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1ª PARTE (c.30min)

Orquestra do Norte

José Ferreira Lobo direcção musical 
Laura Peres violino* 
Clara Lobo soprano*

Max Bruch 
Concerto n.º 1 em Sol menor para violino, 
op. 26 (1866/ver.1867)

1. Vorspiel: Allegro moderato
2. Adagio

Wolfgang Amadeus Mozart 
“Ma se colpa io no ho… Batti, batti, o bel 
Masetto” da ópera Don Giovanni (1787)

Vincenzo Bellini 
“Eccomi in lieta vesta… O quante volte, o 
quante” da ópera I Capuleti e i Montecchi 
(1830)

Jules Massenet 
“Ah! mon cousin, excusez ‑moi!... Je suis 
encor tout étourdie” da ópera Manon (1883)

* Prémio Conservatório de Música do Porto/
Orquestra do Norte 2017

2ª PARTE (c.45min)

Orquestra do Norte (com alunos do CMP)
Academia Coral do Porto**

José Ferreira Lobo direcção musical 
Cláudia Pereira Pinto soprano 
Emanuel Henriques tenor 
Pedro Telles baixo 

Charles Gounod 
Missa de Santa Cecília para solistas, coro e 
orquestra (1855)

1. Kyrie 
2. Gloria 
3. Credo 
4. Sanctus 
5. Benedictus 
6. Agnus Dei

** Preparadores do Coro: Fernando Marinho, 
João Pedro Fernandes, Liliana Coelho, Luísa 
Barriga, Margarida Reis e Magna Ferreira
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O Conservatório de Música do Porto é uma 
escola de referência da rede pública do Ensino 
Artístico Especializado da Música, que recebe 
actualmente cerca de 1.100 alunos provenien‑
tes de uma alargada zona geográfica, matricu‑
lados desde o 1º ao 12ºano.

Instituído pela Câmara Municipal do Porto, 
por deliberação camarária de 1 de Junho de 
1917, por proposta do Presidente da Comissão 
Executiva, Eduardo Santos Silva, foi inicial‑
mente instalado no Palacete dos Viscondes de 
Vilarinho de S. Romão, na Travessa do Carregal, 
funcionando como Escola Municipal até 1972, 
ano em que passou para a alçada do Ministé‑
rio da Educação Nacional. Em 13 de Março de 
1975 passou a ocupar o Palacete Pinto Leite, na 
Rua da Maternidade, n.º 13, também proprie‑
dade da Câmara Municipal. Em 15 de Setem‑
bro de 2008 mudou de instalações para a 
Praça Pedro Nunes, passando a ocupar a ala 
poente do edifício do antigo Liceu D. Manuel II 
(Rodrigues de Freitas) e um edifício construído 
de raiz, onde se situam os auditórios, a biblio‑
teca, salas do 1º Ciclo, estúdio de gravação e 
outros equipamentos de apoio, imprescindíveis 
a este tipo de ensino. Em 1992 foi atribuída a 
esta escola a Medalha de Mérito Cultural Grau 
Ouro da Cidade do Porto.

Promovendo uma abertura à Comunidade, 
através de inúmeras actividades realizadas em 
parceria com as principais instituições cultu‑
rais da cidade do Porto, o Conservatório de 
Música do Porto comemora com este concerto 
o Centenário da sua Fundação, apresentando 
como solistas as alunas Laura Peres e Clara 
Lobo, distinguidas ex aequo com o Prémio 
Conservatório de Música do Porto/Orquestra 
do Norte, neste ano lectivo.

Na segunda parte apresenta ‑se a Acade‑
mia Coral do Porto. Criada em Janeiro de 
2014 pelo Conservatório de Música do Porto, 
pretende abrir a escola à comunidade através 
da criação de uma grande formação coral que 
possa apresentar anualmente uma obra coral 
sinfónica. A Academia Coral do Porto é cons‑
tituída por alunos do CMP, pelo Coro de Pais 
do CMP e outros coros externos que se quei‑
ram associar. Este projecto, em parceria com a 
Orquestra do Norte, integra ainda todos aque‑
les que o pretendam fazer individualmente, 
mediante uma prova de selecção. 



5

Laura Peres violino

Laura Peres frequenta o 7º Grau de violino na 
classe de Andrea Moreira, no Conservatório de 
Música do Porto. Obteve em 2016 o 2º Prémio 
ex aequo no 1º Concurso Nacional de Violino 
Cidade do Porto e, em 2017, o 1º Prémio do 
Nível A do Concurso Interno do CMP. Partici‑
pou em masterclasses com Sergei Arutyunyan, 
Augusto Trindade e Pedro Meireles. Integrou o 
Estágio da OJ.com em 2016 e 2017, onde traba‑
lhou com os maestros Pedro Andrade e Pedro 
Neves, respectivamente. 

Neste concerto, apresenta ‑se a solo na 
qualidade de vencedora do Prémio Conservató‑
rio de Música do Porto/Orquestra do Norte 2017.

Clara Lobo soprano

Nascida no Porto em 1999, Clara Lobo iniciou 
os estudos de violino aos três anos, na Acade‑
mia de Música A Pauta, com Eva Valente e José 
Paulo Jesus. Aos 11 anos começou a estudar 
canto na Escola de Música Pedro Fesch com 
Isabel da Rocha. Em 2014 ingressou no Conser‑
vatório de Música do Porto, onde conclui este 
ano o Curso Complementar de Canto sob 
orientação de Cecília Fontes.

Ao longo do seu percurso ganhou diver‑
sos prémios, destacando ‑se o 1º prémio no 
Concurso Interno do Conservatório de Música 
do Porto (2015 e 2017), o 1º prémio no Concurso 
Internacional de Música da Cidade de Almada 
e o 2º prémio no Concurso Nacional de Canto 
dos Conservatórios Oficiais. A sua agenda 
inclui a interpretação do papel de Mariazinha na 
ópera As Madamas do Bolhão de Eurico Carra‑
patoso (adaptação da ópera Mesdames de la 
Halle de Offenbach). 

Em Setembro prossegue a sua formação 
artística a nível superior na Royal Academy of 
Music, em Londres, instituição que lhe atribuiu 
uma bolsa de quatro anos. 

Cláudia Pereira Pinto soprano

Natural do Porto e discípula de Isabel Malla‑
guerra, Claúdia Pinto iniciou os estudos de 
canto no Conservatório de Música do Porto e 
prosseguiu ‑os na Escola Superior de Música 
e Artes do Espectáculo do Porto (ESMAE), 
terminando a licenciatura em Canto na Escola 
Superior de Música de Lisboa, com a máxima 
classificação, na classe de Elsa Saque. Frequen‑
tou vários cursos de aperfeiçoamento de 
técnica e interpretação e integrou os elen‑
cos de diversas óperas. Paralelamente desen‑
volve uma importante actividade em oratória 
e apresenta ‑se com regularidade em recitais 
de lied e/ou mélodie. Tem ‑se dedicado à divul‑
gação de obras portuguesas, tendo  estreado 
canções de compositores contemporâneos 
como Fernando C. Lapa, Carlos Azevedo, 
Sérgio Azevedo, António Chagas Rosa, João 
Pedro Oliveira, Carlos Marecos e Amílcar 
Vasques Dias, entre outros. 

Gravou vários CDs e foi premiada com uma 
Menção Honrosa nos Concursos da Juventude 
Musical Portuguesa, Classe de Canto (Lisboa, 
1992), com a Melhor Interpretação de Obra de 
Autor Português no I Concurso Internacional de 
Canto Tomás Alcaide (Estremoz, 1997), com o 
Prémio Extraordinário/Estímulo a um Jovem 
Cantor no XXXVI Concurso Internacional de 
Canto Francisco Viñas (Barcelona, 1999) e 
com o 2º Prémio no Concurso Internacional 
de Canto UFAM (Paris, 1999). É licenciada em 
Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciên‑
cias da Educação da Universidade do Porto. 
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Emanuel Henriques tenor

Emanuel Henriques iniciou os estudos musicais 
na Academia de Música de Vilar do Paraíso, 
tendo concluído o Curso Complementar de 
Canto na classe de Palmira Troufa (Escola de 
Música do Porto) e o Curso Superior de Canto 
na classe de Oliveira Lopes (Escola Superior de 
Música do Porto). Em 1999 finalizou a Licencia‑
tura em Canto (ESMAE) e o CESE em Ópera, 
na classe de Fernanda Correia. Frequen‑
tou masterclasses com figuras de renome e 
é detentor de vários prémios em concursos 
nacionais de canto. 

No domínio da ópera, desempenhou o 
papel de Yamadori na ópera Madama Butter-
fly de Puccini e colaborou diversas vezes com 
o Círculo Portuense de Ópera. Desempenhou 
os papéis de Boticário na ópera com o mesmo 
nome, de Haydn; Robert em Hin und zurück 
de Hindemith;  e Clem e Alfred em The Little 
Sweep de Britten. Apresenta ‑se com regula‑
ridade em recitais e concertos a solo ou inte‑
grando agrupamentos de câmara.

É membro fundador e igualmente membro 
da direcção da Associação Grupo de Câmara 
do Porto e do grupo Vox et Organum. É ainda 
membro da direcção artística do Ciclo de 
Órgão e Música Sacra do Porto. Tem desenvol‑
vido intensa actividade no campo da música 
sacra. Gravou em CD a Missa das Catedrais 
de Gounout e interpretou, em primeira audi‑
ção, obras sacras dos compositores Fernando 
C. Lapa e Nuno Côrte‑Real. Em 2009, com 
Palmira Troufa, o pianista João Queirós e o pintor 
Franchini, gravou o CD partem tan tristes meus 
olhos por vós, um projecto que cruza música 
e poesia portuguesa com pintura. Lecciona 
Canto no Conservatório de Música do Porto e 
na Academia de Música de Vilar do Paraíso.

Pedro Telles barítono

Natural do Porto, Pedro Telles iniciou os estu‑
dos de canto com Fernanda Correia, em cuja 
classe terminou os estudos superiores em 
Canto Teatral no Conservatório Regional de 
Gaia. É mestre em Canto pela mesma institui‑
ção. Frequentou cursos orientados por Paul von 
Schillawsky, Ileana Cotrubas, Charles Hamilton, 
Amin Feres, Charles Spencer, Rudolph Piernay 
e António Salgado.

No domínio da oratória, foi solista no Magni-
ficat, na cantata Ich habe genug, nas quatro 
Missas Brevis e na Paixão segundo S. João de 
Bach, e ainda em obras de Eberlin, Gounod, 
Mendelssohn, Liszt (Via Crucis), Caldara 
(Missa Dolorosa), Mozart (Missa da Coroação 
e Requiem), Beethoven (Fantasia Coral), Arvo 
Pärt (Passio), Vaughan Williams, Saint‑Saëns 
(Oratória de Natal), Rossini (Missa Solene), 
entre outras. Desempenhou em primeira 
audição o papel de Jesus na Paixão segundo 
S. João do Cónego Ferreira dos Santos.

No campo da ópera, interpretou os papéis 
de Papageno na Flauta Mágica de Mozart, Gior‑
gio Germont em La Traviata de Verdi, Masetto 
no Don Giovanni de Mozart, Doutor Malatesta 
no Don Pasquale de Donizetti, Eneas em Dido 
e Eneas de Gluck, Fígaro nas Bodas de Fígaro 
de Mozart, Cascada na Viúva Alegre de Lehár, 
Conde Monterone no Rigoletto de Verdi e 
Marcello em La Bohéme de Puccini.

Participou em eventos com o Círculo 
Portuense de Ópera, Coro de S. Tarcísio, 
Orquestra do Norte, Orquestra das Beiras e 
Ópera do Teatro Nacional de Queluz; Igreja 
da Lapa, Coro da Sé Catedral, Coliseu, Teatro 
Rivoli e Igreja da Trindade no Porto; Teatro 
Camões e Teatro Trindade em Lisboa; e Festi‑
val Ticino Música na Suíça.
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José Ferreira Lobo 
direcção musical

Em 1979, José Ferreira Lobo torna ‑se Maestro 
Director da Camerata do Porto, orquestra de 
câmara que funda com Madalena Sá e Costa. 
Com a colaboração de solistas prestigiados, 
apresenta ‑se em inúmeros concertos no país 
e no estrangeiro. Em 1992, funda a Associa‑
ção Norte Cultural, projecto vencedor do 1º 
concurso para a criação de orquestras regio‑
nais, instituído pelo Estado Português. Neste 
contexto, cria a Orquestra do Norte, da qual é 
Maestro Titular e Director Artístico. 

Colaborou com artistas consagrados e 
dirigiu óperas e concertos por toda a Europa 
e América do Sul, na Ásia e ainda nos EUA e 
na África do Sul. Colaborou com formações 
de renome como: Manchester Camerata e 
Orquestra de Cannes; Filarmónicas de Monte‑
video, da República Checa e Arthur Rubinstein 
em Łódź; Orquestra CRR de Istambul; Sinfóni‑
cas de Izmir, Lituânia, Galiza, Roma, Istambul, 
México, Zurique (Tonhalle) e do Teatro Nacio‑
nal Cláudio Santoro; Orquestras das Rádios de 
Pequim e da Holanda; Hermitage de São Peters‑
burgo, entre muitas outras, de Atenas a Seul, 
além de várias orquestras portuguesas.

Apresentou ‑se em algumas das mais 
importantes salas de espectáculo do mundo, 
sendo convidado a integrar júris de prestigia‑
dos concursos internacionais. Dirigiu estreias 
mundiais de compositores franceses, portu‑
gueses, suíços e turcos. Possui um amplo 
repertório que abrange o clássico e o român‑
tico, passando por trabalhos contemporâneos 
e trinta títulos de ópera. Gravou para a Rádio 
Televisão e Rádio Difusão Portuguesas e Rádio 
da Suíça Romana com a Orquestra do Norte, 
tendo vários registos áudio e vídeo publicados.

Orquestra do Norte

A Orquestra do Norte concretiza, desde 1992, o 
projecto de descentralização da cultura musi‑
cal apresentado pela Associação Norte Cultural, 
vencedora do primeiro concurso nacional para 
a criação de orquestras regionais instituído pelo 
Estado Português nesse mesmo ano. Com a titu‑
laridade de José Ferreira Lobo, a ON foi inicia‑
dora de um trabalho verdadeiramente pioneiro 
e inédito, tendo ‑se afirmado no panorama da 
música erudita e sendo hoje uma instituição 
reconhecida nacional e internacionalmente.

A Orquestra do Norte apresentou as obras 
mais representativas dos grandes composito‑
res da história da música. Servindo o grande 
repertório orquestral, desde o barroco até 
ao presente, dá especial atenção à difusão 
da música portuguesa. Os espectáculos da 
ON incluem concertos sinfónicos, didáctico‑
‑pedagógicos, ópera, música de bailado e de 
câmara. Para além da música erudita, tem 
abarcado outros géneros musicais, como é o 
caso do jazz e da música ligeira. 

Com sede na cidade de Amarante, a ON 
integra profissionais de reconhecido mérito 
e colabora regularmente com prestigiados 
maestros, solistas e coros nacionais e estran‑
geiros. Durante cerca de 17 anos, contou com 
a distinta colaboração do maestro Gunther 
Arglebe enquanto maestro adjunto. Para além 
da participação regular do seu próprio coro, 
colabora também com prestigiados coros 
nacionais e estrangeiros. Dedica ainda parte 
do seu tempo às gravações, tendo co ‑produ‑
zido até ao momento 13 edições discográficas.

A Orquestra do Norte conta com o apoio 
do Ministério da Cultura e tem colaborado com 
setenta e uma autarquias, fundações, empresas 
patrocinadoras e instituições culturais.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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