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Ralph Vaughan Williams 
Three vocalises, para soprano e clarinete (1958; c.5min)

1. Prelude
2. Scherzo
3. Quasi menuetto

Eugène Bozza 
Ária para clarinete e piano (1936; c.4min)

Franz Schubert 
Der Hirt auf dem Felsen, D. 965 (O Pastor nos Rochedos) (1828; c.12min)

Sara Carvalho 
Episódio de Intervalo II (2016; c.6min)

Charles Gounod 
Ária das Jóias, da ópera Fausto (1956 ‑59; c.5min)

Donato Lovreglio 
Fantasia sulla Traviata, para clarinete e piano (pub.1865; c.12min)

Gustav Mahler (arr. Arnon Zimra)
“Wir geniessen die himmlischen Freuden”,  quarto andamento da Sinfonia n.º 4 (1899 ‑90/2007; c.9min)

John McCabe 
Three Folk Songs, op. 19 (1963; c.6min) 

1. Johnny has gone for a soldier
2. Hush ‑a ‑ba, Birdie, croon, croon
3. John Pee



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Franz Schubert: O Pastor nos Rochedos
(Wilhelm Müller/Karl August Varnhagen von Ense)

Quando no alto rochedo estou,
Olho para o profundo vale lá em baixo e canto,

De longe, do vale profundo e escuro
Eleva ‑se o eco do abismo.

Quanto mais longe a minha voz vai,
Tanto mais claro ele me responde de baixo.

A minha amada mora tão longe de mim,
Por isso anseio tão ardentemente por ela lá para além.

Em profundo desgosto me consumo,
Para mim a alegria desapareceu,
Na terra a esperança afastou ‑se de mim,
Tão solitário aqui estou.

Tão ansiosa soou na floresta a canção,
Tão ansiosa soou pela noite fora,
Que os corações elevou para o céu
Com maravilhoso poder.

A Primavera vem aí,
A Primavera, minha alegria, 
Agora preparo ‑me
E apronto ‑me para a viagem. 

Sara Carvalho: Episódio de Intervalo II
(Sobre o texto “O Fado e a Alma Portuguesa”, de Fernando Pessoa)

Toda a poesia – e a canção é uma poesia ajudada – reflecte o 
que a alma não tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre 
e a canção dos povos alegres é triste.
O fado, porém, não é alegre nem triste. É um episódio de 
intervalo. Formou ‑o a alma portuguesa quando não existia e 
desejava tudo sem ter força para o desejar.
As almas fortes atribuem tudo ao Destino; só os fracos confiam 
na vontade própria, porque ela não existe. O fado é o cansaço 
da alma forte, o olhar de desprezo de Portugal ao Deus em que 
creu e também o abandonou. No fado os Deuses regressam 
legítimos e longínquos. É esse o segredo sentido da figura de 
El ‑Rei D. Sebastião. (14 ‑4 ‑1929)

Charles Gounod: Ária das Jóias, da ópera Fausto
(Jules Barbier/Michel Carré)

Meu deus! Jóias?!… 
Será um sonho encantador que me deslumbra, 
ou será que estou acordada?…
Os meus olhos jamais viram uma riqueza parecida!…

Se me atrevesse apenas 
a disfrutar um momento com estes brincos!…
Ah, aqui está, precisamente ao fundo da caixinha, um espelho!… 
Como é possível não ser um pouco vaidosa? 

Ah! Rio ‑me de me ver
Tão bela neste espelho! 
És tu? Margarida? 
Responde ‑me! Responde ‑me rápido!

Não! Não!  – Já não és tu!
Não! Não!  – Não é mais a tua cara!
É a filha de um rei,
Que saudamos quando passa!

Ah, se ele estivesse aqui!…
Se ele me visse desta maneira!
Como uma jovem madame,
Ele me acharia bela! 

Vamos acabar com a metamorfose!
Ainda tenho tempo para experimentar
A pulseira e o colar! 
Deus! É como se uma mão pousasse no meu braço! 

Ah! Rio ‑me de me ver
tão bela neste espelho! 
És tu? Margarida? 
Responde ‑me! Responde ‑me rápido!

Ah, se ele estivesse aqui!…
Se ele me visse desta maneira!
Como uma jovem madame,
Ele me acharia linda.

Margarida, não és mais tu,
Já não é mais a tua cara! 
Não! É a filha de um rei,
Que saudamos quando passa!



Gustav Mahler: “Wir geniessen die himmlischen Freuden”
(Sobre o poema de origem popular “A Vida Celestial”, 

da colectânea Des Knaben Wunderhorn)

Saboreamos os prazeres celestes,
Por isso evitamos todas as coisas terrenas.
No céu não se escuta 
Nenhum rumor do mundo!
Todos vivem em serena paz!
Levamos uma vida angelical,
Mas somos também muito alegres!
Dançamos e cantamos,
Saltamos e pulamos!
E no céu, São Pedro observa ‑nos!
 
São João solta o pequeno cordeiro,
Herodes, o carniceiro, aguarda por ele!
Levamos o manso,
Inocente e manso
E doce cordeirinho para a morte!
São Lucas abate o boi
Sem muito pensar ou sentir,
o vinho não custa um tostão
Nas caves celestes, 
e os anjos cozem o pão.
 
Ervas aromáticas de diversos tipos 
Crescem no jardim celeste!
Bons espargos, feijões,
E tudo o que quisermos!
São ‑nos servidos pratos fartos!
Boas maçãs, boas pêras, e boas uvas!
Os jardineiros deixam ‑nos provar tudo!
Se quereis corças ou lebres, 
Elas surgem correndo
Pelas ruas espaçosas!

E se é dia de jejum, 
Todos os peixes nadam alegremente até à tona!
E eis São Pedro que chega
Com a sua rede e o engodo
Ao viveiro celeste.
Santa Marta deve ser a cozinheira!
 
Não existe música na Terra
Que se compare à nossa.
Onze mil virgens
Lançam ‑se numa dança!
Santa Úrsula observa e ri!
Cecília e os seus pares
São magníficos músicos de câmara!
As vozes dos anjos
Estimulam os sentidos,
E tudo desperta para a alegria.

Traduções: Fernando Azevedo/Pedro Costa.

John McCabe: Three Folk Songs, op. 19
(Canções tradicionais: americana, escocesa e inglesa)  

1. Johnny partiu para ser soldado
Acolá ela senta ‑se na colina de Buttermilk.
Oh, quem poderia culpá ‑la por estar a chorar?
Cada lágrima transforma ‑se em moinho,
Johnny partiu para ser soldado. 
Meu deus, como ela o amava.
Partiu ‑lhe o coração vê‑lo apenas partir.
Só o tempo curará a sua dor.
Johnny partiu para ser soldado. 

Ela vendeu a sua cana e o seu carretel,
Ela vendeu a sua única roda de fiar,
Para comprar uma espada de aço ao seu amor.
Johnny partiu para ser soldado.

Ela vai pintar o seu vestido, tingi ‑lo de vermelho,
E nas ruas vai implorar por pão.
Aquele que ela ama, dela fugiu.
Johnny partiu para ser soldado.

2. Dorme, meu passarinho
Dorme, meu passarinho, sossega, sossega…
Dorme, meu passarinho, sossega;
As ovelhas foram para o bosque prateado
E as vacas foram para os arbustos. 

E é bom ordenhar o gado, gado,
É bom ordenhar o gado.
Os pássaros cantam, os sinos tocam
E o cervo selvagem passa.

Dorme, meu passarinho, sossega, sossega…
Dorme, meu passarinho, sossega;
As cabras foram para o alto da montanha
E não voltarão a casa até ao meio‑dia. 

3. John Peel
Conhecem o John Peel com o seu casaco tão cinzento?
Conhecem o John Peel ao amanhecer?
Conhecem o John Peel quando ele está muito, muito longe,
Com os seus cães e a sua trompa de manhã? 

Foi o som da sua trompa que me tirou da cama,
E o uivar dos seus cães que ele liderou.
O “hey, olá!” de Peel poderia acordar os mortos,
Ou a raposa no seu covil, de manhã.

Sim, conheço o John Peel e a sua Ruby, também! 
O Ranter e o Ringwood, o Bellman e a True!
De um achado a uma caça, de uma caça a uma vista,
De uma vista a uma morte de manhã. 

Conhecem o John Peel com o seu casaco tão cinzento?
Ele já viveu em Troutbeck noutro tempo;
Agora ele partiu para longe,
E não ouviremos a sua voz de manhã.



Marina Pacheco soprano 

Marina Pacheco iniciou os estudos musicais com Pedro Telles e 
licenciou ‑se na ESMAE sob a orientação de José de Oliveira Lopes. 
É mestre em Performance Musical pela UCP – Escola das Artes, 
onde estudou com António Salgado e Sofia Serra. Em 2010/2011 
integrou o Vlaamse Operastudio, na Bélgica, sendo bolseira do 
Programa Leonardo da Vinci e da Robus Foundation. Actualmente 
desenvolve os seus conhecimentos técnicos e estilísticos com o 
maestro Marc Tardue e o tenor Paulo Ferreira.

Apresenta ‑se regularmente em Portugal e no estrangeiro. Foi 
protagonista em mais de dez óperas e solista em diversas oratórias, 
tendo integrado vários projectos de música de câmara. É membro 
da European Network of Opera Academies (ENOA), como repre‑
sentante da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Venceu o Concurso Stara Zagora (Bulgária, 2016) e o Prémio 
Jovens Músicos RTP/Antena 2, na categoria de Canto nível superior 
(Portugal, 2012). Recebeu também o Prémio Vladislava Starkova no 
Concurso Internacional de Canto Pustina (República Checa, 2012), 
o 2º Prémio, o 3º Prémio e o Prémio para Melhor Interpretação de 
Canção Portuguesa no 5º e no 6º Concurso da Fundação Rotária 
Portuguesa (Portugal, 2011/2012) e o Prémio para Finalista mais 
Jovem no Terzo Concorso Internazionale di Canto Lirico Luciano 
Neroni (Itália, 2009). 

Em 2010, lançou o disco João Arroyo: obra para canto e piano 
com a pianista Joana David (Phonedition Records), seguindo ‑se, 
em 2013, Canções de Lemúria com Olga Amaro (Parlophone). Em 
2017 foi lançado o álbum Cantiga partindo ‑se do João Roiz Ensem‑
ble, para o qual foi a soprano convidada.

Horácio Ferreira clarinete

Um dos mais aclamados clarinetistas da sua geração, Horácio 
Ferreira foi nomeado “Rising Star” pela Fundação Gulbenkian e a 
Casa da Música. Neste âmbito tocou nas mais prestigiadas salas de 
concerto europeias, destacando ‑se o Concertgebouw de Ames‑
terdão, o Barbican de Londres, o Musikverein de Viena, a Philhar‑
monie de Paris e a Elbphilharmonie de Hamburgo.

Natural de Pinheiro de Ázere, iniciou o seu percurso musi‑
cal na Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense. Diplomado 
pela ESMAE na classe de António Saiote, foi bolseiro da Funda‑
ção Gulbenkian na Escuela Superior de Musica Reina Sofía em 
Madrid, onde estudou com Michel Arrignon. Jovem Músico do ano 
2014 e primeiro clarinetista a vencer os níveis médio e superior do 
Prémio Jovens Músicos, Horácio Ferreira foi também premiado no 
Concours Debussy em Paris e no prestigiado Concurso Primavera 
de Praga, e venceu o Concurso Internacional de Clarinete J. Pakal‑
nis em Vilnius. Recebeu a medalha de Mérito do Município de Santa 
Comba Dão (2017) e foi reconhecido como Jovem Revelação 2017 
pela revista Anim’Art.

Como solista apresentou ‑se com inúmeras orquestras, desta‑
cando ‑se a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra de Câmara de Coló‑
nia, a Sinfónica do Porto Casa da Música, a Filarmónica Checa, 
a Orquestra Filarmónica Portuguesa, a Filarmonia das Beiras, a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Banda Sinfónica Portuguesa e 
a Orquestra XXI, entre outras. 

Realizou concertos por todo o país, bem como em Espanha, 
França, Itália, Lituânia, Suécia, Dinamarca, EUA, Canadá, China e 
Brasil. Fez a estreia portuguesa da versão para orquestra da Sonata 
n.º 1 de Brahms/Berio e a estreia espanhola da Contradança de 
Telmo Marques. Gravou para a RDP/RTP, France Musique, Rádio 
Catalã e Televisão Húngara.

Horácio Ferreira é artista da marca Vandoren.

Pedro Costa piano

Pedro Costa tem ‑se afirmado como uma referência da nova gera‑
ção de pianistas portugueses, especializado no acompanhamento 
de cantores e em música de câmara. Venceu o Concurso de Inter‑
pretação do Estoril, o Concurso Louis Spohr para Acompanha‑
mento de Lied (Alemanha), o Concurso New Tenuto (Bélgica), o 
Prémio Helena Sá e Costa, o Prémio Jovens Músicos, o Concurso 
Florinda Santos e o Concurso Internacional Cidade do Fundão. 

Teve oportunidade de tocar como solista com as seguintes 
orquestras: Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Filarmo‑
nia das Beiras, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, Orques‑
tra da ESMAE, Orkest der Lage Landen e Konin klijke Muziekkapel 
van de Gidsen. Actuou já em diversas salas europeias, colaborando 
com cantores e instrumentistas em festivais internacionais. 

O seu especial interesse pelo acompanhamento de canto 
levou ‑o a participar, nos últimos quatro anos, nas International 
Lied Master Classes, em Bruxelas, lideradas pelos cantores Udo 
Reinemann e Christianne Stotijn, onde teve igualmente a oportu‑
nidade de trabalhar com músicos como Anne Sophie von Otter, 
Peter Schreier, Ann Murray, Julius Drake, Christoph Prégardien e 
Sir Thomas Allen.

Nascido em 1989, em Macau, Pedro Costa formou ‑se na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo (Porto), no Conser‑
vatório Real de Bruxelas (Bélgica) e na Universidade de Artes de 
Graz (Áustria).


