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1.ª PARTE 

Ensemble Orchestral Contemporain
Bruno Mantovani direcção musical

György Ligeti 
Concerto de Câmara (1970; c.18min) 

1. Corrente (Fließend)
2. Calmo, sostenuto
3. Movimento preciso e meccanico
4. Presto

Bruno Mantovani
Concerto de Câmara n.º 3 (2016; c.25min) 

2.ª PARTE 

Ensemble Darcos
Nuno Côrte-Real direcção musical

Maurice Ravel 
Trois poèmes de Mallarmé (1913; c.12min) 

1. Soupir — dedicada a Igor Stravinski
2. Placet Futile — dedicada a Florent Schmitt
3. Surgi de la croupe et du bond — dedicada a Erik Satie

Nuno Côrte-Real
Três poemas de Mário de Sá Carneiro (2022;c.17min)*

1. A inigualável
2. A sala do castelo
3. Fim 

*estreia mundial — Teatro La Comète (Saint-Etiénne), 22/09/2022.

Inserido na Temporada Cruzada Portugal-França 2022, que visa 
“aprofundar a  ligação entre os dois países (…) com uma forte 
aposta na difusão da imagem  moderna e criativa de Portugal”, 
este concerto transborda de poesia feita música, invocando dois 
poetas tão distintos quanto semelhantes. Ambos escreveram quer 
em prosa quer em verso, tendo causado polémica, quiçá, até aos 
nossos dias. Ambos quebraram os cânones vigentes, exorcizando 
os vícios adquiridos da linguagem. Ambos concordavam com o 
tema elegíaco da mortalidade do homem versus a imortalidade da 
obra. Contudo, Mallarmé é um homem do fin-de-siècle, que esgota 
as fórmulas da poesia francesa do séc. XIX, projectando-a no 
futuro, através do movimento simbolista, na companhia de Verlaine 
e Rimbaud. Já Mário de Sá-Carneiro representa a transição entre 
o simbolismo e a vanguarda, modernizando a lírica portuguesa. 
Em escassos anos, entre 1912 e 1916, explorou novos modelos 
e estéticas, navegando sempre ao sabor de um dualismo que o 
atormentava. A sua capacidade imagética e linguagem metafó-
rica fora do comum, a sublimação dos instintos depressivos em 
pungente catarse, causou estranheza valendo-lhe ser considerado 
louco pela crítica de então. Em jeito de díptico, encontram-se, pela  
primeira vez, Três poemas de Mallarmé e Três poemas de Mário 
de Sá-Carneiro. Os primeiros foram musicados por Ravel em 1913. 
Os segundos, saídos da pena heterodoxa de Côrte-Real, foram 
estreados há poucos dias no Teatro La Comète, em Saint-Etiénne.

APOIO INSTITUCIONAL



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Formado no Conservatório Nacional de Música e Dança de Paris, 
onde ganhou vários prémios e do qual foi director, Bruno Mantovani 
é um músico versátil, prestigiado como maestro e compositor. As 
suas obras conquistaram sucesso internacional e foram apresen-
tadas em grandes salas. Recebeu várias distinções em concursos, 
incluindo os prémios Hervé Dugardin e Georges Enesco, o Grand 
Prix de la Sacem, a Victoire de la Musique, bem como inúmeros 
prémios pelas suas gravações. 

Dirige regularmente ensembles de música contemporânea, 
bem como orquestras de renome internacional. Tornou-se direc-
tor artístico e musical do Ensemble Orchestral Contemporain em 
2020. Produtor de um programa semanal na France Musique em 
2014-15, dirigiu também o Conservatório de Paris (2010-2019). Foi 
nomeado director do Conservatório Regional de Saint-Maur-des-
-Fossés, em 2020, e assumiu a direcção do Festival du Printemps 
des Arts de Monte Carlo em 2021. É director do Conservatório 
Regional de Saint-Maur-des-Fossés. 

Com uma carreira com mais de vinte anos repartida entre a compo-
sição e a direcção musical, Nuno Côrte-Real ganhou o prémio 
de Melhor Trabalho de Música Erudita da Sociedade Portuguesa 
de Autores com o ciclo de canções Agora Muda Tudo e a ópera 
Canção do Bandido, em 2018 e 2019.

Dirigiu a Mahler Chamber Orchestra, Orquestra Sinfonica 
Giuseppe Verdi, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquesta Sinfo-
nica de Castilla y León, Orquesta Ciudad Granada, Real Filharmonía 
de Galicia, Orquesta de Extremadura, Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, entre outras. É fundador e director artístico do Ensemble 
Darcos e assina artisticamente a Temporada Darcos. 

Foi bolseiro do Centro Nacional de Cultura e recebeu a meda-
lha de Mérito Grau Prata da Câmara Municipal de Torres Vedras, 
em 2003. 

Dora Rodrigues nasceu em Braga. Estudou no Conservatório 
Calouste Gulbenkian da mesma cidade, na Escola Superior de 
Música do Porto (com Oliveira Lopes) e prosseguiu os estudos 
na Côte d’Azur com Ileana Cotrubas, em Itália com Enza Ferrari 
e em Espanha com Elisabete Matos. Integrou o European Opera 
Center em Liverpool e o European Network of Opera Academies 
em Varsóvia, apoiada pela Fundação Gulbenkian. Estreou-se com 
o Círculo Portuense de Ópera no Coliseu do Porto. 

Da sua carreira destaca-se a participação no Festival Les 
Jeunes Ambassadeur – Montreal, a estreia na ópera D. Chiscio-
tte no Teatro de la Maestranza de Sevilha e a gravação com a 
Royal Liverpool Philharmonic. Apresentou-se com a European 
Union Youth Orchestra, em Londres, estreou-se na ópera Die Drei 
Pintos, de Weber, na Fundação Gulbenkian. Foi seleccionada para 
participar no BBC-Cardiff Singer of the World. 

Foi-lhe atribuído o Prémio Ribeiro da Fonte (2002) pelo Minis-
tério da Cultura, o Galardão Música na VIII Edição dos Galardões 
“A Nossa Terra” e foi condecorada pelo Município de Braga com 
a Medalha de Mérito em 2012.

Fundado em 1989 sob a liderança do maestro Daniel Kawka, o 
Ensemble Orchestral Contemporain foi um dos primeiros ensem-
bles franceses independentes dedicados à música contemporâ-
nea, ocupando um lugar especial no cenário musical.  

Conta com mais de 700 obras no seu repertório, incluindo 300 
estreias. Reúne cerca de quinze instrumentistas sob a direcção 
artística e musical de Bruno Mantovani. 

Na região Auvergne-Rhône-Alpes, o EOC está também compro-
metido com a mediação e transmissão através da construção de 
projectos de formação, descoberta e criação artística com os 
seus parceiros locais. 

O Ensemble Orchestral Contemporain é subsidiado pelo Minis-
tro da Cultura e Comunicação - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, a 
região de Auvergne-Rhône-Alpes, o Departamento do Loire e a 
cidade de Saint-Étienne. É apoiado pelo SACEM, SPEDIDAM e o 
Centro Nacional de Música.

O Ensemble Darcos é um dos mais prestigiados grupos de câmara 
portugueses, reconhecido e respeitado tanto por especialistas 
como pelo público. Criado em 2002 por Nuno Côrte-Real, tem 
como propósito a interpretação dos grandes compositores euro-
peus de música de câmara e a música do próprio Côrte-Real. 

Variando a formação consoante o programa, convida regular-
mente músicos de excelência oriundos de várias regiões do globo.
Em 2006, iniciou uma residência artística em Torres Vedras, inte-
grando, desde 2008, a Temporada Darcos.  Gravou para a RTP 
uma série de canções de Cole Porter. Volupia (Numérica, 2012), 
primeiro trabalho discográfico do grupo, foi inteiramente dedicado 
à obra de câmara de Nuno Côrte-Real. Seguiram-se Mirror of the 
Soul (Odradek, 2016), Lagarto Pintado (Artway Records, 2019), 
Agora Muda Tudo (Odradek, 2019), Cante (Odradek, 2020) e Time 
Stands Still (Artway Records, 2020). 

Recentemente o ensemble embarcou no seu maior desafio 
discográfico: a gravação do ciclo de canções Tremor nos Estúdios 
Teldex em Berlim, editado pela etiqueta alemã Ars Produktion 
(2021). 

Ensemble Orchestral Contemporain
Flauta Fabrice Jünger
Oboé François Salès
Clarinete Hervé Cligniez
Fagote Laurent Apruzzese
Trompa Didier Muhleisen
Trompete Gilles Peseyre 
Trombone Marc Gadave
Percussão Claudio Bettinelli
Cravo e órgão Anne-Catherine Vinay
Contrabaixo Rémi Magnan
Violino Céline Lagoutière

Ensemble Darcos 
Violino Gaël Rassaert
Viola Reyes Gallardo 
Violoncelo Filipe Quaresma 
Piano e celesta João Casimiro
Flauta Nuno Inácio
Clarinete Telmo Costa


