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1ª PARTE

Antonio Vivaldi
Sinfonia al Santo Sepolcro, RV 169 
(1713/17?; c.4min)

Adagio molto – Allegro ma poco

Alessandro Scarlatti
Sinfonia di Concerto Grosso n.º 4 
em Mi menor (1715; c.8min)

Vivace – Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

Giovanni Battista Ferrandini
Il pianto di Maria (c.1735; c.26min)*

1. Recitativo: Giunta l’ora fatal
2. Cavatina: Se d’un Dio fui fatta Madre 
3. Accompagnato: Ah me infelice! 
4. Cavatina: Se d’un Dio fui fatta Madre
5.  Recitativo: Ahi mè, ch’Egli già esclama
6. Ária: Sventurati miei sospiri
7.  Accompagnato: Sì disse la gran Madre
8. Ária: Pari all’amor immenso
9.  Recitativo: Or se per grande orror 

tremò la terra

Francesco Geminiani
Concerto Grosso, op. 7 n.º 2 
(c.1746; c.10min)

Grave – Allegro assai – Andante – Allegro

2ª PARTE

Tomaso Albinoni
Concerto para oboé, op. 9 n.º 2 
(1722; c.11min)

Allegro e non presto – Adagio – Allegro

Antonio Vivaldi
Salve Regina, RV 617 (1713/17?; c.9min)*

1.   Andante: Salve Regina, Mater 
misericordiæ

2. Allegro: Ad te clamamus 
3. Allegro: Eia ergo, advocata nostra
4.   Andante: Et Jesum benedictum   

fructum ventris tui

Pieter Hellendaal
Concerto Grosso, op. 3 n.º 1 (1758; c.9min)

Ouverture – Largo – Presto – Menuet   

* Textos originais e traduções nas páginas 7 a 10.
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Da Sinfonia al Santo Sepolcro de Antonio Vi-
valdi (1678 ‑1741), apenas se conhece uma fonte 
na Biblioteca Nazionale Universitaria de Turim, 
onde se preserva uma outra obra de título se‑
melhante, a Sonata al Santo Sepolcro. Ambas 
são constituídas por um prelúdio lento segui‑
do 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 ra‑
ramente 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 descenden‑
te – simboliza a Cruz. O emprego exacto des‑
tas obras não é conhecido mas deverá estar 
relacionado com celebrações para ‑litúrgicas 
da Semana Santa, e de índole devocional.

Alessandro Scarlatti (1660 ‑1725), um dos 
mais influentes compositores italianos do 
seu tempo, distinguiu ‑se sobretudo pela sua 
produção vocal, tanto profana como sacra, mas 
legou ‑nos ainda rica e variada obra instrumen‑
tal, ainda que não muito vasta. As 12 Sinfonie 
di concerto grosso conservam ‑se na British 
Library e foram compostas em Nápoles no 
Verão de 1715, ano em que Scarlatti estreou 
Tigrane, um dos seus maiores sucessos operá‑
ticos. São escritas num género misto em que 
são discerníveis múltiplas influências, como as 
da Sinfonia de Ópera ou do Concerto Grosso. 
Estão presentes vários estilos: mais arcaizan‑
tes, nos andamentos fugados; e mais moder‑
nos, nas melodias acompanhadas de sabor 
operático, ou nos vincados tempos de dança. 
Apesar dos seus 5 andamentos, a 4ª Sinfo‑

nia é uma obra breve, muito rica em ideias e 
contrastes, e bastante original no tratamento 
dos dois instrumentos de sopro – uma flauta e 
um oboé. Estes, mais do que verdadeiros solis‑
tas, são empregues sobretudo para incremen‑
tar o colorido e enriquecer a textura, já de si 
densa, com 6 vozes independentes. 

Il Pianto di Maria [Giunta l’ora fatal], HWV 234, 
é uma cantata atribuída a G. F. Handel desde 
meados do século XVIII – tal como atestam 
os manuscritos da British Library e da Colec‑
ção Santini em Münster. Pesquisas recentes 
levam a intuir – a certeza absoluta não existe – 
que a obra é da autoria de Giovanni Battista 
Ferrandini (1710 ‑1791), compositor veneziano 
activo na corte de Munique. Oboísta de forma‑
ção, Ferrandini construiu uma sólida carreira 
que culminou na sua nomeação para director 
musical da corte do Príncipe ‑Eleitor Carlos 
Alberto da Baviera. Em 1753, uma ópera sua 
inaugurou o novo teatro da corte e mais tarde 
mudou ‑se para Pádua, onde viria a receber os 
Mozart em 1771. A sua obra inclui, para além de 
várias óperas, cantatas e árias, obras instru‑
mentais publicadas em Amesterdão e Paris. 
Talvez não tenha sido um compositor de génio, 
mas foi sem dúvida reconhecido no seu tempo, 
e não um ‘compositor medíocre’ a quem seria 
impossível atribuir uma obra ‑prima como esta 
cantata, como defendem os acérrimos apoian‑
tes da autoria de Handel.

Este pranto é, como o nome indica, um 
dramático lamento cujo texto é vagamente 
baseado no célebre poema medieval Stabat 
Mater, que sempre conheceu grande popula‑
ridade na Europa moderna, e foi escolhido em 
1727 para ser usado como sequência na ‘nova’ 
solenidade das Sete Dores de Nossa Senhora. 
Mas, ao contrário do seu modelo, aqui a pers‑
pectiva não é a de um devoto espectador que 
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contempla os sofrimentos da Virgem, desolada 
junto à cruz do seu Filho, mas sim a da própria 
Mãe de Deus que expressa, na primeira pessoa, 
a sua dor, a sua incompreensão, e mesmo a sua 
revolta. A cantata possui vários momentos de 
grande beleza e intensidade emocional, alcan‑
çados através de um hábil manejar de várias 
técnicas de retórica musical. É de realçar a 
cavatina (uma ária breve, sem da capo) em que 
a quase ‘ironia’ do amargo desabafo de Maria 
(Se d’um Deus fui feita Mãe para ver um Deus 
morrer, perdoa ‑me, Pai Eterno, a Tua graça é um 
grande martírio) é reforçada por um sublime e 
original recurso: a melodia cantada por Maria 
não é mais do que uma das entoações medie‑
vais em cantochão do Magnificat, tradicional‑
mente um canto de louvor, e aqui subvertido. 

A ária central revela também grande refina‑
mento musical e retórico: o acompanhamento 
inclui partes independentes para quatro violi‑
nos. Em vez da esperada ambiência celestial 
sugerida pelo registo agudo o resultado é, ao 
invés, o de uma aura espectral e acre, e um 
sentimento opressivo de angústia, resultante 
do uso da dramática tonalidade de Fá menor, 
do carácter obstinado das notas repetidas do 
violoncelo e dos encadeamentos de retardos 
dissonantes. Simultaneamente, o acompanha‑
mento desdobrado em sete partes instrumen‑
tais (quatro violinos, viola, violoncelo e baixo) 
permite uma leitura alegórica enquanto repre‑
sentação auditiva e visual das Sete Dores de 
Nossa Senhora. No recitativo seguinte, o fragor 
do fender das rochas durante o terramoto que 
sucede à morte de Cristo é figurado nas notas 
repetidas em trémulo e nas escalas velozes. 
A 2ª ária é, de novo, um patético lamento, na 
sombria e dolorosa tonalidade empregue na 1ª 
ária, desta vez reforçado pelo uso de um baixo 
cromático. De forma muito pouco convencio‑
nal, a cantata termina com um inesperado reci‑

tativo acompanhado – último requinte retórico 
– que evoca de novo o terramoto e ilustra um 
belo e barroco aforismo: Se por grande horror 
tremeu a terra, vendo morrer um Deus  entre 
tão terríveis tormentos, homem, treme também 
tu, que terra és!

Francesco Geminiani (1687 ‑1762) é um emi‑
nente compositor italiano do século XVIII, ainda 
que hoje não seja universalmente reconhecido, 
uma vez que a sua obra não só é quase exclu‑
sivamente instrumental como é, lamentavel‑
mente, pouco extensa. Violinista virtuoso, após 
a sua formação em Nápoles e Roma (onde estu‑
dou com Corelli e A. Scarlatti) abandonou Itália 
em 1714, para não mais regressar. Instalando‑
‑se em Londres mas com frequentes viagens 
a Dublin e Paris, foi um dos raros composito‑
res italianos do período a sentir ‑se fascinado 
pelo estilo francês. Geminiani revelou ‑se um 
eminente teórico, deixando ‑nos um influente 
tratado sobre a arte violinística e várias outras 
publicações dedicadas a temas tão diversos 
como estética musical, interpretação, harmo‑
nização, acompanhamento, e até um método 
de guitarra inglesa. 

A sua reverência para com os mestres do 
passado, a incessante busca da perfeição, bem 
como o desejo de explorar todas as potencia‑
lidades de cada obra fizeram com que revisse 
ou transcrevesse com frequência várias das 
suas composições. Ainda que Geminiani fosse 
considerado capaz de ombrear com Corelli e 
Handel pelos seus contemporâneos ingleses, 
os seus 6 Concerti Grossi Op. 7, compostos 
cerca de 1746 e finalmente editados em 1748, 
foram recebidos friamente, após várias tenta‑
tivas infrutíferas para encontrar subscritores 
que custeassem a edição. As críticas vieram 
de todas as direcções: o eminente teórico 
Ch. Burney considerou ‑os “laboriosos, difíceis 
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e bizarros” e o seu compatriota F. M. Veracini 
(antigo rival de Geminiani em Londres) classifi‑
cou um dos andamentos do primeiro concerto 
como “Fuga Monstruosa”. 

Dedicados à prestigiosa Academy of 
Ancient Music, instituição londrina dedicada 
ao estudo e interpretação da ‘Música Antiga’, 
neles Geminiani colocou toda a sua aspira‑
ção em estabelecer um novo modelo da forma 
concertante, ainda que firmemente baseada no 
exemplo corelliano. Estes concertos reúnem 
assim alguma da sua música mais complexa, 
ambiciosa e, de certa forma, mais extrava‑
gante. Geminiani inclui inúmeros andamen‑
tos de grande complexidade contrapontística, 
destacando ‑se neste 2º concerto a Fuga do 2º 
andamento, com frequentes exposições frag‑
mentadas do sujeito principal e sinuosas linhas 
cromáticas, mas também o intrincado cânone 
a 4 vozes do último. A harmonia é muito sofisti‑
cada e as frases são frequentemente assimé‑
tricas e irregulares. A correcta interpretação 
das articulações e ornamentos é exigente, e a 
escrita das várias partes reveste ‑se de grande 
densidade nas texturas, destacando ‑se a inclu‑
são de uma parte de viola no concertino. A fusão 
do estilo italiano com o francês, bem como a 
união da herança corelliana com traços estilís‑
ticos já ao gosto galante fazem com que seja por 
vezes difícil compreender a sua linguagem, tão 
única e original, justapondo em frenética suces‑
são novas ideias, novos temas, novas texturas.

Tomaso Albinoni (1671 ‑1751) é um dos mais 
famosos compositores venezianos da primeira 
metade do século XVIII. Violinista amador – ou 
diletante, como se preferia intitular –, a sua 
actividade musical foi complementada pelos 
negócios familiares. No seu tempo foi conhe‑
cido em toda a Europa pelas suas óperas, sere‑
natas e cantatas, existindo mesmo impostores 

que usaram o seu nome para se apresentarem 
em diversas cortes. Relacionou ‑se com outros 
grandes compositores da sua época, como 
Gasparini e Pisendel, e viajou até Munique, onde 
estreou uma ópera. Hoje apreciamos sobretudo 
os seus concertos e sonatas, publicados em 
Veneza, Amesterdão e Londres, e que já no séc. 
XVIII eram considerados obras de referência, 
influenciando compositores como J. S. Bach. 

O seu estilo é elegante e um tanto conser‑
vador, mais próximo da sobriedade da escola 
romana de Corelli que do fulgor do seu conter‑
râneo Vivaldi. O domínio da forma é seguro, mas 
sem experimentalismos; a harmonia tende a ser 
pouco complexa, as texturas límpidas, a poli‑
fonia efectiva mas sem grandes elaborações. 
O maior encanto reside na amplitude e lirismo 
das melodias, dom que lhe garantiu o tão grande 
sucesso operático. O concerto para oboé que 
hoje escutamos foi publicado em Amesterdão 
em 1722, na colecção 12 Concerti a Cinque, que 
reúne 4 concertos para violino, 4 para oboé e 4 
para 2 oboés. Como em todos os seus concer‑
tos, o solista brilha não tanto através de proezas 
virtuosísticas, mas devido a uma escrita trans‑
parente e um diálogo efectivo com a orques‑
tra. O 2º andamento é sublime e encantatório, 
mesmo genial na simplicidade melancólica 
da sua melodia: o exemplo perfeito da beleza 
intemporal de um genuíno Adagio de Albinoni. 

O texto da antífona Salve Regina possui um 
carácter muito diferente do da cantata ouvida 
na primeira parte deste concerto. Na Liturgia, 
é usado no final das Completas ao longo do 
período que se estende entre o fim do Tempo 
Pascal e o início do Advento, mas é também utili‑
zada com frequência durante o resto do ano em 
contextos devocionais. Maria é evocada, não na 
sua humanidade sofredora de Mãe das Dores, 
mas como gloriosa Rainha do Céu, fonte de vida, 
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de misericórdia e de esperança, advogada de 
todos os pecadores que gemem neste vale de 
lágrimas. O lamento aqui não é o de Maria, mas 
sim o da Humanidade. Este Salve Regina de 
Antonio Vivaldi, um dos três que dele conhe‑
cemos, poderá ter sido composto para o Ospe‑
dale della Pietà em Veneza, provavelmente entre 
1713 e 1719. Neste período o posto de Mestre de 
Coro esteve vago, com a partida de Gasparini, e 
Vivaldi foi chamado a escrever várias obras litúr‑
gicas para a instituição, que recolhia e educava 
meninas órfãs. No entanto, sendo a obra conhe‑
cida por uma única fonte conservada em Brno, 
na República Checa, é plausível que tenha sido 
escrita para uma outra instituição. 

A característica mais marcante desta obra 
é o emprego do violino solo, recorrente em três 
dos quatro andamentos que a constituem. 
Inicia ‑se de forma pouco usual com um deli‑
cado e quase ‑galante andamento para soprano, 
violino solo e baixo contínuo. Após uma 2ª ária 
mais festiva com acompanhamento de todos os 
violinos em uníssono, segue ‑se uma 3ª ária em 
que o violino solo volta a emergir, partilhando 
com a voz o fulgor de um verdadeiro concerto 
para dois solistas iguais em importância. No 
último andamento, um belíssimo e calmo sici‑
liano, a soprano solo evoca Maria como doce, 
piedosa e clemente, e o violino solo, de uma 
forma igualmente dócil e submissa, sublinha 
estes afectos com discrição. 

Pieter Hellendaal (1721 ‑1799) foi um compo‑
sitor, violinista e organista holandês, activo nos 
Países Baixos e em Inglaterra. Estudou com o 
compositor e virtuoso veneziano G. Tartini, em 
Pádua, e após regressar ao seu país esteve 
activo em Amesterdão, Leida, Delft e Haia. Insa‑
tisfeito, acabou por partir para Londres em 1751, 
onde contactou com os mais importantes músi‑

cos do seu tempo, incluindo Handel e Geminiani, 
e participou activamente na vida musical da 
cidade. É deste período florescente que datam 
os seus 6 Grand Concertos op. 3, editados em 
1758. Escritos num género então já apenas 
em voga em Inglaterra, revelam a influência 
de Handel na sua grandiosidade, no frequente 
recurso à escrita polifónica imitativa e na mistura 
de diferentes estilos e géneros. Mais sóbrios e 
sintéticos que os concertos de Geminiani, resul‑
tam no entanto mais nobres e eloquentes. 

O sombrio 3º Concerto é particularmente 
representativo do estilo de Hellendaal, que se 
caracteriza por um quase abandono do diálogo 
entre concertino e ripieno, privilegiando um 
discurso musical mais contínuo, que valoriza 
o desenvolvimento e não tanto o contraste 
ou justaposição de dois grupos instrumen‑
tais semi ‑independentes, como era até então 
apanágio do género. É ainda notável a escrita 
bastante elaborada e independente das violas, 
seguindo a inovação introduzida por Geminiani. 
O concerto inicia ‑se com uma nobre Ouver‑
ture em estilo francês, mas que inclui uma vasta 
e complexa fuga sobre um sujeito sério e algo 
académico, de perfil semelhante ao de uma 
fuga para tecla germânica. O Largo seguinte 
é indubitavelmente de inspiração corelliana 
na sua nobreza, ainda que mesclada com 
uma graciosidade já rococó. O andamento 
mais original é talvez o Presto seguinte, no seu 
marcado contraste entre o tema rústico e angu‑
lar em uníssono, que alterna com secções de 
textura polifónica complexa, ricas em pungen‑
tes retardos. A obra conclui com um moderno 
e galante Minueto.

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2017
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Giovanni Battista Ferrandini
Il Pianto de Maria

1. Recitativo
Giunta l’ora fatal dal Ciel prescritta,
che sul Calvario monte,
con tragico apparato,
girne dovea del Creatore il Figlio
videsi anch’Ella in luttuoso ammanto,
la sconsolata Madre esser presente
alla tragedia atroce, e starne, – ah cieli!
immobil nel dolor; soltanto in vita
quanto sentir potesse
l’immensa acerbità del suo tormento.
E, mentre tutta in pianto si sciogliea,
così fra suoi singhiozzi Ella dicea:

2. Cavatina
“Se  d’un Dio fui fatta Madre
per vedere un Dio morire,
mi perdona, Eterno Padre,
la Tua grazia è un gran martire.

3. Accompagnato
Ah me infelice! Ahi lassa!
Il mio Figlio divino,
da un discepol tradito,
da un altro ancor negato,
dai più fidi fuggito,
da tribunali ingiusti
come reo condannato,
da fragelli percosso,
trafitto dalle spine,
lacerato da chiodi,
crocifisso fra ladri,
di fiele abbeverato,
dal mondo vilipeso,
dal cielo abbandonato. 
E ancor non basta
se da barbare squadre il bel suo Nome
fra le bestemmie ancor non deggio udire?

Chegada a hora fatal pelo Céu prescrita,
sobre o monte Calvário,
com trágico cenário,
onde se encontrava o Filho do Criador 
via ‑se também Ela em lutuoso manto,
a desconsolada Mãe presente
na atroz tragédia, e aí estar, – ah céus!
imóvel na dor; apenas em vida
quanto sentir pudesse
a imensa severidade do seu tormento.
E, enquanto em pranto se desfazia,
entre os soluços ela dizia:

“Se  d’um Deus fui feita Mãe
para ver um Deus morrer,
perdoa ‑me, Pai Eterno,
a Tua graça é um grande martírio.

Ai de mim infeliz! Ai desgraçada!
O meu Filho divino,
por um discípulo traído,
por outro ainda renegado,
pelos mais fiéis abandonado,
por tribunais injustos
como culpado condenado,
pelos homens espancado,
por espinhos trespassado,
lacerado por pregos,
crucificado entre ladrões,
pelo fel dessedentado,
pelo mundo vilipendiado,
pelo céu abandonado. 
E ainda não basta
se por bárbaras vozes o seu belo Nome 
entre blasfémias tenho de ouvir?
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4. Cavatina
“Se  d’un Dio fui fatta Madre
per vedere un Dio morire,
mi perdona, Eterno Padre,
la Tua grazia è un gran martire.

5. Recitativo
Ahimè ch’Egli già esclama ad alta voce,
Angeli non l’udite?
Padre l’abbandonasti.
Almen Tu, Santo Spirito,
Tu soccorri quella divina fronte
in cui desian specchiarsi
l’angeliche del Ciel squadre, sì pure
già sparsa di mortal mesto pallore,
sopra il petto l’inchina, 
Ei muore, Ei muore!
 
6. Ária
Sventurati miei sospiri
se quest’alma non sciogliete,
molto poco voi potete
molto lieve è il mio dolore.

Atrocissimi martiri
che in umor gl’occhi stillate,
poco il duol se non stemprate
tutto in lacrime anche il core.”

Sventurati miei sospiri
se quest’alma non sciogliete,
molto poco voi potete
molto lieve è il mio dolore.

“Se  d’um Deus fui feita Mãe
para ver um Deus morrer,
perdoa ‑me, Pai Eterno,
a Tua graça é um grande martírio.

Ai que Ele exclama já em voz alta,
Anjos, não o ouvis?
Pai, abandonaste ‑o.
Ao menos Tu, Espírito Santo,
socorre aquele divino rosto
onde desejam espelhar ‑se
os angélicos esquadrões do Céu, 
e já inundado de mortal, triste palidez,
sobre o peito se inclina, 
Ele morre, Ele morre!
 

Desgraçados suspiros meus
se esta alma não libertais,
muito pouco podeis
muito leve é a minha dor.

Atrocíssimos martírios
que em humor os olhos estilais,
pequena é a tristeza se não dissolveis
tudo em lágrimas e até o coração.”

Desgraçados suspiros meus
se esta alma não libertais,
muito pouco podeis
muito leve é a minha dor.
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7. Accompagnato
Sì disse la gran Madre
in vedendo spirar l’amato Figlio,
insensata per duol tosto divenne
e priva d’ogni senso al suol poi svenne.
Ma tosto al chiuder gl’occhi
dell’eterno Fattore,
udissi intorno un fragor di sassi,
un crollar della terra,
un vacillar del suolo,
sì del morto Signor l’agita il duolo.
Ha decretati Iddio
tre terremoti universali in terra:
un nel morir del Verbo,
nel suo risorger l’altro,
e il terzo alfine, 
– ahi nel pensarlo io tremo,
a quel che fia – nel gran Giudizio estremo.

8. Ária
Pari all’ amor immenso
fu immenso il suo patir.

E solo allora atroce
gli fu la propria Croce
che di sue pene il senso
gli tolse il suo morir.

Pari all’ amor immenso
fu immenso il suo patir.

9. Recitativo
Or se per grande orror tremò la terra
morir vedendo un Dio 
fra tormenti sì rei, uomo, 
trema ancor tu che terra sei!

Assim disse a grande Mãe
ao ver expirar o amado Filho,
insensata por tão grande dor se tornou
e sem sentidos no solo desfaleceu.
Mas enquanto fechava os olhos
do eterno Criador,
se ouviu em torno um fragor de pedras,
um desmoronar da terra,
um tremer do  solo,
pelo morto Senhor a agita a dor.
Deus decretou
três terramotos universais na terra:
um na morte do Verbo,
no seu ressurgir o outro,
e o terceiro, finalmente, 
– ai só de o pensar eu tremo,
naquele que será – o Juízo Final.

Igual ao amor imenso,
imenso foi o seu sofrimento.

E só então atroz
lhe foi a própria Cruz
que ao sofrimento o sentido
lhe retirou a sua morte.

Igual ao amor imenso,
imenso foi o seu sofrimento.

Ora se por grande horror tremeu a terra
vendo morrer um Deus 
entre tão terríveis tormentos, homem, 
treme também tu que terra és!

Tradução: Cristina Guimarães
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Antonio Vivaldi
Salve Regina, RV 617

1. Andante 
Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.

2. Allegro
Ad te clamamus 
exsules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 

3. Allegro
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

4. Andante 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve, Rainha, mãe de misericórdia;
vida, doçura e esperança nossa, salve.

Por vós chamamos, 
nós os filhos proscritos de Eva.
A vós suspiramos gemendo e chorando
neste vale de lágrimas. 

Eia, pois, nossa defensora, 
os vossos condoídos olhos volvei para nós. 

E Jesus, bendito fruto do vosso ventre,
após este desterro nos manifestai. 
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.

Tradução a partir da versão portuguesa 

dos textos litúrgicos
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Laurence Cummings 
cravo e direcção musical

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barro‑
cas e clássicas. É agora William Crotch Profes‑
sor de Performance Histórica. É membro da 
Handel House em Londres e foi director musi‑
cal da Tilford Bach Society. Desde 1999 é direc‑
tor do Handel Festival de Londres, e em 2012 
tornou ‑se director artístico do Festival Interna‑
cional Händel em Göttingen. É maestro titular 
da Orquestra Barroca Casa da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, L’Incoro‑
nazione di Poppea, Semele, Messias, Orfeu e 
Indian Queen), Opera North (L’Incoronazione di 
Poppea), Glyndebourne Festival (Giulio Cesare 
e Fairy Queen), Glyndebourne on Tour (Saul), 
Ópera de Gotemburgo (Orfeu e Eurídice de 
Gluck, Giulio Cesare e Alcina), Ópera de Zuri‑
que (King Arthur e SALE), Ópera de Lyon 
(Messias), Garsington Opera (L’Incoronazione 
di Dario, L’Olympiade e La Verita in Cimento de 
Vivaldi), English Touring Opera (Ariodante e 
Tolomeo), Opera Theatre Company (Rodelinda 
no Reino Unido, Irlanda e Nova Iorque), Linbury 
Theatre Covent Garden (Alceste, no âmbito do 
Festival Bach de Londres), Royal Academy of 
Music (L’Incoronazione di Poppea e Dardanus) 
e ainda no Porto (La Spinalba e La Giuditta de 
Francisco António de Almeida). Estreou ‑se nos 
EUA dirigindo Orfeo com a Handel and Haydn 
Society em Boston.

Dirige regularmente o English Concert e 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, no 
Reino Unido e em digressão, e trabalha ainda 
com as orquestras Hallé, Sinfónica de Bourne‑
mouth, Royal Liverpool Philharmonic, Ulster 
Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, 
Royal Academy of Music Baroque Orchestra, 
Handel and Haydn Society (Boston), St Paul 
Chamber Orchestra (Minnesota), Wiener 
Akademie, Musikcollegium Winterthur, Orques‑
tras de Câmaras de Zurique e da Basileia e 
Sinfónica de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recém ‑des‑
coberto Gloria de Handel com Emma Kirkby e 
a Royal Academy of Music (BIS) e discos de re‑
cital a solo em cravo, incluindo música de Louis 
e François Couperin (Naxos).  Ao disco com 
árias de Handel com Angelika Kirschlager e a 
Orquestra de Câmara da Basileia (Sony BMG) 
seguiram ‑se duetos com Lawrence Zazzo e 
Nuria Rial, com a mesma orquestra (Deutsche 
Harmonia Mundi). Dirige o English Concert e o 
flautista (bisel) Maurice Steger num disco de 
concertos de Corelli para a Harmonia Mundi.

Recentemente dirigiu Idomeneo na Ópera de 
Gotemburgo e trabalhou com a Orchestra of the 
Age of Enlightenment, Musikcollegium Winter‑
thur, Ulster Symphony, Royal Scotish Nacional 
Orchestra, Kansas City Symphony e National 
Symphony nos EUA. Entre os seus compro‑
missos inclui ‑se Agrippina na Juilliard, Lucio 
Silla para a Buxton Opera e concertos com as 
Orquestras de Câmara Escocesa e de Moscovo, 
além das presenças na Casa da Música no Porto 
e Festivais Handel de Londres e Göttingen.
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Mónica Monteiro soprano

A soprano portuguesa Mónica Monteiro iniciou 
os estudos musicais em violino na sua cidade 
natal, Figueira da Foz. Finalizou os estudos 
superiores em Formação Musical (2005) e em 
Canto (2010), na Escola Superior de Música de 
Lisboa. Após vários anos dividindo ‑se entre o 
ensino e a interpretação, decidiu focar ‑se em 
apenas uma das áreas, escolhendo o canto.

Mónica Monteiro trabalhou com diversos 
coros e agrupamentos na Alemanha e em 
Portugal, tais como: Coro Gulbenkian, Coro 
do Teatro Nacional de S. Carlos, Coro Casa 
da Música, Grupo Vocal Officium, Ensemble 
Cappella Patriarchal, Ensemble Vocal Olisipo e 
Ensemble Sete Lágrimas. Foi também membro 
fundador do Internationales Vokal Ensemble 
Berlin (Alemanha) e do Coro de Câmara Lisboa 
Cantat. Actualmente é membro do Nederlands 
Kamerkoor (Holanda) e colabora de forma 
regular com outros ensembles como Neder‑
lands Bach Vereniging (Holanda), Amsterdam 
Baroque Choir (Holanda), Egidius Kwartet 
(Holanda), Vox Luminis (Bélgica), Currende 
(Bélgica) e Ludovice Ensemble (Portugal). 
Fundou o quinteto The Windsor Consort 
(Holanda), no final de 2015, que se dedica à 
interpretação de madrigais e se estreou numa 
das maiores salas de concerto da Holanda – a 
Grote Zaal do Tivoli Vredenburg, em Utrecht.

Como solista, apresentou ‑se maioritaria‑
mente em obras do período Barroco, entre 
as quais a Paixão segundo S. João e a Orató‑
ria de Natal de Bach, Israel in Egypt de Handel, 
Il combattimento di Tancredi e Clorinda de 
Monteverdi e Jephte de Carissimi, sob a direc‑
ção de maestros como Laurence Cummings e 
Richard Egarr, entre outros.

Pedro Castro oboé

Pedro Castro nasceu em 1977 no Porto. É 
diplomado pela Escola Superior de Música de 
Lisboa sob a orientação de Pedro Couto Soares 
e pelo Conservatório Real de Haia (Holanda) 
sob a orientação de Sebastian Marq (flauta) 
e Ku Ebbinge (oboé barroco). No âmbito do 
Mestrado em Artes Musicais na Universidade 
Nova de Lisboa, realizou a tese Serenata L’An‑
gelica – um estudo performativo.

A sua actividade artística passa por várias 
orquestras e agrupamentos de instrumentos 
históricos nos principais centros artísticos 
europeus. Em Outubro de 2009 dirigiu a estreia 
moderna da serenata L’Angelica de João de 
Sousa Carvalho, cujo trabalho discográfico foi 
lançado a nível mundial em 2016 (Naxos).

Como solista apresentou  ‑se com a Orques‑
tra Capela Real, Orquestra Divino Sospiro, 
Orquestra Barroca Casa da Música e Ludo‑
vice Ensemble, interpretando concertos para 
oboé e orquestra de Vivaldi, Telemann, Handel, 
Marcello e J. S. Bach. No oboé clássico e com 
o Quarteto Arabesco interpretou o quarteto 
de Mozart, ícone do repertório virtuosístico do 
Classicismo. Colabora também com o agru‑
pamento Sete Lágrimas, com o qual realizou 
várias gravações e digressões pela Europa. 

 É coordenador artístico do Concerto 
Campestre. É doutorando na Universidade de 
Aveiro, onde realiza uma investigação acadé‑
mica sobre a tradição das serenatas de corte 
no tempo de D. Maria I. O oboé barroco com 
que actualmente se apresenta é uma réplica de 
um original de Eichentopf (Leipzig, 1708), que 
se encontra no Museu da Música em Lisboa, e 
foi realizado em colaboração com os constru‑
tores Mário Estanislau e Vítor Felix.
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Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo 
Bernardini, Fabio Biondi, Harry Christophers, 
Antonio Florio, Paul Hillier, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Christophe Rousset, Daniel 
Sepec, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova e agrupa‑
mentos como The Sixteen ou o Coro Casa da 
Música. Em 2017 acompanha pela primeira 
vez a grande violinista inglesa Rachel Podger e 
celebra a Páscoa com a voz da soprano Mónica 
Monteiro, dando a conhecer os comoventes 
Pianto di Maria de Ferrandini e Salve Regina 
de Vivaldi, num programa que inclui o célebre 
Concerto para oboé de Albinoni na interpreta‑
ção de Pedro Castro. Viaja até ao classicismo 
com sinfonias célebres de Mozart e Haydn e 
percorre a música de Handel, especialmente 
num programa dedicado à vida teatral de 
Londres no século XVIII e no concerto espe‑
cial de Natal, com o Coro Casa da Música, que 
inclui a primeira parte do fabuloso Messias. 

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Handel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida.

Apresentou ‑se em digressão em várias 
cidades portuguesas e também em Espanha 
(Festival de Música Antiga de Úbeda y Baeza), 
Inglaterra (Festival Handel de Londres) e França 
(Festivais Barrocos de Sablé e de Ambronay). 
Ao lado do Coro Casa da Música, interpre‑
tou Cantatas de Natal de Bach em concer‑
tos no Porto e Ourense. Em 2015 estreou ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.



14

Violinos I
Huw Daniel
Cecília Falcão
Ariana Dantas
Flávio Aldo

Violinos II
Reyes Gallardo
Bárbara Barros
César Nogueira
Miriam Macaia
 
Violas
Trevor McTait
Manuel Costa
 
Violoncelos
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo
 
Oboé 
Pedro Castro
 
Fagote
José Rodrigues Gomes
 
Cravo/Órgão
Fernando Miguel Jalôto
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