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O presente ciclo é uma proposta de leitura 
musical das memórias da Irmã Lúcia. A partir 
de um argumento próprio, cada um dos seis 
tropos reúne fragmentos das memórias escritas 
da Irmã Lúcia. Os excertos têm origem em dois 
textos: Memórias da Irmã Lúcia e Como vejo a 
Mensagem através dos tempos e dos acon‑
tecimentos. Em cada sequência, a narrativa 
conhece interpolações diversas, mas todos os 
elementos textuais, incluindo os poemas cria‑
dos ou recolhidos, têm origem nas fontes refe‑
ridas. É este carácter compósito que explica 
o uso do termo “tropário”, evocando a técnica 
de compor, literária e musicalmente, por meio 
da intercalação de elementos descontínuos e 
heterogéneos (“tropo”). Esta prática, incidindo 
sobre textos e cantos rituais, poderá ter acom‑
panhado as origens do drama litúrgico medieval.

Neste tropário, em cada fragmento textual, 
nada é acrescentado. Mas, com frequência, o 
texto conhece a supressão de alguns consti‑
tuintes frásicos, com o intuito de tornar a narra‑
tiva mais directa, concentrando ‑a no que se 
identificou como essencial para a expressão 
musical: a linguagem mística e bucólica de uma 
pastora vidente, que descobre no que a rodeia 
uma transparência sobrenatural. O programa 
inclui ainda outros elementos textuais breves, 
com origem na memória litúrgica ou na piedade 
devocional cristã.

À maneira da tragédia grega clássica, o 
ciclo inicia ‑se com um prólogo, no qual se 
medita sobre a “memória”, e conclui ‑se com 
um êxodo, ou uma conclusão, que nos conduz 
ao “adeus” de Lúcia à sua terra – essa evoca‑
ção não deixa de associar a si a própria expe‑
riência colectiva do “adeus” do peregrino, uma 
das mais icónicas na memória do Santuário de 
Fátima. Entre estes dois termos, a sequência do 
tropário apresenta ‑nos os actantes principais 

da narrativa da Irmã Lúcia: o Anjo, a Senhora, 
o Francisco e a Jacinta.

O projecto visou constituir um ciclo de 
música coral, convidando seis compositores 
a trabalharem sobre cada um dos tropos. As 
formações coro ‑piano e coro ‑acordeão alter‑
nam até ao último tropo, que junta ao coro os 
dois instrumentos. Este diálogo tímbrico, entre 
as duas formações, evoca a pluralidade de 
universos culturais implicados na narrativa de 
Fátima. Em alguns dos seus aspectos, o projecto 
composicional apresenta, ainda, uma particu‑
lar relação com a materialidade arquitectó‑
nica da Basílica de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, local da sua estreia. Esse lugar não 
será, certamente, para este ciclo musical, uma 
clausura, mas o solo arável da sua génese.

ALFREDO TEIXEIRA
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João Madureira
Tropo I: Memória, para coro e acordeão

Pensar a condição humana, a nossa capaci‑
dade de reter o que nos é dado, a nossa habili‑
dade para a sua transmissão; todas as reflexões 
presentes no Tropo I levaram ‑me inevitavel‑
mente a pensar o papel da arte contemporâ‑
nea no contexto mais alargado da expressão 
artística face ao sagrado.

Porque a dificuldade de que a Irmã Lúcia dá 
testemunho na fixação de algo que é da ordem 
do “sobrenatural” é próxima daquela que sente 
todo o artista face ao turbilhão dos tempos. Por 
isso, não hesitei em tecer uma obra radical‑
mente compósita, para nomear o infinito que 
escapa à nossa capacidade de expressão.

E se o texto da Irmã Lúcia dá testemunho 
de uma memória que se quer guardar, ele não 
deixa de cantar o abandono a que convida. 
Tudo na obra de arte apresenta esta dupla 
vertente: nomear como única forma de poder 
reter e, ao mesmo tempo, reconhecer nesse 
gesto a aceitação de algo que nos supera. 

Guardo com especial estima o amor 
que Alfredo Teixeira me transmitiu por este 
projecto: ousar viver nos nossos dias a expe‑
riência espiritual.

JOÃO MADUREIRA
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O nosso bom Deus,
que reparte os seus dons como lhe apraz,
repartiu comigo este bocadinho de memória;
e, por isso, ele só sabe como é.
Ademais, entre as coisas sobrenaturais e as naturais
parece ‑me encontrar uma diferença:
quando falamos com uma simples criatura,
vamos como que esquecendo o que se vai dizendo;
ao passo que estas outras coisas,
à maneira que as vamos vendo ou ouvindo,
vão ‑se gravando tão intimamente na nossa alma,
que não é fácil esquecê ‑las.

É esta a hora marcada por Deus para o fazer,
estou hesitando,
com verdadeira luta,
se entrego o escrito ou se o queimo.
Não sei ainda o que vencerá.
Será o que Deus quiser.
O silêncio tem sido para mim uma grande graça.

Não preciso de mais:
obediência e abandono em Deus
que é quem opera em mim.
Na verdade, não sou mais que o pobre e miserável instrumento
de que ele se quer servir.
Como o pintor que arremessa ao lume o pincel inutilizado,
para que se reduza a cinzas,
assim o Divino Pintor fará reduzir às cinzas do túmulo
o seu inutilizado instrumento,
até ao grande dia das aleluias eternas.
E eu desejo ardentemente este dia,
porque o túmulo não aniquila tudo,
e a felicidade do amor eterno
e infinito começa já.
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Alfredo Teixeira
Tropo II: O Anjo, para coro e piano

Anjo… a palavra do mais alto silêncio
– René Char

Este tropo coloca ‑nos perante a figura do “Anjo 
da Paz”, na sua missão de ensinar as crianças a 
rezar. O discurso musical procura criar micro‑
climas diversos que, ao mesmo tempo, se 
distinguem e penetram: a preparação (“subi‑
mos a encosta do monte”), a demarcação do 
espaço sagrado (“a caverna abençoada”), a 
visão/aparição (“um jovem, mais branco que 
se fora de neve”), a prece de reparação (“Meu 
Deus, eu creio”), a linguagem do louvor, vertida 
no coral final (“Hino de eterno louvor”). Na 
elaboração musical desta sequência, prevale‑
ceram três substratos simbólicos: 

i) O fragmento Angelus Domini percorre, 
como um horizonte, toda a obra. Essa perma‑
nência – qual axis mundi – estabelece um nexo 
forte entre este texto e as narrativas sagradas 
do Anjo, na sua função revelacional, recorren‑
tes nas tradições abraâmicas. Aproximando 
imagens e rituais, desenha ‑se um arco entre 

a cena evangélica da Anunciação, a visão do 
Anjo descrita pela Irmã Lúcia e a prática devo‑
cional de recitação do Angelus à hora do meio‑
‑dia («O Anjo do Senhor anunciou a Maria…»).

ii) Tanto a metamorfose de um canto 
criado pelo P.e Carlos Silva para a oração do 
Anjo – parte integrante do cânone musical de 
Fátima –, como a alusão à estética dos sinos 
são modos de trazer os peregrinos para dentro 
desta narrativa.

iii) O meu processo de recriação musical 
integra, com frequência, uma viagem interior, 
que me conduz à visitação de obras anterio‑
res. Neste caso, Angelus Novus, obra para coro 
sobre um poema de José Augusto Mourão. O 
título do poema evoca um desenho de Paul 
Klee, comentado pelo filósofo Walter Benjamin. 
Nessa figura apocalíptica, Benjamin vê o Anjo 
da História, contemplando as ruínas acumula‑
das pelo progresso. José Augusto Mourão, numa 
linguagem profética, continua esse comentário, 
olhando agora essa figura como uma fenda de 
esperança, «a semente do corpo que há ‑de vir» 
(talvez o Anjo da Paz, na narrativa de Fátima).

ALFREDO TEIXEIRA

Angelus Domini…

Pelo meio da manhã, começou a cair uma chuva miudinha, 
pouco mais que orvalho.
Subimos a encosta do monte
em procura de um rochedo que nos servisse de abrigo.
Foi então que pela primeira vez entrámos nessa caverna abençoada.
Aí passámos o dia,
apesar da chuva haver passado e de o sol se haver descoberto lindo e claro.
Comemos a nossa merenda, rezámos o nosso terço.
Alguns momentos havia que jogávamos,
e eis que um vento forte sacode as árvores
e faz ‑nos levantar a vista para ver o que se passava,
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pois o dia estava sereno. 
Sobre o olival se encaminha para nós a tal figura.
À maneira que se aproximava, íamos divisando as feições:
um jovem, mais branco que se fora de neve,
que o sol tornava transparente como se fora de cristal e duma grande beleza.
Disse:
– Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai comigo.
E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e fez ‑nos repetir:

– Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo ‑vos.
Peço ‑vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e Vos não amam.
– Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo ‑vos.
Peço ‑vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e Vos não amam.
– Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo ‑vos.
Peço ‑vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e Vos não amam.

Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia,
imitávamos o Anjo em tudo,
prostrando ‑nos como ele e repetindo as orações que dizia.
A força da presença de Deus era tão intensa
que nos absorvia e aniquilava quase por completo.
Parecia privar ‑nos até do uso dos sentidos corporais.
A paz que sentíamos era grande, mas só íntima.

Quero seguir ‑Te sempre,
Por onde quer que for,
Contigo ser consagrada,
Pequena Hóstia d’amor!

Humilde grão de trigo,
Moído por Teu amor,
Oferecido ao Pai contigo,
Hino de eterno louvor!
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Sérgio Azevedo
Tropo III: A Senhora, para coro e acordeão

Escrever música sobre qualquer texto, sacro 
ou profano, litúrgico ou até non ‑sense, implica 
sempre, no meu entender, uma atitude de certo 
modo reverencial a esse mesmo texto. O que 
tenho a dizer com a minha música, o inexpri‑
mível, prescinde de texto, e aí sou completa‑
mente livre. Ao escolher ou aceitar a palavra, 
tenho uma obrigação para com o Verbo, e a 
música aparece então como uma parceira que 
comenta, completa, por vezes confronta, a pala‑
vra. Tratando ‑se de um texto sacro, a equação 
revela ‑se ainda mais delicada, nomeadamente 
quando o texto nos fala de uma visão, algo único, 
absolutamente pessoal, transcendente e inti‑
mamente “não ‑transmissível”. Ao acercar ‑me 
de um tal texto estou, pois, a penetrar numa 
intimidade espiritual pessoalíssima, transcen‑
dente, que não é a minha nem nunca o poderá 
ser, e essa experiência é ‑me transmitida atra‑
vés de palavras, palavras essas que, tal como a 
música, e talvez ainda menos, são incapazes de 

fazer passar uma experiência interior em toda a 
sua complexidade. Como colocar em palavras, 
e em música, a partir dessas pobres palavras, o 
maravilhoso? Esta é, portanto, a ingrata tarefa 
que espera um compositor que tem de se acer‑
car de um fenómeno transcendente através da 
sua (inevitavelmente) incompletíssima tradu‑
ção verbal, e através do meter em música (ou 
seja, adicionando uma outra camada de distan‑
ciamento) essa tradução. Ficamos, pois, com 
uma tradução da tradução do intraduzível…

Assim sendo, procurei que a tradução origi‑
nal (o texto da Irmã Lúcia) fosse percebida 
pelos ouvintes o melhor possível, para o que 
usei fundamentalmente uma prosódia silábica 
e alguns momentos recitados, e que o acor‑
deão, instrumento “não ‑vocal” (com um timbre 
próximo do timbre do órgão), logo, abstracto e 
inefável por essa razão, comentasse pontual‑
mente os acontecimentos expressos pelas pala‑
vras, como se de uma discreta “aura” musical se 
tratasse, uma aura que rodeia o Verbo com o seu 
mistério de alturas, ritmos e sonoridades puras.

SÉRGIO AZEVEDO

Começámos a descer a encosta,
tocando as ovelhas em direcção à estrada.
Ao chegar quase junto duma azinheira grande que aí havia,
vimos outro relâmpago.
Dados alguns passos mais adiante, vimos, sobre uma carrasqueira,
uma Senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o Sol,
espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal,
cheio d’água cristalina,
atravessado pelos raios do sol mais ardente.
Parámos surpreendidos pela aparição.
Estávamos tão perto, que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia.
Então Nossa Senhora disse ‑nos:
– Não tenhais medo. Eu não vos faço mal.
– De onde é Vossemecê?
– Sou do Céu.
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Senti uma alegria tão íntima que me encheu de confiança e de amor;
parecia ‑me que já nada me podia separar desta Senhora
e quisera como que agarrar ‑me a ela,
para por ela ser levada nas asas do seu voo!

Sou uma pobre pastora,
Rezo sempre a Maria.
No meio do meu rebanho,
Sou o sol do meio ‑dia.

Deus escolheu aquele local agreste,
sem atractivos naturais, sem confortos materiais,
para aí edificar o seu templo universal.
De todas as partes do mundo hão ‑de vir com fé,
adorá ‑Lo, prestar ‑Lhe culto, homenagem de adoração.

Que exemplo ela aqui nos dá,
essa humildade que atrai o olhar de Deus,
cativa o amor do seu coração de Pai, 
a misericórdia da sua infinita bondade.
Ela é o primeiro da grande cadeia dos eleitos,
que se eleva da terra ao Céu, Arca da aliança, Porta do Céu.

És Tu Senhora e Pastora,
Indo por esse mundo além,
Em busca dos filhos dispersos
Traze ‑los no Teu Coração de Mãe.

Vai celeste Mensageira,
Por essa terra inteira,
Não percas nem um só,
De quantos és Rainha e Padroeira.
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Nuno Côrte ‑Real
Tropo IV: Francisco, para coro e piano

A obra divide ‑se em duas partes contrastan‑
tes, porém interligadas. Sendo Francisco aquele 
que apenas “vê” o milagre, não tendo por isso 
possibilidade de confrontar e escutar intelec‑
tualmente a Aparição, ele possui uma vertente 
contemplativa apenas, talvez a mais pura e 
profunda de todos; é, num certo sentido, a expe‑
riência mística e intuitiva por excelência. Neste 
contexto, a primeira parte da obra contém 
apenas a liturgia Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, pois significa uma total entrega 
e lealdade para com a palavra de Deus, uma 
aceitação amorosa do devir da vida. A segunda 
parte, com os versos do próprio Francisco 
enquanto pastor e amador de Deus, simples, 
singelos, porém verdadeiros, revela a sua união 
e amor para com a natureza, entrelaçada com 
o genuíno sentimento religioso.

NUNO CÔRTE ‑REAL
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Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

[Francisco ia connosco, para a velha eira, a brincar,
enquanto esperávamos que Nossa Senhora e os Anjos
acendessem as suas candeias.
Animava ‑se também a contá ‑las,
mas nada o encantava tanto como o lindo nascer e pôr ‑do ‑sol.

Entusiasmado seguia com a vista todos os raios que,
dardejando nos vidros das casas das aldeias vizinhas
ou nas gotas de água espalhadas nas árvores e matos da serra,
os faziam brilhar como outras tantas estrelas,
a seu ver mil vezes mais bonitas que as dos Anjos.

No que ele se entretinha mais, quando andávamos pelos montes,
sentado no mais elevado penedo, era a tocar o seu pífaro ou a cantar.]*

Amo a Deus no céu.
Amo( ‑o) também na terra.
Amo o campo, as flores.
Amo as ovelhas na serra.

Com os meus cordeirinhos
Eu aprendi a saltar.
Sou a alegria da serra,
Sou o lírio do vale.

*Fragmento não incluído no discurso musical, 

mas proposto à leitura do público. 
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Rui Paulo Teixeira
Tropo V: Jacinta, para coro, acordeão e 
melody chaims

Entre a lapiseira azul e as pautas em branco, a 
composição de “Jacinta” mostrou ‑se, inicial‑
mente, difícil de acontecer! E assim aconte‑
ceu porque o autor deveria cingir ‑se a um texto 
dado que, longo em número de caracteres, se 
revelava pouco inspirador. Desta forma, vi ‑me 
colocado numa posição interior de transcen‑
der a aparência do explícito e encontrar, na 
profundidade de mim próprio, a realidade do 
implícito. Esta realidade levou ‑me a procurar 
descobrir uma menina que viveu imbuída pelo 
bucólico e vibrava com a sacralidade da natu‑
reza cadenciada pela sonoridade das suas 
ovelhas. Uma menina que gostava mais da 
noite do que da luz do dia, que contemplava 
as estrelas e achava que eram candeias, que 
gostava de esperar a sua prima regressada 
do pastoreio com flores, lírios a sua preferên‑
cia, e atirar ‑lhe com as pétalas. Uma menina 
que, saltitante em sorrisos campestres – é 
assim que eu a imagino –, acabaria por pade‑
cer numa cidade alheia, ainda criança, vítima 
de uma doença. Esta menina chamava ‑se 
Jacinta. Num contexto de culto mariano, diaria‑
mente marcado pelo chamado dos sinos, foi 
entre os traços de personalidade de Jacinta e 
a geografia dos espaços sobre os quais os seus 
pés caminharam que a minha lapiseira encon‑
trou uma escrita profícua que me fez sorrir por 
dentro muitas vezes. Já com a distância do 
passado a correr no sangue, observo a espiri‑
tualidade presente no implícito da experiência! 
A obra criada é um moteto ‑in ‑memoriam para 
uma pastorinha chamada Jacinta.

RUI PAULO TEIXEIRA
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[palavras de Jacinta na enfermidade]

«Gosto tanto de dizer a Jesus que o amo!
Quando lho digo muitas vezes, parece que tenho lume no peito, mas não me queimo.
Ó meu Jesus, eu Vos amo.
Doce Coração de Maria, sede a minha salvação.»

O rochedo fica na encosta do lado do nascente;
e é tão bem feita a loca, que os resguardava da chuva e dos ardores do sol.
Fica encoberta por numerosas oliveiras e carvalhos.
Quantas orações e sacrifícios ela aí ofereceu ao nosso bom Deus!
Na encosta desse monte havia muitas e variadas flores.
Entre elas, havia inúmeros lírios, de que ela gostava muito.
E sempre que à noite me ia esperar ao caminho,
me trazia um lírio ou, na falta deste, uma outra flor qualquer.
E era para ela uma festa chegar junto de mim,
desfolhá ‑la e atirar ‑me com as pétalas.

[prece à Jacinta]

Ó tu que a terra
Passaste voando,
Jacinta querida,
Numa dor intensa,
Jesus amando,
Não esqueças a prece
Que eu te pedia.
Sê minha amiga
Junto do trono
Da Virgem Maria.
Lírio de candura,
Pérola brilhante
Oh! lá no Céu
Onde vives triunfante,
Serafim de amor,
Com teu Irmãozinho
Roga por mim
Aos pés do Senhor.
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Carlos Marecos
Tropo VI: Adeus, para coro, piano e 
acordeão

Esta peça procura descrever inicialmente a dor 
de Lúcia de Jesus Rosa dos Santos pela solidão 
sentida, não só pela perda do pai e dos seus 
primos, mas também pela sucessão de acon‑
tecimentos que a colocaram numa posição de 
isolamento cada vez maior. Do isolamento inicial 
na sua aldeia até à decisão de partir são momen‑
tos que a música, de certa forma, descreve, 
procurando imaginar a carga emocional vivida 
por Lúcia quando ela decide abandonar os seus 
e as suas terras, com o coração esmagado de 
saudades, como ela própria descreve. 

Após a carga dramática inicial, a música 
transforma ‑se progressivamente, apaziguando‑

‑se tal como sinto acontecer com Lúcia com a 
descrição que faz da despedida da sua terra. 
Assim, no final, sinto que Lúcia não se lamenta 
por abandonar a sua aldeia. Tomada a deci‑
são de partir, ela está firme e convicta de que 
se deve colocar numa outra dimensão após o 
que viveu.

Optei por colocar a parte mais poética do 
texto de Lúcia cantada pelo coro enquanto a 
parte narrativa foi entregue a um conjunto de 
vozes femininas que o recitam. Todas estas 
vozes simbolizam Lúcia, aparecendo em dife‑
rentes pontos do espaço de concerto, como 
que sugerindo que a criança que viveu os acon‑
tecimentos que ela própria descreve não mais 
se pôde encontrar nem num espaço nem num 
tempo definidos.

CARLOS MARECOS

Que tristeza que eu senti ao ver ‑me só!
Em tão pouco tempo, o nosso bom Deus levava ‑me para o Céu o meu querido pai,
em seguida o Francisco e agora a Jacinta que eu não tornaria a ver neste mundo.
Retirei ‑me para o Cabeço;
internei ‑me na caverna do rochedo,
para aí, a sós com Deus, desafogar a minha dor
e derramar, com abundância,
as lágrimas do meu pranto.
Ao descer a encosta, tudo me recordava os meus queridos companheiros:
pedras onde tantas vezes nos havíamos sentado;
as flores que eu já não colhia, por não ter a quem as levar;
os Valinhos onde, juntos, tínhamos gozado as delícias do Paraíso! 

Vai, mas diz ao Céu que corte
Da sua graça o raudal!
E as flores mirre de morte,
Por não seres seu canal.
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Vai, que fico em desconforto,
Enlutado o Santuário!
Dobrará o bronze a morte,
Na grimpa do campanário.

Espero da Providência
Futurosos carinhos!
Esperem ‑nos, com preferência,
As que deixam pátrios ninhos.

Marcou ‑se, por fim, o dia da partida.
Na véspera, fui, com o coração esmagado de saudades,
despedir ‑me de todos os nossos terrenos
bem certa de que era a última vez que os pisava:
do Cabeço, da Rocha, dos Valinhos, da igreja, e do cemitério,
onde deixava os restos mortais do meu querido pai e do Francisco,
que ainda não tinha podido esquecer.
Do nosso poço despedi ‑me já alumiada pelo pálido clarão da lua,
e da velha eira, onde tantas vezes tinha passado longas horas,
contemplando o lindo Céu estrelado e as maravilhas do nascer e pôr ‑do ‑sol, 
fazendo brilhar os seus raios nas gotas de orvalho
que pela manhã cobriam as montanhas, como se fossem pérolas e, à tarde,
os flocos de neve, quando esta caía durante o dia,
pendentes dos pinheiros, que faziam lembrar as belezas do Paraíso.
Sem me despedir de ninguém, no dia seguinte,
acompanhada de minha mãe,
pus ‑me a caminho,
levando inviolável o meu segredo.
Passámos pela Cova da Iria, para aí fazer as minhas últimas despedidas.
Rezei, aí, pela última vez, o meu Rosário;
enquanto avistei o local, fui ‑me voltando para trás,
como que a dizer ‑lhe o meu último adeus.

Ave, gratia plena, Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Ora pro nobis,
Fac nos digni Christo.
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Pedro Teixeira direcção musical

Pedro Teixeira completou a licenciatura em 
Direcção Coral pela Escola Superior de Música 
de Lisboa, obtendo na mesma instituição o 
grau de Mestre em Direcção Coral. No Coro da 
Universidade de Lisboa foi assistente do maes‑
tro José Robert. Trabalhou mais tarde com 
Vasco Pearce de Azevedo, António Lourenço 
e Paulo Lourenço.

Foi professor na Escola Superior de Educa‑
ção de Lisboa, leccionando Educação Vocal 
e Direcção Coral, no curso Música na Comu‑
nidade. Dirige actualmente dois grupos em 
Portugal: o Coro Ricercare (desde 2001) e o 
Officium Ensemble, agrupamento profissional 
fundado por si no ano 2000. Dirigiu também o 
Coro Polifónico Eborae Musica de 1997 a 2013 
e o Grupo Coral de Queluz de 2000 a 2012. 
Foi com o Officium Ensemble que recebeu em 
2002 o prémio “The most promising conduc‑
tor of Tonen 2002” na Holanda, concurso que 
atribuiu o 3º prémio ao Ensemble nas cate‑
gorias de música sacra e de música secular. 
Enquanto cantor, e tendo estudado canto na 
Escola de Música do Conservatório Nacional, 
é elemento do Coro Gregoriano de Lisboa, no 
qual é solista. Foi cantor no Coro Gulbenkian, 
entre 2005 e 2012.

Pedro Teixeira tem sido reconhecido como 
um dos mais proeminentes maestros de coro 
do país, não só pela sua intensa actividade 
enquanto director de coro, como também 
pela sua sólida e característica interpretação 
da música vocal. Esse reconhecimento tem ‑no 
levado, nos últimos anos, a trabalhar a um 
nível internacional. Em Barcelona, dirige junta‑
mente com Peter Phillips, Ivan Moody e Jordi 
Abelló o workshop Victoria400 e é responsá‑
vel pelas oficinas de Ensemble Vocal e Direc‑

ção Coral no Curso Internacional de Música 
Medieval e Renascentista de Morella. Cola‑
bora com a Fundação Calouste Gulbenkian 
enquanto maestro preparador convidado do 
Coro Gulbenkian, tendo preparado o coro para 
diversos concertos desde 2011. 

É director artístico das “Jornadas Inter‑
nacionais Escola de Música da Sé de Évora”, 
organização de Eboræ Musica – Associação 
Musical de Évora, que conta já com dezasseis 
edições. Desde 2012 é também maestro titular 
do Coro de la Comunidad de Madrid.

Ana Telles piano

Ana Telles estudou em Lisboa, Nova Iorque e 
Paris, tendo obtido o grau de Bachelor of Arts 
(Piano Performance) na Manhattan School 
of Music e o de Master of Musical Arts (Piano 
Performance) na New York University. Estu‑
dou com Yvonne Loriod ‑Messiaen, Sara 
Buechner, Nina Svetlanova, Dmitry Paperno, 
Sequeira Costa e Alicia de Larrocha (Piano), 
Isidore Cohen e Sylvia Rosenberg (Música de 
Câmara), entre outros. Obteve o diploma de 
estudos aprofundados em História da Música 
e Musicologia e doutorou ‑se na Universidade 
de Paris IV – Sorbonne (França), em co ‑tutela 
com a Universidade de Évora, com uma tese 
subordinada ao tema: Luís de Freitas Branco 
(1890 ‑1955): parcours biographique et esthéti‑
que à travers l’œuvre pour piano, sob a orienta‑
ção de Danièle Pistone e Rui Nery, tendo obtido 
a classificação máxima.

Mantém intensa actividade concertística, 
nomeadamente nos domínios da música dos 
sécs. XX e XXI, tendo tocado como solista e 
integrada em grupos de música de câmara 
em Portugal, Alemanha, Reino Unido, Dina‑
marca, França, Itália, Irlanda, Polónia, Croá‑
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cia, Cuba, Taiwan, Coreia do Sul, Brasil, EUA 
e Canadá. Apresentou ‑se em salas prestigia‑
das tais como a Salle Cortot (Paris), o Grande 
Auditório de Dijon (França), o Borden Audito‑
rium (Nova Iorque), a Sophiensaele (Berlim), 
o Grande Auditório e o Pequeno Auditório 
da Fundação Calouste Gulbenkian, o Grande 
Auditório da Culturgest e o Pequeno Auditório 
do Centro Cultural de Belém, entre outras. Foi 
solista com a Orquestra Sinfónica Nacional de 
Taiwan, as Orquestras Gulbenkian, Metropo‑
litana de Lisboa, Filarmonia das Beiras, Clás‑
sica da Madeira, Tutti de Levallois, Orchestre 
de Flûtes Français, dos estudantes do Conser‑
vatório de Dijon (França), Nuova Amadeus 
(Roma, Itália), e ainda com a Banda Sinfónica 
da Guarda Nacional Republicana. 

É Professora Auxiliar da Universidade de 
Évora, desenvolvendo investigação científica 
nos domínios da música dos sécs. XX e XXI, 
música portuguesa dos períodos moderno e 
contemporâneo e música para piano.

Octávio Martins acordeão

Octávio Martins é mestre em Ciências Musi‑
cais pela Universidade Nova de Lisboa. Estu‑
dou acordeão com Vitorino Matono, tendo 
concluído o curso complementar com elevada 
classificação. Participou em 1982 e 1985 em 
diversos certames internacionais de acordeão. 
Realizou recitais a solo e duo a convite da Asso‑
ciação Musical Eborae Musica e da Associa‑
ção Cultural Trítono, da qual foi sócio ‑fundador. 
Foi director musical do Orfeão Tomás Alcaide 
entre 1987 e 1995. Estudou direcção coral com 
Edgar Saramago e José Robert. Participou em 
workshops de direcção coral com Pepe Prats, 
Erwin List, António Lourenço e Paulo Lourenço. 
Participa regularmente nas “Jornadas de 

Música da Sé de Évora” sob a direcção de Peter 
Philips, Owen Rees, Armando Possante, Jorge 
Matta e Francisco d’Orey.

Iniciou os estudos de canto com Elsa 
Cortez. Em 1997, concluiu o 3º ano do Curso 
Complementar de Canto com a professora 
Maria Repas Gonçalves. Trabalhou com Joana 
de Quinhones ‑Levy na Academia de Música 
Eborense. Iniciou a actividade lectiva na Acade‑
mia de Música Eborense, onde foi docente de 
História da Música, Acústica, Formação Musi‑
cal e Coro e Acordeão até 2002. Leccionou 
na Escola Profissional de Música de Évora, no 
Instituto de Música Vitorino Matono, na Escola 
de Artes do Norte Alentejano, no Conservató‑
rio de Vila Real de Santo António, no Conser‑
vatório Regional Silva Marques e na Escola de 
Formação de Actores de Évora, tendo parti‑
cipado como preparador vocal em algumas 
produções do CENDREV (Centro Dramático 
de Évora). Estudou Direcção Coral na Escola 
Superior de Música de Lisboa e no Instituto 
Piaget sob a orientação de Paulo Lourenço. 
Foi membro ‑fundador e director artístico do 
Grupo Vocal Trítono de 1993 a 2012. Actual‑
mente é docente no Conservatório Regional 
de Évora e na Academia de Música de Elvas. 
Dirige o Coral Évora desde Dezembro de 2000.
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Officium Ensemble

O Officium Ensemble tem ‑se estabelecido 
como um dos mais proeminentes grupos vocais 
portugueses dedicados à música antiga. A 
pureza do som que lhe é característico advém 
do trabalho de fusão, emissão e equilíbrio que 
o grupo tem desenvolvido desde a sua criação, 
sob a direcção de Pedro Teixeira. Aliados a esta 
característica, o empenho e expressividade dos 
cantores do ensemble têm levado o Officium 
Ensemble a ser aclamado pelas suas interpre‑
tações marcantes, comprometidas e consisten‑
tes, em que a resposta ao texto desempenha 
um papel essencial. O Officium Ensemble une 
uma sólida interpretação a uma reiterada inves‑
tigação musicológica, recorrendo a impressos 
e manuscritos da época no sentido de ofere‑
cer performances historicamente informadas, 
para além de possibilitar ao público primeiras 
audições de várias obras em tempos modernos. 

O repertório que domina e no qual se espe‑
cializou estende ‑se por todo o período do Renas‑
cimento e início do Barroco, dedicando ‑se com 
especial enfoque à música antiga portuguesa e 
especificamente à música da Sé de Évora, abar‑
cando também as escolas franco ‑flamenga, 
espanhola e inglesa da Era Tudor. 

O ensemble tem actuado em inúmeros locais 
e festivais de música antiga, desde as Jornadas 
Internacionais Escola de Música da Sé de Évora 
e Festival Música em São Roque, passando pelos 
festivais Terras sem Sombra, Dias da Música 
(CCB), Festival de Órgão de Lisboa e Festival 
AMUZ Laus Polyphoniae em Antuérpia, entre 
outros. Da temporada 2014/15, destacam ‑se 
concertos no Festival Internacional de Música 
de Setúbal e no Ciclo de Música Antiga Reen‑
contros (Palácio Nacional de Sintra). Recente‑
mente actuou no Festival de Música Antiga Oude 

Muziek de Utrecht e integrou uma vez mais a 
temporada Música em São Roque.

O Officium Ensemble gravou para o canal 
Mezzo, juntamente com a Orquestra Divino 
Sospiro, assim como para a rádio clássica 
belga Klara, surgindo também no programa 
televisivo Percursos da música portuguesa. Os 
seus concertos são frequentemente retransmi‑
tidos pela rádio clássica portuguesa Antena 2 
da RTP. Gravou recentemente Magnificat, ou 
a insubmissa voz, obra de João Madureira em 
estreia absoluta. O mesmo CD inclui obras de 
Estêvão Lopes ‑Morago e Magnificat primus 
tonus, de Filipe de Magalhães, em primeira 
audição moderna. 

A formação base de doze cantores é maleá‑
vel de acordo com o repertório, juntando mais 
cantores sempre que necessário. A manuten‑
ção de uma estética sonora e interpretativa de 
excelência é o axioma que rege todo o trabalho 
do Officium Ensemble, na ambição incessante 
pela qualidade como veículo de homenagem 
a um dos mais ricos períodos da história da 
música ocidental.  
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Sopranos
Clara Coelho
Inês Lopes
Maria Meireles
Mariana Moldão
Mónica Santos
Sara Ramalhinho

Altos
António Menezes
Catarina Saraiva
Joana Esteves
Raquel Marques
Manon Marques
Rita Tavares

Tenores
Bruno Sales
Frederico Projecto
João Barros
João de Barros
Miguel Silva
Pedro Louzeiro

Baixos
Eduardo Martins
Gustavo Lopes
João Costa
Miguel Jesus
Pedro Casanova
Rui Borras

Concepção e Coordenação 
do Projecto de Composição
Alfredo Teixeira

Organização
Comissão Organizadora do Centenário das 
Aparições de Fátima
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