duração aproximada de 
90 minutos.

Rossini era consciente da sorte que teve 
na sua vida e da profundidade da sua alma. 
Por isso perguntava-se regularmente, se era 
“música sagrada” o que acabara de escrever, 
ou antes “sagrada música”?
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QUINTA  18 — 16H00
digRessão 

“De Bach a Vivaldi” 
SANTUÁRIO DA PENHA

PROGRAMA
Stabat Mater RV 621 – ViValdi 
Ária na quarta corda – baCh 
Cantata BWW 82 – baCh 

Duração aproximada: 60m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Nélia Gonçalves – Mezzo solista
Luís Alves – Oboé solista

quaRteto de CoRdas de guiMaRães
Emanuel Salvador – Violino I
Ana Madalena Ribeiro – Violino II
Emília Goch Salvador – Viola
Filipe Quaresma – Violoncelo

Biografia referida no programa do dia 16 de abril

QUINTA 18 — 19H00

“Credo” 
IGREJA DE S. FRANCISCO

PROGRAMA
“Credo” – henRi seRoka

Domine
Stabat Mater
Ave Maria
Alleluja
Agnus Dei
Gloria

Duração aproximada: 60m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Alexandra Bernardo – Soprano
Marie Karrall – Mezzo soprano
José Eduardo Gomes – Maestro 

enseMble VoCal pRo MúsiCa 
José Manuel Pinheiro – Diretor Musical

oRquestRa do noRte
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Das suas apresentações em Oratória e 
Cantata destacam-se Magnificat em Talha 
Dourada de E. Carrapatoso, Gloria de 
Vivaldi, Requiem de Duruflé, Ein Deutches 
Requiem de Brahms, Requiem de 
Fauré, Requiem de Mozart, O Holder Tag, 
Erwünschte Zeit, de Bach e 4ª Sinfonia, de 
Mahler.
É membro fundador da Nova Ópera de 
Lisboa.

MARIE KARALL 
Marie nasceu em Estrasburgo, na França. 
Depois de ganhar algumas concursos 
de Opera, começou a trabalhar para 
companhias como Chorégies d'Orange, 
Ópera Nacional de Bordeaux, Ópera 
Nacional de Montpellier, Ópera de 
Lausanne, Ópera de Lille, Festival de 
Aspendos, Capitole de Toulouse, SWR 
Stuttgart, Ópera de Tenerife, Ópera de 
Lyon, Théâtre des Champs Elysées... Mas 
também para a França Televison e Radio 
Classique...
Cantou com maestros como: Daniel Oren, 
Nir Kabaretti, John Fiore, Kazushi Ono, 
Mikko Franck, Giampaolo Bisanti, Giuliano 
Carella, Rovaris Corrado, Roberto Tuohy, 
Roberto Rizzi Brignoli, David Reiland…
Na última temporada, interpretou o papel 
de Carmen, com a Latvian National Opera 
– Riga, em março de 2018. Interpretou 
igualmente o papel de Carmen, com a Opera 
Hong Kong, em maio de 2018.

BIOGRAFIAS

ALEXANDRA BERNARDO
Terminou o curso de Canto com classificação 
máxima na EMNSC, na classe de Joana 
Levy, fez a sua especialização em Ópera 
e Lied com Elena Dumitrescu Nentwig e 
trabalha atualmente com Dora Rodrigues e 
Elisabete Matos. Em masterclasse trabalhou 
com Montserrat Caballé, Jill Feldman, Nico 
Castel, Ricardo Estrada, Fred Carama, 
Pamela Armstrong e João Paulo Santos, 
entre outros.
Tem-se apresentado frequentemente em 
ópera, concerto e recital em Portugal e 
Europa. Os seus papéis incluem Donna Anna 
(Don Giovanni, W. A. Mozart), Fiordiligi 
(Così Fan Tutte, W. A. Mozart), Vitellia (La 
Clemenza di Tito, W. A. Mozart), Pamina 
(Die Zauberflöte, W. A. Mozart), Dido 
(Dido & Aeneas, H. Purcell), Cunegonde 
(Candide, L. Bernstein), Maria (West Side 
Story, L. Bernstein) e Violetta (La Traviata, 
G. Verdi). Em 2014, foi Eurídice em Orfeu 
e Eurídice de Gluck, bailado de Olga Roriz 
para a Companhia Nacional de Bailado, com 
Divino Sospiro.
Conquistou o 1º Prémio e o Prémio do 
Público no 8º Concurso de Canto Lírico da 
Fundação Rotária Portuguesa, o 2º Prémio 
e Prémio do Público do 15º Concurso de 
Interpretação do Estoril, o 3.º Prémio no 1st 
Barcelona Music Festival Competition, entre 
outros.
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Em abril de 2019, cantará longos trechos 
de Carmen em concerto na Ópera de 
Clermont-Ferrand.
De seguida, participará em quatro concertos 
de gala no Avenches Opera Festival, na 
Suíça, em junho de 2019. A sua estreia no 
Enescu Festival ocorrerá em setembro. Na 
próxima temporada, Marie interpretará o 
papel-título de La Périchole, na Ópera de 
Avignon. Em 2020, interpretará Carmen 
para uma nova produção na Alemanha. Em 
2021, atuará na Opéra National du Rhin, em 
Estrasburgo.
Discografia: L'Enfant e les sortilèges, SWR, 
conduzida pela Stéphane Denève.

JOSÉ EDUARDO GOMES
José Eduardo Gomes é maestro associado da 
Orquestra Clássica do Sul e maestro titular 
da Orquestra Clássica da FEUP. É Professor 
na Escola Superior de Música e das Artes do 
Espetáculo do Porto, onde exerce o cargo 
de maestro responsável pela Orquestra 
Sinfónica. Até julho de 2018 foi maestro 
titular da Orquestra Clássica do Centro. 
É laureado do Prémio Jovens Músicos 
(2º Prémio), onde recebeu também o 
prémio da orquestra. Foi semi-finalista 
no 1º Concorso Citta di Brescia Giancarlo 
Facchinetti (Itália). 
Iniciou os seus estudos musicais no clarinete 
em V. N. Famalicão, sua cidade natal. Mais 
tarde, continuou estudos na ARTAVE 
e ESMAE, onde se formou na classe do 
Prof. António Saiote, tendo recebido o 
Prémio Fundação Engenheiro António de 
Almeida. Mais tarde, prosseguiu estudos 

na Haute École de Musique de Genève 
(Suíça), em direção de orquestra com 
Laurent Gay e em direção coral com Celso 
Antunes.  
José Eduardo é membro fundador do 
"Quarteto Vintage" e do “Serenade 
Ensemble”. 
Foi maestro principal da Orquestra de 
Câmara de Carouge (Suíça) e maestro 
titular do Coro do Círculo Portuense de 
Opera (Porto). 
Atuou nos mais destacados festivais de 
música em Portugal, tais como Dias da 
Música, Festival de Sintra, Festival PJM, 
Festival Cantabile.
Em 2018, foi agraciado com a Medalha 
de Mérito Cultural pela Cidade de V.N. 
Famalicão.

 
ENSEMBLE VOCAL PRO MÚSICA
O Ensemble Vocal Pro Música é um coro 
jovem e amador, fundado na cidade do 
Porto, em 1991, pelo Prof. José Manuel 
Pinheiro e por alguns dos seus alunos, tendo 
no momento cerca de 80 elementos ativos. 
O reportório do EVPM vai do Coral 
Sinfónico ao Jazz, passando pela Música 
Latina, sem limites ou preconceitos! 
Apresenta-se ao público a solo, 
acompanhado ao piano, em parceria com 
outros grupos vocais, assim como em 
conjunto com orquestras. 
Em cooperação com a ORQUESTRA DO 
NORTE apresentou em concertos realizados 
de Norte a Sul de Portugal: “Requiem” 
de W. A. Mozart, “Requiem” de G. Fauré, 
”Stabat Mater” de A. Dvorak, ”Requiem” 
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Sacra e Prémio Especial do Júri pela 
interpretação da peça “Abendlied”, de J. 
Rheinberger, obtido em novembro de 2018, 
no 32.º Praga Canta – República Checa.

ORQUESTRA DO NORTE
A Orquestra do Norte é um projeto 
de descentralização da cultura musical 
apresentado pela Associação Norte Cultural 
e vencedor do primeiro concurso nacional 
para a criação de orquestras regionais, 
instituído pelo Estado português, em 1992. 
Inicia desde então um trabalho pioneiro 
e inédito, afirmando-se no panorama da 
música erudita como instituição reconhecida 
nacional e internacionalmente.
É seu fundador, Diretor Artístico e Maestro 
Titular José Ferreira Lobo.
Sedeada na cidade de Amarante, a 
Orquestra do Norte integra profissionais de 
reconhecido mérito. Os seus concertos têm, 
habitualmente, a colaboração de prestigiados 
maestros, como Juozas Domarkas, Krzysztof 
Penderecki, Federico Garcia Vigil, Álvaro 
Cassuto e Rengim Gokmen. Contou ainda, 
durante 17 anos, com a colaboração de 
Gunther Arglebe como maestro adjunto.
Alguns dos mais conhecidos solistas 
portugueses e estrangeiros participaram 
nos concertos da Orquestra do Norte, 
destacando-se nomes como os de António 
Rosado, Eva Maria Zuk, Avri Levitan, Patricia 
Kopatchinskaja, Kirill Troussov, Michel 
Lethlec, Robert Kabara, Placido Domingo, 

de G. Verdi, “Magnificat em Ré Maior BWV 
243” de J.S. Bach, “Requiem Alemão” 
de Brahms, The Armed Man: A Mass For 
Peace” de Karl Jenkins, “Oratório de Natal” 
de Camille Saint Saens, “Stabat Mater” 
de G. Rossini, “Messias” de G. F. Handel, 
“Missa em Do Maior- Op.86” de L.V. 
Beethoven, “Messa di Gloria” de G. Puccini, 
entre outras. 
Com a ORQUESTRA DE GUIMARÃES, 
no Centro Cultural Vila Flor, apresentou, em 
2016 e 2017, a Paixão Segundo São João, 
de J. S. Bach e a 2ª Sinfonia em si bemol 
Op. 52 “Lobgesang” de Felix Mendelssohn, 
respetivamente. Com a mesma orquestra, 
em 2018, apresentou “Ein deutsches 
Requiem, op. 45” de J. Brahms, na Igreja de 
São Francisco, em Guimarães. 
Em 2014, apresentou Carmina Burana, de 
C. Orff no Palau de la Música com o Cor 
Jove de l’Orfeó Català. Em junho de 2016, 
apresentou o espetáculo “All You Need 
is Love” na Av dos Aliados, integrado nos 
Concertos na Avenida das Festas de São 
João 2016. 
Completou em 2016 o 25º aniversário com 
um concerto no Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões, que reuniu atuais e antigos 
elementos do grupo, num total de mais de 
100 cantores em palco. 
Obteve os seguintes prémios em concursos 
internacionais: 
• Diploma de Prata na Categoria de Jazz e 
Música Latina, obtido em outubro de 2003 
no 5º Concurso Internacional de Coros em 
Riva del Garda – Itália; 
• Medalha de Bronze na Categoria de 
Coros Mistos, obtido em novembro de 
2004 nas Olimpíadas Corais - 8º Concurso 
Internacional de Coros de Atenas - Grécia; 
• Diploma de Ouro - 1º lugar na Categoria 
de Música Sacra e Grande Prémio de 
Veneza, obtido em setembro de 2007 no 5º 
Concurso e Festival Internacional de Coros 
– Veneza; 
• Diploma de Ouro na Categoria de Música 
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José Carreras, lleana Cotrubas, Julia Hamari, 
Fiorenza Cossoto e Svetla Vassileva.
Para além do seu próprio coro, a Orquestra 
do Norte colabora com prestigiados grupos 
vocais nacionais e estrangeiros. 

TEXTOS
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Unigenite, Jesu Christe.

Stabat mater dolorosa,
Luxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristantam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.
Eja mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando christum deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die judicii.

Fac me cruce custodiri,
Morte christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.
 
Ave María, 
gratia plena, 
Dominus tecum, 
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in ora mortis nostrae. 
Amen.
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Alleluia
Audivi arcana erat chorda
David ludere placuit Domino
sed hoc non vero cura music, tu
bene eiusmodi quartum, quintum
minor et maior cadit tollere
Rex autem victos componendo Alleluia
 
Alleluia ...
 
Bene fortis fides vestra tamen vos 
testimonium necessarium
Lavacrum vidisti eam in solario
splendor et subverti vos lunae
vinclo te sibi sedem culina
fregit et sedes secuit capillos
et labia tua alleluia trahebat.
 
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.

Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.

Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnípotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis.

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus 
Dominus, tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria 
Dei Patris. Amen. 

NOTAS AO PROGRAMA
Henri Seroka é um compositor com um 
percurso muito variado. 
Filho de pai Polaco e mãe alemã, Seroka 
foi cantor, compôs muita música para 
filmes e canções. Jacek Bromski foi um dos 
realizadores que mais trabalhou com Seroka 
e a música que fez para os seus filmes foi, 
e é, um sucesso de vendas. Os bonecos 
animados Smurfs também beneficiaram do 
talento multifacetado de Seroka.
 
Num campo mais erudito é possível detetar 
uma proximidade estilística com a obra de 
Henrik Gorecki nascido dezasseis anos antes.
 
Das suas obras clássicas o monumental 
“Credo” em cinco partes para orquestra 
sinfónica, coro e solistas, é sem dúvida a 
sua obra sacra mais importante, que terá a  
sua estreia em Portugal nesta IV Edição do 
Festival Internacional de Música Religiosa de 
Guimarães.
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SEXTA 19  — 21h30

“All Ámore Immenso” 
IGREJA DE S. FRANCISCO

PROGRAMA 
Sinfonia em sol menor para cordas e bc  – 
toMMaso albinoni (1671-1751) (8m. aprox)
Sinfonia – Larghetto e sempre piano - 
Allegro
 
Il pianto di Maria – gioVanni battista 
feRRandini (c1710 - 1791) (25m. aprox)

Recitativo. Giunta l'ora fatal dal ciel 
prescritta
Cavatina. Se d'un Dio fui fatta Madre 
Recitativo. Ah me infelice!
Cavatina da capo. Se d'un Dio fui fatta 
Madre
Recitativo. Ahime ch'Egli gia esclama ad 
alta voce
Il pianto di Maria: Aria. Sventurati miei 
sospiri
Il pianto di Maria: Aria. Pari all'amor 
immenso
Recitativo. Or se per grande orror tremo 
la terra
Recitativo. O spettacolo pur troppo 
funesto
pianto di Maria: Aria. Del vostro Dio 
mirate
Recitativo. Deh considerate
Aria. Si felici godrete
Recitativo. Si disse la gran Madre

 
INTERVALO (15 m aprox)
 
“Salve Regina” in do minore – alessandRo 
sCaRlatti (1660 - 1725) (11m. aprox)
 
Sonata al Santo Sepolcro antonio ViValdi 
(1678 – 1741) (4m. aprox)
Largo molto – Allegro ma poco  

Piangi, piangi, Maria - La Sete di Christo – 
beRnaRdo pasquini (1637 —1710) (6m. 
aprox.)
  
Sinfonia al Santo Sepolcro – antonio 
ViValdi (4m. aprox)
Adagio molto – Allegro ma poco
 
La Maddalena – Aria “In Lagrime Stemprato”, 
da Oratoria “La Maddalena ai piedi di 
Cristo” – antonio CaldaRa (1670 – 1736) 
(5m. aprox.)

Duração aproximada: 90m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
José Maria Lo Monaco – Mezzosoprano
Massimo Mazzeo – Direção Musical

diVino sospiRo
Iskrena Yordanova, Jivka Kaltcheva, Giacomo 
Coletti, Elisa Bestetti – Violinos I
Paolo Perrone, Valeria Caponnetto, 
Katarzyna Solecka – Violinos II
Roxanne Dykstra, Lucio Studer – Violetas
Rebeca Ferri, Catarina Tavora – Violoncelos 
Marta Vicente – Contrabaixo 
José Carlos Araujo – Orgão positivo e cravo
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BIOGRAFIAS

JOSÉ MARIA LO MONACO
Uma das mais prometedoras mezzo-
sopranos da sua geração, José Maria Lo 
Mónaco é graduada pelo Conservatório 
Vincenzo Bellini de Catánia como pianista. 
Estreou-se em 2005 no Festival Ópera de 
Rossini como Melibea na ópera “Il Viaggio a 
Reims” e no Teatro La Scala com a “Petite 
Messe Solemnelle” e “Dido e Aeneas”. 
Foi de novo convidada por Pésaro para 
interpretar” La Scala di Seta” e por La Scala 
para cantar “La Donna del Lago” e “Il Comte 
Ory”. Estreou-se em Demofoonte, dirigida 
por Riccardo Muti.
Cantou “Cármen” em Lyon em 2017 e 
voltou a repetir o mesmo papel em Sidney, 
Opera Austrália. Cantou “Cenerentola” em 
Roma, Abao, Bari, Reggio Emília, Cagliari, 
Toulon e Rennes.
José Maria interpretou diversos papeis 
em obras de Monteverdi, Vivaldi, Handel, 
Mozart e Rossini.
Apresentou-se como Giuditta em “Betulia 
Liberata” (Bremen); “Juditha Triumphans”,  
de Vivaldi (Krakow); Alceste em “Admeto” 
de Handel; Alcina en “Orlando Furioso”        
(Tourné Europeia); Nerone em “Agrippina” 
de Handel e Alessandro em “Carlos Rei da 
Alemanha” de Scarlatti com o grupo Europa 
Galante dirigido por Fábio Biondi. 
Foi vista em palco em Tito Manlio “Orfeo” 
de Monteverdi com Ottavio Dantone; 

em Speranza no “Orfeo” com Andrea 
Marcon, Jordi Savall, Cláudio Cavina; em 
“L’ incoronazione di Poppea” como Ottavia, 
com Alan Curtis.....
No repertório  mais tradicional, cantou, 
Rosina (Barbeiro de Sevilha); Adalgisa 
(Norma); Giovanna Seymour (Anna Bolena) 
Elisabetta (Maria Stuarda); Dorabella (Cosi 
fan tutte) na Ópera de Paris . No Festival 
de Salzburg, cantou Timante de Jommelli’s 
(Cosi fan tutte), Cherubino (Bodas 
de Fígaro ); Orfeo (Orfeo e Euridice) 
e Cornélia (Giulio Césare), Charlotte 
(Werther) e Ruggiero (Alcina).
Recentemente cantou o papel principal de 
“Serse” em Barcelona e Madrid bem como o 
Stabat Mater de Rossini no Vaticano, dirigida 
por J. López Cobos para o Papa Benedicto 
XVI e para Giorgio Napolitano, Presidente 
da República Italiana.
Em outras interpretações de Oratória, 
destacam-se Magnificat (Bach), com 
António Pappano e  Missa Solemnis de 
(Beethoven). 
Gravou a Trilogia de Monteverdi para Glossa, 
com La Venexiana e Cláudio Cavina. Com 
o papel de Messaggera no “Orfeo” obteve o 
Gramophone Award.
Recentes compromissos foram 
desempemhados na ópera Royal de 
Wallonie-Liége ( Adalgisa e Isolier); No 
Teatro San Carlo de Nápoles (Giullietta, 
Hoffmann); no Colón de Buenos Aires 
(Ottavia); Beijing (Melibea Viaggio a Reims) 
e uma tourné com Vivaldi e Handel por 
França e Bélgica.
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DIVINO SOSPIRO
Divino Sospiro é uma orquestra barroca 
fundada sobre os princípios da qualidade e 
fidelidade na interpretação do repertório 
antigo, sem no entanto abdicar do seu 
próprio instinto criativo e na vontade de 
despertar um novo gosto estético, uma nova 
paixão pelo “ouvir”, uma nova reflexão sobre 
o sentido da música e dos músicos.
Desde a sua fundação deu importância 
central ao estudo e investigação da música 
portuguesa do período setecentista e neste 
contexto em 2013, criou em parceria com a 
Parques de Sintra-Monte da Lua, o Centro 
de Estudos Musicais Setecentistas de 
Portugal (CEMSP) sediado no Palácio de 
Queluz.
Apresentou em estreia moderna mundial 
a ópera Antígono de Antonio Mazzoni, 
as oratórias Morte D’Abel e Gioás, Re di 
Giuda ambas de Pedro Antonio Avondano 
e as Serenatas Endimione de Niccoló 
Jommelli, Il Natal di Giove de João Cordeiro 
da Silva, L'isola Disabitata de David Perez 
e Perseo de João de Sousa Cravalho.
Em 12 anos de atividade percorreu um 
caminho dificilmente previsível para uma 
orquestra de câmara barroca portuguesa, 
com uma aposta na internacionalização 
‘ab initio’ que a posiciona na vanguarda da 
divulgação do património musical português, 
como um dos mais consistentes projetos 
nacionais no âmbito da produção musical, 
tanto científica como interpretativa.
Realizou concertos e masterclasses com 

prestigiados artistas como Alfredo Bernardini, 
Chiara Banchini, Christina Pluhar, Christophe 
Coin, Emma Kirkby, Enrico Onofri, Gemma 
Bertagnolli, Giuliano Carmignola, Katia e 
Marielle Labèque, Maria Cristina Kiehr, 
Rinaldo Alessandrini e Vittorio Ghielmi, entre 
outros.
Apresentou-se em salas e festivais como 
a Fundação Gulbenkian, CCB, Auditório 
Nacional de Madrid, Festival de Île de France, 
“Folle Journée” (Nantes e Japão), Festival de 
Varna, FEMAS de Sevilha, Festival de Música 
de La Valletta (Malta) e Festival de Ambronay. 
A sua discografia inclui Chiaroscuro (obras de 
Mozart), 1700-The Century of the Portuguese 
(2012), com a soprano Gemma Bertagnolli e 
Antigono (2014), ópera de Antonio Mazzoni 
gravada ao vivo. Os próximo trabalhos de 
edição discográfica incluem uma monografia 
dedicada ao compositor Napolitano Giovanni 
Paisiello, com o contratenor Filippo Mineccia e 
um CD dedicado à música sacra para a Pascoa 
Ibérica, ambas para a etiqueta Panclassics.

NOTAS AO PROGRAMA
“All’amore immenso“
Albinoni é o autor de bastantes mais obras  que 
o famoso Adagio para cordas, contínuo e 
sopros. Foi o autor de mais de oitenta óperas 
que escreveu para Veneza.
A Sinfonia em Sol menor para cordas é uma 
pequena obra em três andamentos: Allegro, 
um andamento inicial de grande vivacidade, 
Larghetto e sempre piano, um pequeno 
interlúdio que estabelece imediatamente um 
contraste tanto com o anterior Allegro como 
com o que termina a peça.
Ferrandini é um compositor um pouco mais 
tardio que Albinoni apesar de se notarem 
nos estilos respetivos uma certa proximidade 
estilística.
“Il pianto di Maria” é uma cantata para meio 
soprano e cordas, composta por recitativos, 
cavatinas e árias. O modelo era conhecido 
do período barroco e em relação a esta obra 



—   47    — 

permanecem dúvidas sobre a sua autoria, 
uma vez que durante muito tempo foi 
atribuída a Händel. Contudo o que é 
inquestionável é a sua qualidade musical 
e o facto de ser um excelente meio para 
provar a qualidade expressiva de uma cantora 
inspirada.

Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, 
Barnardo Pasquini e Antonio Caldara, todos 
ilustraram de forma eloquente a Paixão 
de Cristo, aqui representada sobretudo 
como expressão máxima da melancolia e da 
exaltação da dor feminina.

antonio ViValdi (1678 – 1741) 
Sonata al Santo Sepolcro Largo molto – 
Allegro ma poco.
Da Sinfonia “al Santo Sepolcro” de Antonio 
Vivaldi (1678-1741), apenas se conhece uma 
fonte na Biblioteca Nacional Universitaria 
de Turim, onde se preserva uma outra obra 
de título semelhante, a Sonata al Santo 
Sepolcro. Ambas são constituídas por um 
prelúdio lento seguido de um andamento 
em estilo imitativo. O 1º andamento 
caracteriza-se pela imprevisível audácia 
harmónica, mudanças abruptas de textura, 
e pausas de forte sentido retórico. O 2º 
andamento, igualmente muito expressivo, 
organiza-se como uma fuga dupla, com dois 
sujeitos, uma complexa técnica polifónica 
raramente usada por Vivaldi. O cromatismo 
de ambos os temas provoca frequentes e 
duras fricções, e o seu cruzamento – sendo 
um em movimento ascendente e o outro 
descendente – simboliza a Cruz. O emprego 
exato destas obras não é conhecido mas 
deverá estar relacionado com celebrações 
para liturgias da Semana Santa, e de índole 
devocional.
alessandRo sCaRlatti (1660/1725)
As cinco Salve Regina do compositor 
italiano Alessandro Scarlatti (1660/1725) 
são antífonas marianas, obras religiosas 

escritas na antífona católica. Todos elas são 
compostos a partir de 1703, no período 
maduro de Scarlatti. 
 
A Salve Regina é a mais cantada das quatro 
antífonas latinas dedicadas à Virgem. A 
partir do século XVII, surte a tradição 
de celebrar a missa na noite de sábado, 
popularmente chamada de "Missa da Salve", 
durante o qual a Salve Regina é cantada.  
Ouviremos nesta ocasião a versão para 
Mezzo em dó menor.



—   48    — 

SÁBADO 20 — 21h30

“Requiem da Paixão” 
GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL 
DE VILA FLOR

PROGRAMA
Requiem em ré menor K 626 – MozaRt

Duração aproximada: 60m.
Classificação etária: maiores de 6

FICHA ARTÍSTICA
Lúcia Ribeiro – Soprano
Mariana Sousa – Mezzo soprano
Marios Maniatopoulos – Tenor
André Henriques – Baixo

oRquestRa de guiMaRães
Maestro Vitor Matos – Maestro 

CoRo gaos
Fernando Brionnes – Diretor Titular 

Preço dos bilhetes:
 7,50 € / 5,00€
 
Preços com desconto (c/d)
Cartão Jovem, Menores de 30 anos e Estudantes
Cartão Municipal de Idoso, Reformados e Maiores de 
65 anos
Cartão Municipal das Pessoas com Deficiência; 
Deficientes e Acompanhante

Cartão Quadrilátero Cultural desconto 50%

BIOGRAFIAS

LÚCIA RIBEIRO
Lúcia Ribeiro é licenciada em música 
pela Escola Superior de Música, Artes e 
Espetáculo na classe do professor António 
Salgado, e mestre em Ensino da Música. 
Frequentou classes de aperfeiçoamento com 
Paulo Ferreira, Teun Michiels, Enza Ferrari. 
Na atualidade estuda com Elisabete Matos e 
Dora Rodrigues no projeto MIVS.Trabalhou 
com maestros como Vitor Matos, Kamen 
Goleminov, António Saiote, Pedro Amaral 
e José Pinheiro. Em Oratória foi solista em 
Missa Brevis in D e Requiem in D minor de 
W. A. Mozart, Natal Português de F. Lapa, 
E. Amorim, Weihnachts-Oratorium e Actus 
Tragicus de J. S. Bach, Oratório de Noel de 
Saint-Saens, Pastorale sur la naissance de 
Notre Seigneur Jésus de Charpentier. Em 
ópera já interpretou papéis como Pamina, 
Susanna, Despina de W. A. Mozart, Mutter 
(Hänsel und Gretel) de E. Humperdinck.
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MARIANA SOUSA
Natural do Porto, iniciou-se no violino na 
AMPB. Em 2018 finalizou os seus estudos 
na ESART, obtendo com nota máxima uma 
bolsa de estudos pela ANA – Aeroportos 
de Portugal. Foi 1.ª classificada no Concurso 
Cidade do Fundão em 2013 e 2015. Cantou 
“A Portuguesa”, para Sua Exa. o Presidente 
da República. Estudou em Berlim, como 
bolseira do Círculo Richard Wagner e 
Goethe Institut Portugal. No ano de 2018 
foi solista convidada no FIMRG com as 
obras: Nisi Dominus, Vivaldi e Canticle II, 
Britten e interpretou o papel de 3rd Lady 
em Die Zauberflöte, Mozart, sob a direção 
do Maestro Pedro Amaral, no CCB. Obteve 
orientação por parte dos Maestros: Massimo 
Mazzeo, Rui Pinheiro, João Paulo Santos, 
Enza Ferrari, Harrisson Birtwistle, entre 
outros. Apresentou-se em recital com os 
pianistas: Jill Lawson, Luísa Tender, Natalia 
Riabova, Cristóvão Luiz, entre outros. 
Recentemente tem apresentado e divulgado 
o espetáculo “Mulheres à beira de um ataque 
de nervos”, projeto encenado por Mário João 
Alves, contando com duas récitas no Festival 
Música d’ Ponte, Braga e também no TNSC. 
Atualmente trabalha com as sopranos 
Elisabete Matos e Dora Rodrigues, como 
membro do MIVS.

MARIOS MANIATOPOULOS
Natural de Aigio, Grécia, iniciou os seus 
estudos no canto lírico com Georgios 
Misailidis e Vivi Kitsou. Durante o ano 
letivo 2014/2015, fez parte da Escola de 
Drama do Teatro Municipal de Patras e 
entre 2015 e 2018 foi membro do Estúdio 
de Ópera do mesmo teatro. Trabalhou sob 
a direção de Michael Seibel e Eleni Liona. 
Estreou-se como 1º marinheiro na ópera 
Dido and Aeneas de Purcell, na temporada 
2015/2016. Apresentou-se várias vezes, 
como solista, com a orquestra sinfónica da 
Universidade Aberta Helénica, sob a direção 
do maestro Georgios Galanis. Na temporada 
2016/2017, foi Orpheus, na ópera Orpheus, 
Gluck e em 2017/2018, Pedrillo, em Die 
Entführung aus dem Serail, Mozart. Nos 
últimos meses tem desenvolvido o seu 
trabalho em Portugal, com as sopranos 
Elisabete Matos e Dora Rodrigues e os 
pianistas João Lima e Cristóvão Luiz, como 
membro do Minho Internacional Vocal 
Studio (MIVS).
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moderna da ópera Ines di Castro, dirigida 
por João Paulo Santos), Dandini (La 
Cenerentola, dir. David Jones), Papageno 
(Die Zauberflöte, dir. Gareth Jones, enc. 
Martin Constantine).
Recentemente, criou o papel de Macaco 
na ópera A Canção do Bandido, de Nuno 
Côrte- Real/Pedro Mexia.
Cantou ainda, com a orquestra da Welsh 
National Opera e com direcção de Carlo 
Rizzi, o papel titular de Gianni Schicchi.
Em concerto e oratório, cantou as partes 
de baixo-barítono das Liebeslieder Walzer 
de Brahms, no Festival de Música de Sintra, 
com João Paulo Santos e Olga Prats, 
Magnificat de C.P.E Bach e Ein höher tag 
de Homilius, Jephte de Carissimi, Te Deum 
de Charpentier, excertos de Manfred, de 
Schumann (dir. Pedro Neves) Messiah, de 
Handel, a Paixão Seg. São João, de J. S. 
Bach, Missa de João Domingos Bomtempo, 
9a Sinfonia de Beethoven (TNSC, dir. Joana 
Carneiro), Stabat Mater de Rossini e ainda 
o solo do Stabat Mater de Szymanowski 
(no St. David’s Hall). No âmbito da Música 
Antiga, apresenta-se regularmente com o 
ensemble Avres Servas, dirigido por Nuno 
Oliveira.

ORQUESTRA DE GUIMARÃES
A Orquestra de Guimarães, projeto cultural 
criado em 2014 pela Câmara Municipal, 
apresenta-se como uma medida ambiciosa 
e singular que pretende, com base na 

ANDRÉ HENRIQUES
André Henriques nasceu em Lisboa e conclui 
o curso de canto da Escola de Música 
do Conservatório Nacional, na classe do 
professor António Wagner Diniz.
Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, 
completou o MA em Opera Performance, 
na Royal Welsh College of Music and 
Drama, com os professores Donald 
Maxwell e Michael Pollock. Participou 
em masterclasses com John Fisher, 
Susan Bullock, Kathryn Harries, Anne 
Schwanewilms, Lucia Mazzaria, David Santos 
e João Paulo Santos.
No domínio da ópera, interpretou Guglielmo 
(Così Fan Tutte), Masetto (Don Giovanni) 
e Figaro (Le Nozze di Figaro), com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. Foi 
Brundibar, na ópera homónima no Tivoli 
BBVA e TNSC, Mufti (Le Bourgeois 
Gentilhome, Miguel Jalôto), Domestico 
de Lady Macbeth/ Un Sicario (Macbeth, 
Teatro Nacional de São Carlos), Sargeant 
(The Pirates of Penzance, Coral de São 
José). No programa ENOA, com Claudio 
Desderi e Yin Chen Lin, foi Filiberto (Il 
Signor Bruschino) e Gianni Schicchi (Gianni 
Schicchi), na Fundação C. Gulbenkian. Para 
além disto, interpretou o Gran Sacerdote di 
Bello (Nabucco, TNSC), Fiorello (Barbiere 
di Siviglia, Ginásio Ópera), Peter (Hänsel 
e Gretel, dir. Nuno Côrte Real), Cadmus 
(Semele, Nicholas Cleorbury), Polifemo 
(Acis e Galatea, Leonardo Garcia Alarcon), 
Figaro (na estreia mundial de Beaumarchais 
de Pedro Amaral), Fernando na estreia 



—   51    — 

excelência, integrar e potenciar o talento 
de artistas da região, proporcionando-lhes o 
contacto com a prática musical orquestral. 
Baseado nos fortes laços criados entre a 
comunidade e as artes performativas, este 
projeto visa a criação de uma rede artística 
de referência, salvaguardando assim dois 
fatores fundamentais para o sucesso: a 
sustentabilidade e a estabilidade. Com a 
direção artística de Vítor Matos, a Orquestra 
de Guimarães promove atualmente em 
média cerca de sete residências artísticas 
anuais com uma programação inovadora, 
diversificada e abrangente. São ainda dignas 
de destaque as colaborações regulares 
com os diversos Festivais organizados na 
cidade tais como Guimarães Jazz, FIMRG 
ou WestWayLab assim como a organização 
anual do Festival Guimarães Allegro a festa 
da música erudita.

VITOR MATOS
Vitor Hugo Ferreira de Matos (nascido 
em 1977), estudou nos Conservatórios de 
Música de Braga e do Porto, nas classes dos 
professores José Matos e Moreira Jorge, 
com quem concluiu o curso de clarinete.
Em 2001 obteve o diploma de Licenciatura 
na ESMAE, onde estudou com os 
Professores António Saiote, Carlos 
Alves e Luís Silva. Frequentou cursos de 
aperfeiçoamento com António Saiote, 
Michel Arrignon, Paul Mayer, Guy Deplus e 
Philippe Cupper.
Desde 2000, estuda regularmente em Itália, 

com o clarinetista Alessandro Carbonare.
Tem realizado diversos recitais em Roma, 
a convite do Instituto Santo António dos 
Portugueses, interpretando várias obras 
em primeira audição, destacando-se o 
Concerto para Clarinete e Orquestra que o 
compositor Joaquim dos Santos lhe dedicou.
Como instrumentista colaborou com a 
Orquestra do Norte, Sinfonieta do Porto, 
Orquestra de Câmara Musicare, Filarmonia 
das Beiras e Gulbenkian. Apresentou-se a 
solo e em música de Câmara nos seguintes 
festivais internacionais de música: Encontros 
de Primavera-Guimarães, Póvoa de Varzim, 
Gaia, Cascais, Mateus, Toulouse e Música 
Viva. Estudou direção de orquestra com o 
Maestro Cesário Costa.
No campo da direção de orquestra tem 
dirigido diversas orquestras entre as quais 
Orquestra do Norte, Orquestra Estúdio, 
Orquestra de Câmara do Minho, Orquestra 
Académica da Universidade do Minho, 
Orquestra do Conservatório e Teatro de 
Kaiserslautern e, da Rádio Sul da Alemanha, 
interpretando obras do período barroco ao 
contemporâneo.
Foi assistente do maestro Ferreira Lobo e 
Gunther Arglebe nas Óperas Carmen, de 
Bizet e Elixir d’ Amore, de G. Donizetti. 
No campo da Opera, dirigiu o “O Pequeno 
Limpa Chaminés”, “ Arca de Noé” de B. 
Britten e a “Carmen” de Bizet, todas elas 
produções nacionais. No campo operático, 
no âmbito da Guimarães Capital Europeia 
da Cultura, dirigiu a opera de Maurice Ravel, 
Les Enfants et Sortilege. 
Teve o privilégio de dirigir solistas de 
prestígio tais como Patrizia Porgio, Peter 
Arnold, Ilya Grubert, Dora Rodrigues Luís 
Pipa, Angêlo Martingo, Pavel Gomziakov, 
Samuel Bastos, entre outros. Foi galardoado 
no âmbito de direção de orquestra, por 
diversas vezes, destacando-se os prémios 
obtidos em Barcelona e em Roma 
(Prémios “Bachetta d’oro” para melhor 
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maestro, “Bachetta de argento” como 
melhor interpretação). Em 2007, dirigiu a 
Orquestra da Escola Sinfónica de Madrid 
no âmbito dos Cursos de Especialização 
em Música Contemporânea e Direção de 
Orquestra, na Universidade de Alcala de 
Henares (Madrid) com os maestros Arturo 
Tamayo e Jesus Lopez Coboz. 
A experiência de ensino inclui master classes 
em Guimarães (Cursos Internacionais), 
Escolas Profissionais de Música de Viana do 
Castelo e JOBRA, Madeira, Horschule de 
Kaisrslautern. 
Destacam-se na sua classe vários alunos 
premiados em Concursos Nacionais e 
Internacionais. Em dezembro de 2010, foi 
Júri de Concurso Internacional de Clarinete 
e Música de Câmara “Marco Fiorindo” em 
Turim. 
A convite da Presidência da República, 
dirigiu a Orquestra do Norte no concerto do 
dia 10 de junho em 2006 (Dia de Portugal). 
Foi nomeado pela Guimarães Capital da 
Cultura 2012- Maestro e diretor artístico 
da Orquestra Sub-21 e Sub-12. Atualmente 
Vítor Matos é Professor Convidado 
Equiparado a Auxiliar do 
Departamento de Música do ILCH 
da Universidade do Minho e Diretor 
Pedagógico na Academia de Música 
Valentim Moreira de Sá em Guimarães. 
É maestro titular da Orquestra de 
Guimarães. 
É doutorado pela Universidade de Évora em 
Música Musicologia.

CORO GAOS
O Coro Gaos nasce em outubro de 2010 
como continuação do projeto Orquestra 
Gaos. É constituído por 50 vozes e todas 
elas têm uma vasta experiência en diferentes 
coros da comunidade. A sua atividade 
reparte-se entre o repertório a capella e a 
música sinfónico-coral, com especial enfâse 
na ópera. 
Desde esse mesmo ano colabora com 
os Amigos da Ópera da Corunha, em 
produções como Falstaff, Madame Butterfly, 
Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore, Lucia 
di Lammermoor. L´elisir d´amore… com 
importantes batutas, diretores de cena e 
cantores, entre os que destacam Alberto 
Zedda, Gómez Martinez, Rámon Tébar 
ou Keri-Lynn Wilson, Gustavo Tambascio, 
Mario Pontiggia Celso Albelo, Bryn Terfel, 
Ainhoa Arteta, Gregory Kunde, Juan Jesús 
Rodriguez ou Marianne Cornetti. 
Na sua atividade sinfónica coral destaca se 
a participação no I e II ciclo de Catedrais 
(2011 e 2012) cantando a Missa de Réquiem 
de W. A. Mozart e Missa de Gloria de G. 
Puccini junto da Orquestra Gaos aquando da 
celebração do 800.º aniversário da Catedral 
de Santiago de Compostela. Em 2014 
celebra o V aniversário da Orquestra Gaos 
com a interpretação da Nna Sinfonia de 
Beethoven e a realização de um périplo pela 
Catalunha, destacando a sua participação 
no 49.º Festival Internacional de canto coral 
de Barcelona, no Palácio da Música Catalã, 
assim como concertos na Sagrada Familia, a 
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1. Repouso
Repouso eterno dá-lhes, Senhor
Que a luz perpétua os ilumine
Tu és digno de hinos, ó Deus, em Sião
E a ti rendemos homenagens em Jerusalém
Ouve a minha oração
Diante de Ti toda carne comparecerá
Repouso eterno dá-lhes, Senhor
Que a luz perpétua os ilumine

2. Senhor, tem piedade
Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. 
Senhor, tem piedade

3. Dia de ira
Dia de ira
Neste dia
Os séculos se desfarão em cinzas
Assim testificam Davi e Sibila
Quanto temor haverá então
Quando o Juiz vier
Para julgar com rigor todas as coisas

4. Trombeta poderosa
A trombeta poderosa espalha seu som
Pela região dos sepulcros

Basílica do Pi ou o Monastério de San Cugat. 
Obtem o Primeiro Prémio no XIII Concurso 
Nacional de Corales António José celebrado 
em Burgos (2014), o Segundo Prémio no 
XXXII Certame Coral Internacional Vila 
de Avilles (2015) e o Segundo Prémio 
no XLV Certame Coral de Eje de los 
Caballeros (2016), o Prémio do Público no 
63.º Certame Internacional de Polifonia e 
Habaneras (Torrevieja) e o Segundo Prémio 
no Gran Prémio Nacional de Canto Coral 
celebrado en Villanueva de la Serena (2017). 
Em setembro de 2015, põe em marcha um 
novo projeto: os minigaos, dois coros infantis 
que partilham a paixão pela música e canto 
coral e contam com 55 crianças.

TEXTO
1. Requiem
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis,
Te decet hymnus, Deus in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem;
Exaudi orationem meam,
Ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

2. Kyrie Eleison
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

3. Dies irae
Dies irae,
Dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste cum David Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.

4. Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum,
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Coget omnes ante thronum
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura,
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Um vix justus sit securus?

5. Rex tremendae
Rex tremandae maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

6. Recordare
Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae, ne me perdas illa 
die.
Quaerens me sedisti lassus, redemisti crucem 
passus;
Tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis ante diem rationis.
Ingemisco tanquam reus,
Culpa rubet vultus meus;
Supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti, mihi quoque spem 
dedisti.
Preces meae non sum dignae, sed tu, bonus, 
fac benigne,
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra, statuens in part 
dextra.

7. Confutatis
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,

Para juntar a todos diante do trono
A morte e a natureza se espantarão
Com as criaturas que ressurgem
Para responderem ao juízo
Um livro será trazido
No qual tudo está contido
Pelo qual o mundo será julgado
Logo que o juiz se assente
Tudo o que está oculto, aparecerá
Nada ficará impune
O que eu, miserável, poderei dizer?
A que patrono recorrerei
Quando apenas o justo estará seguro?

5. Rei tremendo
Ó Rei, de tremenda majestade
Que ao salvar, salva gratuitamente
Salva a mim, ó fonte de piedade

6. Lembra-te
Lembra-te, ó Jesus piedoso
Que fui a causa de tua peregrinação, não me 
perca naquele dia
Procurando-me, ficaste exausto me 
redimiste morrendo na cruz
Que tanto trabalho não seja em vão
Juiz de justo castigo
Dai-me o dom da remissão diante do dia da 
razão
Choro e gemo como um réu
A culpa enrubesce meu semblante
A este suplicante poupai, ó Deus
Tu, que absolveste a Maria
E ao ladrão ouviste a mim também deste 
esperança
Minhas preces não são dignas sê bondoso e 
faça misericórdia
Que eu não queime no fogo eterno
Dai-me lugar entre as ovelhas
E afastai-me dos bodes que eu me assente à 
Tua destra

7. Condenados
Condenados malditos
Lançados às chamas devoradoras
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Chama-me junto aos benditos
Oro, suplicante e prostrado o coração 
contrito
Quase em cinzas Tomai conta do meu fim

8. Dia de lágrimas
Dia de lágrimas será aquele
No qual os ressurgidos das cinzas serão 
julgados como réus
A este poupa, ó Deus, piedoso Senhor Jesus
Dá-lhes repouso. Amém
9. Senhor Jesus Cristo
Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória
Liberta as almas de todos os que morreram 
fiéis
Das penas do inferno e do lago profundo
Libertai-as da boca do leão
Que não sejam absorvidas no inferno, nem 
caiam na escuridão
Mas que o santo arcanjo Miguel
As introduza na luz santa
Conforme prometeste a Abraão e à sua 
descendência

10. Sacrifício
Sacrifícios e preces a Ti, Senhor, oferecemos 
com louvores
Recebe-os em favor daquelas almas
Das quais hoje nos lembramos
Fazei-as, Senhor, da morte passarem para 
a vida
Conforme prometeste a Abraão e à sua 
descendência

11. Santo
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus dos 
Exércitos
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória
Hosana nas alturas

12. Bendito
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas

Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis.

8. Lacrymosa
Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus, pie Jesu Domine,
Dona eis requiem! Amen!

9. Domine Jesu
Domine Jesu Christe! Rex gloriae!
Libera animas omnium fidelium
Defunctorum de poenis inferni et de profundo 
lacu!
Libera eas de ore leonis,
Ne absorbeat eas Tartarus, ne cadant in 
obscurum:
Sed signifer sanctus Michael
Repraesentet eas in lucem sanctam,
Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.

10. Hostias
Hostias et preces tibi, Domine, laudis 
offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
Quarum hodie memoriam facimus:
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.

11. Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

12. Benedictis
Benedictis, qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.
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13. Agnus De
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem sempiternam.
Lux aeterna luceat eis, Domine,
Cum sanctis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

13. Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus que tira os pecados do 
mundo
Dai-lhes o repouso
Cordeiro de Deus que tira os pecados do 
mundo
Dai-lhes o repouso eterno
Que a luz eterna os ilumine, Senhor
Com os teus santos pela eternidade: Pois és 
piedoso
Repouso eterno dá-lhes, Senhor
Que a luz perpétua te ilumine.

NOTAS AO PROGRAMA
O Requiem em ré menor K 626 é uma missa 
fúnebre escrita por Mozart, em 1791.

Esta obra foi-lhe encomendada pelo Conde 
Franz von Walsegg que acabava de perder 
a sua esposa e queria - segundo diz a lenda 
- apresentá-la como “sua” e homenagear 
assim a sua esposa, recém-falecida.

Mozart aceitou o pedido, tendo recebido 
dinheiro adiantado pelo seu trabalho, mas 
acabou por interrompê-lo, uma vez que teve 
de escrever uma ópera para a coroação de 
Leopoldo II, da Áustria, deixando de parte o 
requiem. 

Ao ser contactado de novo pelo conde 
que lhe solicitava a conclusão da obra, 
o compositor começou a escrevê-la em 
Outubro. Mas um mês depois cai doente 
e tem o palpite que esta será a sua própria 
missa fúnebre. 

Só chega a compor as três primeiras partes 
da obra (Introitus, Kyrie e DIes Irae), os 
coros e algumas partes instrumentais, 
deixando anotações ao seu aluno Süssmayr 
para as duas partes seguintes (Domine Jesu 
e Agnus Dei). As últimas partes da obra 
(Sanctus e Communio) foram escritas por 
Süssmayr, que utiliza temas que Mozart já 
tinha usado no princípio do requiem.

Mozart morre a 5 de Dezembro e finalmente 
o seu palpite tornou-se realidade. Uma parte 
do Requiem foi ouvido numa missa em sua 
memória, celebrada no dia 10 de Dezembro, 
mas o lançamento desta Grande obra 
Universal acontece em Viena, em 1793.
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