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Casa da Música
Fernando Miguel Jalôto cravo 
Pedro Castro oboé
Andreia Carvalho oboé

William Corbett
Concerto ‘Alla Portugesa’, de Bizzarie Universali, op. 8 n.º 7 
(pub.1728 ‑42; c.9min)

Allegro — Largo e pia[no] — Allegro

Guilhermina da Prússia 
Concerto para cravo e cordas em Sol menor 
(c.1734?; c.14min)

Allegro — Andante cantabile — Gavotte I & II

Henry Purcell 
Fantazia, Three parts upon a ground em Ré maior, Z. 731 
(c.1678?; c.5min)

Antonio Vivaldi 
Concerto para dois oboés em Ré menor, RV 535 
(c.1724?; c.10min)

Largo — Allegro — Largo — Allegro molto

John Blow 
Chaconne em Sol maior (c.1670 ‑90?; c.5min)

Pedro Jorge Avondano
Sinfonia em Fá maior (c.1720?; c.5min)

Allegro — Largo — Allegro

Para celebrar a reabertura da Casa da Música, a Orquestra 
Barroca apresenta um programa leve e jovial que se adequa a 
este momento festivo, longamente aguardado por músicos e 
melómanos. As noites quentes de Verão já chegaram, e há que 
as disfrutar, de forma descontraída! Mas como ainda não é fácil 
reunir os amigos num restaurante, seleccionou ‑se um saboroso 
menu musical que convida a degustar os devaneios de compo‑
sitores desconhecidos, como Corbett e Guilhermina da Prús‑
sia; saborear criações menos comuns, como as de Avondano 
ou Blow; e, finalmente, empanturrar ‑se com clássicos da autoria 
de dois dos mais ilustres autores do período, Purcell e Vivaldi. 
Um programa que convida a viajar por vários países da Europa 
— Portugal, Itália, Inglaterra e Alemanha — numa altura em que 
ainda só o podemos fazer na nossa imaginação! Abordam ‑se 
variadíssimos estilos e formas musicais, como o concerto a solo, 
o concerto grosso, a sinfonia, a chaconne, a fantasia e o ground. 

Uma oportunidade para disfrutar de várias pequenas jóias musi‑
cais do século XVIII, outrora destinadas às cortes mais fausto‑
sas e aos públicos mais exigentes, oferecidas pelos músicos da 
Orquestra Barroca, que aproveitam para recordar e revisitar 
algumas das obras que marcaram vários dos seus programas 
mais recentes!

[ENTRADA]

William Corbett (Londres, 1680 — Londres, 1748) foi um violi‑
nista e compositor inglês, activo na primeira metade do século 
XVIII. Membro regular da orquestra da Capela Real inglesa, 
ausentava ‑se contudo frequentemente para digressões através 
de Inglaterra, e viveu mesmo vários anos em Itália. As suas apre‑
sentações públicas distinguiam ‑se pelo seu grande virtuosismo, 
mas também pelo uso de instrumentos à época incomuns no 
seu país natal — como a viola d’amor ou o bandolim. Era sobre‑
tudo famoso pela sua extraordinária colecção de violinos precio‑
sos, construídos por luthiers de renome, como Amati, Stradivari, 
Maggini, Gasparo da Salò e Stainer, e que haviam pertencido a 
grandes intérpretes já então idolatrados, como Corelli e Torelli. 
A sua colectânea de concertos intitulada “Le bizzarie universali | 
Universal Bizzaries” e publicada em três tomos, entre 1728 e 1742, 
inclui as suas obras mais significativas. Nela evidencia ‑se, nos 
títulos e estilos utilizados, a particular inclinação do autor pelo 
bizarro e pelo incomum. Composta “nesse novo Gosto [adqui‑
rido] nas suas viagens através de Itália” — como foi publicitada na 
época —, revela uma ânsia quase enciclopédica de representar 
musicalmente todas as nações europeias. Mas em Alla Portu-
g[u]esa é difícil distinguir aquilo que o compositor considerou 
ser genuinamente português, uma vez que a forma do concerto 
grosso bem como o estilo são claramente italianos… Talvez se 
consiga encontrar na melancolia do andamento lento central uma 
vaga evocação da célebre nostalgia lusitana.

[PRIMEIRO PRATO]

Frederica Sofia Guilhermina da Prússia [Wilhelmine von 
Bayreuth] (Berlim, 1709 — Bayreuth, 1758) era a filha mais velha 
de Frederico Guilherme, Rei na Prússia e Eleitor do Brandeburgo 
— o famoso “rei soldado” —, e por isso irmã maior do ainda mais 
notável Frederico II da Prússia. Com este seu irmão partilhava, 
para além de uma inquebrantável amizade, uma grande incli‑
nação para a música, contrariada pelo austero pai. Após o seu 
casamento com o Margrave Frederico de Brandeburgo ‑Bayreuth, 
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Guilhermina ajudou a transformar o seu novo país num grande 
centro cultural e artístico, contribuindo activamente para a funda‑
ção da Universidade e da Academia de Artes. Foi responsável 
sobretudo pelo magnífico teatro de ópera, a mais bela das várias 
jóias do justamente famoso “Rococó de Bayreuth”, impulsiona‑
das por este casal. Guilhermina exerceu uma considerável acti‑
vidade diplomática e literária, e para além de cantar, compor 
e tocar cravo, estudou alaúde com S. L. Weiss. Acolheu na sua 
corte músicos tão distintos como C. H. Graun, J. G. Janitsch e 
F. Benda. Infelizmente, a maior parte da sua obra musical perdeu‑
‑se, sobrevivendo apenas uma ópera, duas árias soltas, uma 
sonata para flauta e contínuo e o concerto para cravo hoje apre‑
sentado. Este sobrevive em duas fontes: uma, incompleta, com a 
indicação “di Wilhelmine” e outra em que é atribuído a “Jaenichen” 
(Janitsch?). É uma obra madura e sólida, num estilo extraordina‑
riamente próximo das obras para cravo concertante da família 
Bach. Apresenta mesmo sugestões temáticas que recordam 
obras como os concertos BWV 1052 e BWV 1060, o Concerto 
Italiano BWV 971 ou alguns dos Concertos Brandeburgueses. 
Estas semelhanças ou influências poderão justificar ‑se por uma 
visita a Bayreuth de Benda em 1734 que, tendo passado por Leip‑
zig, presenteou Guilhermina com dois concertos para cravo de 
Bach. O primeiro andamento, na forma ritornelo estabelecida por 
Vivaldi, distingue ‑se pelo vigoroso tema, de recorte anguloso e 
complexo, com uma recorrente e incisiva passagem em uníssono. 
A escrita para o solista é variada e brilhante, e culmina no “Capric‑
cio Cembalo solo/Si sona Capriccio”, que exige a inclusão de uma 
longa cadência improvisada pelo solista. O segundo andamento é 
num estilo muito diferente: apresenta a estrutura de uma ária de 
ópera italiana bipartida — na época conhecida como Cavatina; 
ostenta uma belíssima e requintada melodia cantabile no gosto 
napolitano cultivado por Hasse e pelos irmãos Graun. Distingue‑
‑se uma secção central com harpejos, num gosto remanescente 
da escrita para alaúde, e em que Guilhermina explora uma audaz 
e moderníssima modulação enarmónica. Requer também uma 
cadência improvisada. O último andamento é um delicado par 
de Gavottes en Rondeau num estilo muito francês. Estas duas 
danças — indistinguíveis de andamentos semelhantes incluídos 
por Bach nas suas suites ditas “inglesas” e “francesas” — cons‑
tituem uma conclusão um pouco inesperada para um concerto, 
mas na sua aparente simplicidade escondem inúmeros e refina‑
dos detalhes. A repetição da primeira Gavotte convida à improvi‑
sação de um double — versão ornamentada — pelo solista. 

[SORVETE]

A Fantazia, Three parts upon a ground de Henry Purcell 
(Londres, 1659 — Londres, 1695) é uma obra híbrida, formal e 
estilisticamente ambígua. Nela, o compositor combina tradições 
diferentes e algo contraditórias, num tour de force propositado, 
de forma a destacar o seu grande talento como contrapontista. 
Um ground é um baixo ostinato, que se repete ‘obstinadamente’ 
do princípio ao fim da obra. Os grounds ingleses assemelham‑
‑se às chaconnes e passacailles. O baixo fixo é com frequência 
associado a uma igualmente fixa sequência harmónica, sobre a 
qual as vozes superiores desenvolvem novas linhas melódicas, 
semelhantes a uma série de variações. Nesta obra exploram ‑se 
sobretudo complexas técnicas imitativas. A escrita polifónica em 

contraponto rigoroso, recorrendo a técnicas sofisticadas como 
imitações canónicas ou o uso invertido dos temas, é caracterís‑
tica do género fantasia, cultivado pelos compositores ingleses do 
Renascimento, em obras para tecla ou para consort de violas da 
gamba. A escolha de três violinos deve ‑se à crescente influência 
da música continental (francesa e italiana) após a Restauração 
da monarquia inglesa. Purcell manifesta assim a sua deferência 
perante a herança musical do seu país, através do meticuloso 
estudo das formas do passado e da obra dos seus predecessores.

[SEGUNDO PRATO]

O concerto para dois oboés de António Vivaldi (Veneza, 1678 
— Viena, 1741) é uma obra que explora inventivamente as várias 
combinações possíveis dos dois solistas, entre si e com os diver‑
sos tipos de acompanhamento. Experimentam ‑se também 
texturas muito variadas, distinguindo ‑se o melancólico terceiro 
andamento, ao estilo de uma sonata em trio, ou os poderosos 
tuttis em uníssono do andamento final. A oposição dos dois solis‑
tas ao tutti orquestral revela claras influências do concerto grosso 
ao gosto romano, óbvias também no peculiar andamento lento 
inicial, mas é aqui aplicada, curiosamente, a uma tradição muito 
diferente: a do concerto para solista veneziano. Contudo é neces‑
sário recordar que no período barroco as definições formais eram 
muito flexíveis e, mais do que seguir receitas pré ‑programadas, 
os compositores preocupavam ‑se sobretudo em fornecer quan‑
tidades consideráveis de música, sempre variada e actual, que 
entretivesse e surpreendesse os seus patronos e que pudesse 
adequar ‑se a uma grande variedade de funções, espaços e 
públicos. Esta obra de Vivaldi recorre a uma combinação instru‑
mental pouco comum no seu catálogo — compôs apenas quatro 
concertos para dois oboés — mas amplamente explorada por 
outros compositores venezianos contemporâneos, como Albi‑
noni e Marcello. A ocasião para que foi composta é desconhe‑
cida — vários concertos de Vivaldi têm indicações de terem sido 
compostos para festas litúrgicas, mas outros eram oferecidos 
em concertos públicos oferecidos pelo Ospedale della Pietà. Os 
solistas originais terão sido seguramente duas talentosas meni‑
nas, recolhidas neste orfanato de Veneza, e que eram admiradas 
em toda a Europa pelos seus incomparáveis talentos musicais. 

[SOBREMESA]

John Blow (Newark, 1649 — Londres, 1708) foi professor e colega 
de Purcell, e um dos seus mais eminentes contemporâneos. 
Ocupou prestigiantes postos, como o de organista da Abadia de 
Westminster, mestre de coro da Catedral de S. Paulo e compo‑
sitor da Capela Real, servindo as cortes de Carlos II, Jaime II e 
Maria II. A sua obra mais conhecida, a ópera (ou Mask) Venus and 
Adonis, serviu de modelo a Dido and Aeneas de Purcell, mas a sua 
extensa criação inclui ainda dezenas de odes celebrativas, mais 
de 100 composições sacras, inúmeras peças vocais de câmara 
e algumas peças para cravo. A Chaconne (ou  Chacony) para 
cordas terá sido composta como parte de um entretenimento 
teatral. Esta dança, ao tempo de Blow recentemente importada 
de França, conquistou grande popularidade em Inglaterra devido 
às suas semelhanças com o indígena ground, como foi já referido. 
A obra de Blow, estruturada livremente em torno de uma sequên‑
cia harmónica, ostenta grande complexidade contrapontística. 



Salientam ‑se as dissonâncias ácidas, os cromatismos inespera‑
dos, as modulações imprevisíveis e as frequentes assimetrias de 
frase. Estas características, já encontradas na Fantasia de Purcell, 
são marcas distintivas do estilo da música inglesa do período 
da Restauração.

[CAFÉ E DIGESTIVO]

Pedro Jorge Avondano (Novi, Génova, 1692 — Lisboa, ca. 1755?) 
descendia de uma antiga família de músicos originária de Novi, na 
República de Génova. Violinista e luthier, chegou a Portugal em 
1711, vindo a assumir a função de Primeiro Violino da Orquestra 
da Real Câmara. Ocupava esta posição em 1728, quando surge 
mencionado no Musicalishes Lexicon de J. G. Walther, publicado 
em 1732. Foi o pai do mais famoso dos Avondanos portugue‑
ses, Pedro António, igualmente compositor e violinista da Real 
Câmara, e a quem se têm atribuído muitas das obras que, por 
razões de estilo e de data de composição, se devem quase de 
certeza a Pedro Jorge. Tal é o caso dos vários Divertimentos para 
dois violinos e contínuo da Biblioteca de Munique, os três trios 
para igual combinação instrumental da Biblioteca de Dresden 
e as duas sinfonias para cordas da Biblioteca do Conservatório 
de Bruxelas. Destas últimas, a mais conhecida e frequentemente 
interpretada é a Sinfonia em Fá maior. Em três andamentos, o 
primeiro apresenta um tema energético com vincados contrastes 
dinâmicos, que alterna com breves passagens mais líricas, e que 
evoca de forma muito directa o estilo de Vivaldi. A escrita, com 
escalas rápidas e notas repetidas, é particularmente idiomática 
para as cordas. O segundo andamento, dramático, mas muito 
breve, conduz a uma cadência suspensiva, que torna inevitável 
a passagem súbita ao último andamento, um vivaz mas elegante 
Minueto. A brevidade e a concisão da obra, bem como a sua 
estrutura — andamento inicial mais desenvolvido, seguido de dois 
andamentos muito breves, em que o último tem o carácter de uma 
dança —, são típicas de uma abertura de ópera italiana da época. 
Na corte portuguesa setecentista eram privilegiadas as obras 
vocais em detrimento da música instrumental pura, e por isso 
estas peças terão sido compostas para introduzir composições 
mais extensas, como serenatas, cantatas, ou até mesmo óperas 
cómicas e peças teatrais. Era prática comum o líder da orquestra 
— ou um outro músico — fornecer composições instrumentais 
como aberturas, danças ou até concertos, que complementavam 
as obras vocais principais oferecidas como entretenimento em 
assembleias, academias ou serões. 

FERNANDO MIGUEL JALÔTO

Fernando Miguel Jalôto cravo 

Fernando Miguel Jalôto completou os diplomas de Bachelor e de 
Master of Music em cravo no Departamento de Música Antiga e 
Práticas Históricas de Interpretação do Conservatório Real da 
Haia, na classe de Jacques Ogg. Frequentou masterclasses com 
Gustav Leonhardt, Olivier Baumont, Ilton Wjuniski e Laurence 
Cummings. Estudou também órgão barroco e clavicórdio. É 
Mestre em Música pela Universidade de Aveiro e doutorando em 
Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa.

É fundador e director artístico do Ludovice Ensemble, um 
dos mais relevantes grupos de música antiga portugueses, que 
tem dirigido em festivais internacionais e com o qual gravou 
para a Ramée/Outhere, sendo nomeado para os ICMA Awards 
em 2013. É membro da Orquestra Barroca Casa da Música e 
colabora com grupos especializados tais como Oltremontano, 
La Galanía, Collegium Musicum Madrid, Red ‑Herring e Bonne 
Corde. Apresentou ‑se em vários festivais e inúmeros concertos 
em toda a Europa, Israel, China e Japão. Toca regularmente com 
a Orquestra e Coro Gulbenkian e apresentou ‑se com a Lyra Baro‑
que Orchestra (Minnesota), a Real Escolania de San Lourenço d’El 
Escorial, a Orquestra da Radiotelevisão Norueguesa, a Camerata 
Academica Salzburg, a Sinfónica da Galiza, a Real Filarmonia da 
Galiza, a Sinfónica do Porto e o Coro Casa da Música, entre outros. 
Foi membro da Académie Baroque Européenne de Ambronay, da 
Academia MUSICA de Neerpelt e da orquestra Divino Sospiro. 
Gravou para as editoras Brilliant Classics, Dynamic, Harmonia 
Mundi, Glossa Music, Parati, Veterum Musica e Anima & Corpo, 
bem como para as rádios portuguesa, alemã e checa, e os canais 
Mezzo, Arte e RTP.

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 na Holanda, sob a 
orientação de Sebastian Marq (flauta) e Ku Ebbinge (oboé 
barroco). No âmbito do Mestrado em Artes Musicais na Univer‑
sidade Nova de Lisboa, realizou a tese Serenata L’Angelica 
– um estudo performativo. Realizou também o Doutoramento 
em Música na Universidade de Aveiro, cuja dissertação versou 
sobre A tradição da serenata de corte no tempo de D. Maria I.

A sua actividade artística passa por várias orquestras e agru‑
pamentos de instrumentos históricos nos principais centros artís‑
ticos europeus. Em Outubro de 2009 dirigiu a estreia moderna da 
serenata L’Angelica de João de Sousa Carvalho. Em 2012 dirigiu 
a ópera Paride ed Elena de Gluck numa produção encenada por 
Clara Andermatt.

Como solista apresentou ‑se com a Orquestra Capela Real, a 
Orquestra Divino Sospiro e a Orquestra Barroca Casa da Música, 
interpretando concertos para oboé e orquestra de Vivaldi, Tele‑
mann, Händel, 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 agrupamento Sete Lágrimas, com o qual realizou várias grava‑
ções e digressões pela Europa.

É coordenador artístico do grupo de música antiga Concerto 
Campestre, com o qual produziu a primeira gravação mundial da 
serenata L’Angelica de João de Sousa Carvalho, editada e distri‑
buída pela etiqueta Naxos em 2016.

Andreia Carvalho oboé

Andreia Carvalho nasceu no Porto em 1981, tendo iniciado os 
estudos musicais no Conservatório de Música do Porto, no qual 
concluiu o Curso Complementar de Oboé. Participou em várias 
masterclasses com os oboístas Ricardo Lopes, Alex Klein, Stefan 
Schilli e Diethelm Jonas. Realizou concertos com agrupamentos 
como a Orquestra de Sopros e a Orquestra Clássica do Conser‑
vatório de Música do Porto, a Orquestra de Jovens do Concelho 
de Santa Maria da Feira (dirigida pelos maestros Paulo Martins 
e Osvaldo Ferreira), a Orquestra “Sine Nomine” (dirigida pelo 
maestro Cónego Ferreira dos Santos) e a Orquestra da Funda‑
ção Conservatório Regional de Gaia.

É mestre pela Escola Superior de Educação Jean Piaget no 
Curso de Ensino de Música no Ensino Básico e pela Escola Supe‑
rior de Música e das Artes do Espectáculo no Curso de Música 
Antiga (oboé barroco), onde teve como professor Pedro Castro.

Tem vindo a participar em várias orquestras, entre as quais: 
Flores de Mvsica, Capela Real, Divino Sospiro (sob a direcção de 
Massimo Mazeo, Enrico Onofri, Alberto Grazzi, Chiara Bachini e 
Marc Hantäi), Orquestra Barroca Casa da Música (com direc‑
ção de Laurence Cummings, Andrew Parrot, Alfredo Bernardini, 
Andreas Staier, Riccardo Minasi e Christophe Rousset), Sete 
Lágrimas, Músicos do Tejo e Orquestra Barroca de Sevilha. Reali‑
zou masterclasses com Marcel Ponseele e Alfredo Bernardini.

 

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 
historicamente informada. Para além do trabalho regular com o 
seu maestro titular, Laurence Cummings, a orquestra apresen‑
tou‑se sob a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, 
Amandine Beyer, Fabio Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, 
Paul Hillier, Paul McCreesh, Riccardo Minasi, Andrew Parrott, 
Rachel Podger, Christophe Rousset, Dmitri Sinkovsky, Andreas 
Staier e Masaaki Suzuki, na companhia de solistas como Andreas 
Staier, Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, Dmitri Sinko‑
vsky, Alina Ibragimova, Rachel Podger, Marie Lys, Iestyn Davies, 
Rowan Pierce e os agrupamentos The Sixteen, Coro Casa da 
Música e Coro Infantil Casa da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm recebido a unânime 
aclamação da crítica nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Händel e, em 2012, a estreia moderna 

da obra L’Ippolito de Francisco António de Almeida. Apresen‑
tou‑se em digressão em Espanha (Festival de Música Antiga de 
Úbeda y Baeza e em Ourense), Inglaterra (Festival Handel de 
Londres), França (Ópera de Dijon e Festivais Barrocos de Sablé 
e de Ambronay), Alemanha (BASF em Ludwigshafen am Rhein), 
Áustria (Konzerthaus de Viena) e China (Conservatório de Música 
da China em Pequim), além de concertos em várias cidades 
portuguesas – incluindo os festivais Braga Barroca e Noites de 
Queluz. Ao lado do Coro Casa da Música, interpretou Cantatas 
de Natal e a Missa em Si menor de Bach, excertos do Messias de 
Händel e as Vésperas de Santo Inácio de Domenico Zipoli. 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 direcção de Laurence Cummings. Tem tocado regular‑
mente com o cravista de renome internacional Andreas Staier, 
com quem gravou o disco À Portuguesa (Harmonia Mundi, 2018), 
que incluiu dois concertos de Carlos Seixas e foi apresentado 
em actuações no Porto e em digressão — Ópera de Dijon, BASF 
em Ludwigshafen am Rhein, Konzerthaus de Viena e Noites 
de Queluz em Sintra. Em 2019, interpretou o Stabat Mater de 
Pergolesi e fez concertos dedicados à Arte da Fuga de Bach e às 
Vésperas de Monteverdi.

Na abertura da temporada de 2020, a Orquestra Barroca 
apresenta obras sacras de Charpentier sob a direcção de um dos 
maiores especialistas no Barroco francês, Hervé Niquet, e mais 
tarde volta a colaborar com os maestros‑solistas Rachel Podger 
e Dmitry Sinkovsky. Interpreta ainda obras de Bach e Telemann e 
celebra o Natal com um regresso à música de Charpentier.

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.

Violino I
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Raquel Cravino

Violino II
Prisca Stalmarski
César Nogueira
Flávio Aldo

Viola
Trevor Mctait
Raquel Massadas

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote
José Rodrigues Gomes

Cravo
Fernando Miguel Jalôto
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