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1ª PARTE (c.35min.)

Domenico Cimarosa
Sinfonia de Il Maestro di Cappella (c.1790)

Niccolò Jommelli
Ária “O fa che m’ami”, 
da serenata L’Endimione (1759)*

Charles Avison 
Concerto grosso n.º 3 em Ré maior, 
segundo Domenico Scarlatti (1744)

1. Largo – Andante
2. Allegro spiritoso
3. Vivace
4. Allegro

Davide Perez
Ária “Non so dir”, 
da serenata L’Isola Disabitata (1752)*

Wolfgang Amadeus Mozart 
Ária “Strider sento la procella”, 
da ópera Lucio Silla (1772)*

2ª PARTE (c.35min.)

Pedro António Avondano
Ária “Ah se ho da vivere”, 
da oratória Gioas, Re di Giuda (1763)*

Charles Avison
Concerto grosso n.º 5 em Ré menor, 
segundo Domenico Scarlatti (1744)

1. Largo
2. Allegro
3. Moderato
4. Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate (1773)*

1. Allegro: “Exsultate, jubilate”
2. Recitativo: “Fulget amica dies”
3. Andante: “Tu virginum corona”
4. Allegro: “Alleluja”

* Textos originais e traduções nas páginas 8 a 10.
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É o dia 17 de Janeiro de 1773 quando na nave 
da Igreja de Santo António Abade em Milão, 
naquele tempo cuidada pela Ordem dos Teati‑
nos, ecoam as notas do Exsultate, jubilate – 
KV 165 (158a) – do jovem Wolfgang Amadeus 
Mozart (Salzburgo, 1756 – Viena, 1791), escrito 
especialmente para o castrato virtuoso Venan‑
zio Rauzzini. As casas dos teatinos, na idade 
moderna, demonstram uma adesão notável 
às modas musicais, rivalizando com os orga‑
nismos religiosos, num contencioso artístico 
deslumbrante onde a exaltação do Senhor é 
ampliada por escolhas estéticas refinadas e 
originais, para maior glória do poder terreno – 
que tende para estratégias espirituosas instruí‑
das por devotos mecenas e cultos príncipes da 
igreja com o objectivo de promover um gosto e 
uma ideologia estética que os represente. 

A Ordo clericorum regularium vulgo Thea-
tinorum, sedeada em Milão, naquele ano une 
duas estrelas – Mozart e Rauzzini – na praça 
para as festividades do padroeiro da casa. A 
favor do compositor jogou o consenso sobre a 
escolha do virtuoso, que servira na perfeição 
a encenação da ópera Lucio Silla, com récitas 
durante 25 noites seguidas a partir de 26 de 
Dezembro de 1772. (…) Agora, esta grande cena 
sagrada composta por “Amadé” favorece com 
toda a probabilidade as aspirações do virtuoso 
que deixa as roupagens de Cecílio, em que se 
empenhara com páginas de grande impacto, 
para vestir as dos espirituais para o serviço 
paradisíaco: Mozart redige o moteto (…), articu‑
lando ‑o em duas árias intercaladas por um reci‑
tativo e seguidas do “Alleluja” de despedida. Os 
três números fechados brilham pela variedade 
formal e inventiva; o primeiro trecho – “Exsul‑
tate, jubilate” – é uma ária bipartida ABA’B’ em 
tempo Allegro, em duas estrofes respectiva‑
mente diferenciadas por temas autónomos, 

depois retomadas com as variações do caso 
e as oportunas cadências.

Após o recitativo “Fulget amica dies” vem a 
ária “Tu virginum corona” numa declinação de 
rondó aberta por uma introdução orquestral 
seguida pela parte vocal diferenciada por dois 
temas; um segmento intermédio leva à repeti‑
ção enfatizada ulteriormente pelo retorno de A. 
O refrão instrumental conclusivo desta página 
faz de ponte para a última parte – “Alleluja” –, 
também esta diferenciada por um rondó arre‑
batador, desta vez com tema e dois episódios, 
onde o virtuosismo allelujatico parece acom‑
panhar o pensamento de Agostinho sobre os 
melismas destinados a dar voz a uma oração, 
de contrário, indescodificável. 

Com este exercício do bel canto, Rauzzini 
arrebatou a plateia dos fiéis já projectados em 
êxtases celestiais não muito diferentes daque‑
les atingidos nos recintos teatrais profanos. A 
poucos passos continuava em cena, com os 
dois artífices, a ópera Lucio Silla, acção dese-
nhada por Giovanni de Gamerra com a super‑
visão do poeta imperial Pietro Metastasio 
(1698 ‑1782). Rauzzini dividia o púlpito com 
outras vozes inesquecíveis como a de Anna 
de Amicis, particularmente amada por Mozart. 

Se a estreia do Lucio Silla foi atormentada 
por uma série de imprevistos e desagradáveis 
inconveniências teatrais – tais como a desaten‑
ção gestual do tenor que provocou uma reac‑
ção alegre no público enquanto Amicis estava 
empenhada numa ária, facto que causou mau‑
‑humor no inconsciente cantor e que se repercu‑
tiu em toda a récita, ou a inoportuna solicitação 
de aplausos à corte por parte do famoso músico 
na sua primeira entrada em cena, o que causou 
ciúmes –, a partir da segunda récita:

“A ópera corre incomparavelmente bem, 
graças a Deus, tanto que o teatro está 
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sempre incrivelmente cheio, mesmo se 
normalmente não vem muita gente à 
primeira ópera, a menos que essa não tenha 
um sucesso extraordinário. Todos os dias as 
árias são repetidas, e após a primeira noite a 
ópera tem, a cada dia que passa, um maior 
sucesso.” (L. Mozart).

Daniela Mienci afirmava, na economia dramá‑
tica do libreto, o neutro papel de Celia, irmã do 
herói epónimo, apaixonada pelo “tépido” Cinna, 
traidor do ditador mas depois arrependido, 
com quem casará graças à pérfida (?) “bene‑
volência” e “clemência” do magnânimo Silla. 

Uma história irrelevante acomete esta 
personagem em férias, apenas ocasional‑
mente tocada ou frustrada pelos acontecimen‑
tos dos grandes, ao qual o libretista Giovanni de 
Gamerra confia quatro árias genéricas entre 
as quais a de abertura do terceiro acto “Stri‑
der sento la procela”, para a qual o “Sr. Cava‑
leiro Amedeo Wolfango Mozart Académico de 
Bolonha e de Verona” tece uma página com as 
imponentes trompas – muito mansas nesta 
ocasião –, quase a sublinhar o raro momento 
dramatúrgico em que assume um papel rele‑
vante: os defensores de Mario procuram 
incentivá ‑lo a interceder por eles junto do infle‑
xível Silla. Na economia da ópera, Amadeus 
intercepta uma série de acontecimentos 
dramáticos para mostrar a aquisição do magis‑
tério operístico dando conta de todas as decli‑
nações possíveis da ária na onda da inovação 
iniciada por figuras como Jommelli, Paisiello, 
Traetta, sem esquecer as próprias peculiari‑
dades estilísticas fruto de um tirocínio incom‑
parável e de “leituras” e audições inesgotáveis. 

A cavatina “Strider sento la procela”, em 
Si bemol maior, é monostrófica e distancia ‑se 
daquela escrita onde as ascendências “sona‑
tísticas”, presentes noutros números do Lucio 

Silla, são mais vistosas; o tecido orquestral 
parece dar voz às inquietações da persona‑
gem, desde a introdução que revela um sentir 
não inscrito na linha do canto, um tanto equi‑
librada e isenta de “alertas meteorológicos”, 
onde o que transparece é apenas a espe‑
rança amorosa enfatizada por complexos 
melismas. O material poético, na sua primeira 
aparição, está subdividido em dois segmentos 
bem distintos ligados por uma mão ‑cheia de 
compassos instrumentais, procedimento olvi‑
dado depois no resto da página que aparece 
subdividida em duas amplas secções com um 
A pronunciadamente distinto, por intervenção 
das variações, relativamente à primeira parte. 

É nos pequenos desvios que se esconde o 
talento de Amadeus: a dupla apresentação de 
“Strider sento” e a sua figuração rítmica delineia 
as nuances da personagem, a ténue “tempes‑
tade” totalmente interior naquele imparável 
mecanismo de grupos de colcheias e semicol‑
cheias de engaste presentes entre as estantes 
dos violinos. 

Ponto de referência mesmo para Mozart, que 
o havia conhecido em Nápoles durante a sua 
estadia na cidade, o “amável e poderosíssimo 
mago” Niccolò Jommelli (Aversa, 1714 – Ná‑
poles, 1774) desenvolveu actividade em ins‑
tituições notáveis – como mestre da capela 
musical da Basílica de São Pedro de Roma ou 
Oberkapellmeister da corte de Estugarda –, a 
par da frota de outros músicos napolitanos, por 
formação ou por doutrinação, que imperavam 
no território europeu de Lisboa a São Peters‑
burgo. E é precisamente à capital da Lusitânia 
que este músico de Aversa liga o seu magisté‑
rio, oferecendo os seus serviços à luminescen‑
te Casa dos Braganças em funções assumidas 
à “distância”. Em 1769 o músico foi contratado 
para a corte de D. José I com a função de for‑
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necer as suas músicas, sagradas e profanas, 
novas ou de repertório a troco de uma pensão 
que lhe era remetida sem a obrigação de se 
transferir para Portugal. 

A serenata L’Endimione, “a ser cantada na 
Real Vila de Queluz para celebrar o Augusto 
Nome de Sua Majestade Fidelíssima D. Pedro III 
Rei de Portugal”, a 29 de Junho de 1780, insere‑
‑se exactamente na categoria das partituras 
jommellianas já executadas – L’Endimione 
ovvero Il trionfo d’amore. Pastoral para música 
com bailado, transformações e máquinas, a 
representar por ordem de Sua Alteza Serenís‑
sima D. Carlo Duque Reinante de Wirtemberg e 
Teck etc. etc. no Ducal Teatro de Estugarda na 
Primavera do ano de 1759. Com música total‑
mente nova expressamente composta pelo 
senhor Nicolò Jommelli, director da música e 
primeiro mestre de capela ao actual serviço de 
Sua Alteza Sereníssima – e repropostas com as 
adequadas alterações. 

O texto de Metastasio escrito em 1721, por 
ocasião das bodas entre Anna Francesca 
Ravaschieri Pinelli di Sangro (depois princesa 
de Belmonte) e o marquês Antonio Pigna telli 
(depois príncipe de Belmonte), teve notável 
sorte e deu forma a várias óperas no decurso 
do século XVIII. A ária de Nice “O fa che m’ami” 
é colocada na segunda parte da “pastoral” e 
satisfaz plenamente a inventividade do compo‑
sitor – tal como Pedro António Avondano faz 
uma ampla exibição de si próprio na ária sacra 
“Ah se ho da vivere”, extraída da oratória Joás, 
Rei de Judá. 

A breve “acção teatral” L’Isola Disabitata per‑
tence, também ela, a essas homenagens dra‑
máticas realizadas pelo respeitável Metastasio 
para satisfazer o deleite dos cortesãos. A pièce 
foi recomendada pelo “gémeo” Farinelli para a 
corte madrilena e subiu à cena em 1752, na resi‑

dência de Aranjuez, por ocasião do onomás‑
tico de Ferdinando VI por “Disposição de Sua 
Majestade Católica a Rainha Dona Maria Bár‑
bara”, a musicalíssima cliente, aluna de Dome‑
nico Scarlatti desde os seus primeiros anos 
decorridos no reino de Portugal, que confiou a 
entoação da página a Giuseppe Bonno. A feliz 
correspondência da página imperial, pela qual 
recebeu como doação do rei uma preciosa 
escrivaninha incrustada a ouro, fez com que a 
breve trecho existissem diversas versões dos 
versos musicados. Na amena e fértil residência 
de Queluz, que ainda narra os esplendores dos 
Braganças, o texto foi levado à cena em 1767 
composto pelo célebre Davide Perez (Nápo‑
les, 1711 – Lisboa, 1778), mestre da Real Câmara 
e professor de Suas Altezas Reais. A ária “Non 
so dir” é cantada pela jovem Sílvia que abre o 
seu coração aos afectos amorosos, se bem 
que se sinta ainda insegura sobre o resultado 
de tais pulsões. A esfera do amor dá vida a uma 
página cheia de sugestões sonoras onde o oxi‑
moro do “amável penar” é saboreado com um 
melisma de mais de dez sedutores compassos, 
e o andamento melódico está cheio de emo‑
ções que evocam bem as atmosferas descri‑
tas por octossílabos bem combinados. 

Também Pedro António Avondano (Lisboa, 
1714 – Lisboa, 1782) se entrega à bem treinada 
pena do imaginativo Pietro Metastasio, fonte 
inesgotável de surpreendentes sugestões 
musicais criadas a uma mesa “muito teatral”; o 
poeta imperial na sua actividade literária nunca 
perdia de vista o elevado alcance performativo 
e musical dos seus produtos, criando máqui‑
nas perfeitas e dúcteis para os mais diversos 
artistas. O violinista e virtuoso de câmara do 
Palácio português, cuja notoriedade se esten‑
dia para além dos confins da sua pátria – não 
por acaso a obra Joás foi executada também 
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em Hamburgo no mês de Dezembro de 1763 –, 
reflecte integralmente o clima musical da 
época. Disso mesmo é testemunha eloquente 
a ária para Joás, na segunda parte, onde na 
secção B bastaria apenas a anáfora /tu/ dos 
imperativos pedidos ao Senhor para justificar 
a escolha de um semelhante libretista que faz 
da retórica um instrumento de fascínio:

Tu del tuo spirito
M’inonda il cor;
Tu saggio rendimi
Col tuo timor;
Tu l’alma accendimi
D’un santo ardir.

Tu, do teu espírito
Inunda‑me o coração:
Tu, faz‑me sábio
Com o teu temor:
Tu, a minha alma acende
De uma santa ousadia.

A apertada rede tecida na Europa caracteriza‑
‑se não só pelas relações directas com algu‑
mas das grandes praças musicais mas também 
por histórias complexas, e talvez afortunadas, 
que permitem a alguns autores, cujas esco‑
lhas permanentes poderiam ser prejudiciais 
à sua fama, que o seu magistério se difunda 
qual mancha de azeite, exactamente graças 
à caixa de ressonância proveniente daquelas 
“gaiolas” douradas em que se decidiu actuar, 
numa propaganda sem limites. 

Domenico Scarlatti, após os itinerantes 
anos juvenis, escolhe a condição de mestre 
associado a uma corte, primeiro portuguesa 
e depois espanhola, acompanhando Maria 
Bárbara de Bragança; a sua fama será, por 
exemplo, selada por edições impressas das 

suas sonatas em terras de Albione que lhe vale‑
ram uma notoriedade bastante considerável e 
um importante interesse por parte do mercado 
musical, resultando, alguns anos após a sua 
publicação, na atenção de Charles Avison 
(Newcastle upon Tyne, 1709 – Newcastle upon 
Tyne, 1770), compositor discípulo de Geminiani 
e engenhoso ensaísta. 

O divulgador de música italiana, “depois 
de ter publicado a título experimental um 
concerto extraído das sonatas scarlatianas, 
fez publicar outras onze, após ter conseguido 
obter algumas das Sonatas que dois anos 
antes em Espanha haviam sido recolhidas – 
amontoadas, seria mais correcto dizer – na 
confusa miscelânea que tem a mais antiga 
datação na série de volumes manuscritos, hoje 
guardados na Biblioteca Marciana de Veneza” 
(R. Pagano). Publicada em 1744, ostentando 
mais de cento e cinquenta e um subscritores, a 
recolha, nascida em virtude do “gosto melódico 
e [d]a doce sucessão harmónica que caracte‑
rizam as composições” do filho de Alessandro 
Scarlatti, garantiu um maior conhecimento do 
património musical de Domenico. À “Águia, a 
quem cresceram as Asas”, o musicólogo britâ‑
nico retirou, impunemente, “a máscara que 
escondia a sua beleza e excelência” evitando 
as repetições por ele consideradas inúteis 
e atribuindo a várias estantes as partes do 
contexto harmónico ‑polifónico para melhor 
as evidenciar. 

A operação implementada “desenhou” uma 
triangulação virtuosa entre Itália ‑Portugal/
Espanha ‑Inglaterra, configurando uma Europa 
unida na comum linguagem das artes, uma 
Europa feita também de mestres de capela 
e das suas industriosas oficinas, evidenciada 
por uma copiosa literatura meta ‑teatral: um 
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exemplo espantoso é a obra oferecida por 
Domenico Cimarosa (Aversa, 1749 – Veneza, 
1801) no seu intermezzo O mestre de capela. 
A anómala cantata, desenvolvida pelo aver‑
sano, era destinada sem sombra de dúvida a 
um grande intérprete buffo (cómico) que deve‑
ria unir à sabedoria canora uma pertinência 
incomparável como actor capaz de encher 
todo um palco. 

A página escrita muito provavelmente entre 
o final dos anos oitenta e início dos noventa 
impôs ‑se bem rapidamente nos repertórios 
internacionais e foi submetida a uma série 
de manipulações destinadas a satisfazer as 
virtudes do intérprete e as expectativas das 
plateias, bem como tentar tornar a partitura 
exequível pelo orgânico disponível. 

A possível filiação da grande cena de Don 
Perizonio Fattapane do L’impresario in angus-
tie de 1786 – de onde provém a sinfonia do 
intermezzo –, destinada ao famoso Gennaro 
Luzio, testemunha o sucesso de certas engre‑
nagens dramatúrgicas que rapidamente 
procuram uma autonomia própria para satis‑
fazer músicos exigentes e favoritas, que assim 
garantiam um consenso portador de rendi‑
mentos e sucesso. 

A concertazione spiata dá vida a uma engre‑
nagem teatral eficaz e de impacto seguro, plena 
de gags de baú mas também de informações 
sobre os bastidores do espectáculo operístico 
sem economizar sobre o estado da arte rela‑
tivamente à nova atitude orquestral de finais 
do século XVIII, garantia de um “talento extrafi‑
no [que] não [se] poderá jamais imitar”. Talvez 
seja uma microdramaturgia construída por acu‑
mulação de materiais de várias proveniências, 
como se torna cada vez mais evidente, com o 
passar do tempo, através da identificação dos 
fragmentos musicais que a compõem:

“Relativamente a O mestre de capela de 
Cimarosa, duvido que a música seja toda 
do compositor aversano. Trata ‑se de uma 
evidente colagem apócrifa, onde certas 
partes são de Cimarosa, mas noutros 
trechos percebe ‑se a presença de mãos 
diferentes. Por exemplo, a ária “Questo è il 
passo dei violini” é uma cópia literal do Idilo 
Cinese de Paisiello, conservado na América. 
A menos que Paisiello ou outros não tenham 
incluído tal ária de Cimarosa no melodrama 
do tarantino, creio ser difícil estabelecer 
o que é de Cimarosa e o que é de outros.” 
(R. De Simone)

No entanto, chegar a uma conclusão neste 
extraordinário jogo feito de ses e talvez é prova‑
velmente impossível – porque provavelmente 
é a segunda explicação a mais plausível! Fica, 
no entanto, o prazer de entrar num mecanismo 
setecentista que nos transforma em protago‑
nistas de uma sociedade que se revela cada 
vez mais intrigante e refinada.

PAOLOGIOVANNI MAIONE, 2016

Tradução: Cristina Guimarães
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Niccoló Jommelli 
Ária “O fa che m’ami”, 
da serenata L’Endimione

O fa che m’ami
L’Idolo amato,
O i miei Legami
Disciogli, Amor’,
Vano è l’Affetto,
Se quel’ ingrato
Solo à diletto
Del mio Dolor.

Wolfgang Amadeus Mozart 
Ária “Strider sento la procella”, 
da ópera Lucio Silla

Strider sento la procella
Né risplende amica stella
Pure avvolta in tanto orrore
La speranza coll’ amore
Mi sta sempre in mezzo al cor.

Ó faz com que me ame
O Ser amado,
Ó os meus Laços
Desata, Amor’,
Vão é o Afecto,
Se aquele ingrato
Apenas se delicia
Na minha Dor.

Assobiar ouço a tempestade
Não resplandece a amiga estrela
Mesmo envolta em tanto horror
A esperança e o amor
Estão sempre no meu coração.
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Davide Perez
Ária “Non so dir”, 
da serenata L’Isola Disabitata 

Che mai m’avvenne! Ei parte,
E mi resta presente? Ei parte, ed io
Pur sempre col pensier lo vo seguendo?
Perchè tanto affannarmi? 
Io non m’intendo.

Non so dir se pena sia
Quel ch’io provo, o sia contento;
Ma se pena è quel ch’io sento,
Oh, che amabile penar!

É un penar che mi consola,
Che m’invola ogni altro affetto,
Che mi desta un nuovo in petto,
Ma soave palpitar.

Pedro António Avondano
Ária “Ah se ho da vivere”, 
da oratória Gioas, Re di Giuda

Ah, se ho da vivere
Mal fido a te,
Sull’alba estinguimi
Gran Re de’ Re:
Prima che offenderti
Vorrei morir.

Tu del tuo spirito
M’inonda il cor:
Tu faggio rendimi
Col tuo timor:
Tu l’alma accedimi
D’un santo ardir.

Que me sucede! Ele parte,
E mantém ‑se presente? Ele parte, e eu
Vou ‑o seguindo sempre com o pensamento?
Porquê tanta angústia? 
Eu não me compreendo.

Não sei dizer se é pena
O que sinto, ou se é contentamento;
Mas se é pena o que sinto,
Oh, que amável penar!

É um penar que me consola,
Que me rouba qualquer outro afecto,
Que me desperta no peito um novo,
Mas suave palpitar.

Ah, se tenho de viver
A ti desleal,
Ao alvorecer mata ‑me
Grande Rei dos Reis:
Antes de te ofender
Quereria morrer.

Tu, do teu espírito
Inunda ‑me o coração:
Tu, faz ‑me sábio
Com o teu temor:
Tu, a minha alma acende
De uma santa ousadia.

Traduções: Cristina Guimarães
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Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate

1. Allegro
Exsultate, jubilate, 
o vos, animae beatae, 
dulcia cantica canendo;
cantui vestro respondendo 
psallant aethera cum me. 

2. Recitativo
Fulget amica dies,
jam fugere et nubilae et procellae; 
exortus est justis inexspectata quies. 
Undique obscura regnabat nox, 
surgite tandem laeti qui timuistis adhuc, 
et jucundi aurorae fortunatae. 
frondes dextera plena et lilia date.  
 
3. Andante
Tu virginum corona, 
tu nobis pacem dona, 
tu consolare affectus, 
unde suspirat cor. 

4. Allegro
Aleluia, Aleluia…

Exultai, alegrai ‑vos,
almas felizes,
entoando suaves cânticos;
em resposta ao vosso cantar,
que o céu acompanhe a minha salmodia.

Raiou um dia agradável,
dissiparam ‑se nuvens e procelas;
surgiu para os justos uma paz inesperada.
[Antes] reinava a noite escura;
Levantai ‑vos, pois, alegremente,
os que ainda temeis, e, felizes por este dia,
oferecei com abundância grinaldas e lírios.

Tu, coroa das virgens,
dá ‑nos a paz,
dá sossego aos ânimos
sempre que o coração sofrer.

Aleluia, Aleluia…

Tradução: J. M. Pedrosa Cardoso, 
gentilmente cedida pela Fundação 
Calouste Gulbenkian 
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Massimo Mazzeo direcção musical 

Diplomado pelo Conservatório de Veneza, 
aperfeiçoou ‑se, sucessivamente, em viola d’ar‑
co com Bruno Giuranna e Wolfram Christ, e em 
música de câmara e quarteto de cordas com 
os membros dos célebres Quarteto Italiano e 
Quarteto Amadeus. De seguida, fez parte de 
algumas das mais representativas orquestras 
do panorama musical italiano dirigidas por ilus‑
tres maestros, entre os quais se destacam Leo‑
nard Bernstein, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, 
Yuri Temirkanov, Giuseppe Sinopoli, Georges 
Prêtre, Lorin Maazel e Valery Gergiev. Massimo 
Mazzeo actuou em prestigiadas orquestras de 
câmara, tais como I Virtuosi di Roma, I Virtuosi 
di Santa Cecilia, Accademia Strumentale Italia‑
na, Orquestra de Câmara Musica Vitae (Suécia), 
Caput Ensemble de Reykjavik.

Na primeira fase da sua carreira, colabo‑
rou com vários artistas no domínio da música 
contemporânea, entre os quais Luciano Berio, 
Salvatore Sciarrino, Mauricio Kagel, Aldo 
Clementi, Franco Donatoni, Alessandro Solbiati 
e ainda, merecendo felicitações públicas, o 
compositor Giacomo Manzoni. No campo 
da música de câmara, colaborou com músi‑
cos ilustres como Salvatore Accardo e Bruno 
Canino, entre outros. 

Na área da música antiga, depois de ter 
colaborado com agrupamentos e artistas 
de grande renome em Itália forma, no ano de 
2004, a orquestra barroca Divino Sospiro que, 
num curto espaço de tempo, se torna uma das 
orquestras de referência em Portugal. Com 
este grupo, já se apresentou em alguns dos 
mais prestigiados festivais a nível internacional. 

Massimo Mazzeo dirigiu orquestras em 
importantes salas de concerto como o Audi‑
tório Nacional de Espanha (Madrid), o Centro 

Cultural de Belém e a Fundação Gulbenkian 
(Lisboa). Colaborou com solistas prestigia‑
dos como Karina Gauvin, Gemma Bertag‑
nolli, Deborah York, Christophe Coin, Pedro 
Burmester, Ana Quintans, Fernando Guima‑
rães e Giuliano Carmignola. 

Dedica o seu percurso interpretativo à 
procura de um estilo singular e de um equilí‑
brio entre uma visão historicamente informada 
e uma atitude que olha para a essência da 
música, transcendendo preconceitos. Marcan‑
tes, neste sentido, foram as interpretações das 
Sinfonias n.os 1 e 4 e da Canção da Terra de 
Gustav Mahler à frente do Mahler Ensemble. 
Desde há vários anos, colabora com institui‑
ções artísticas portuguesas importantes como 
a Fundação Calouste Gulbenkian, a Compa‑
nhia Nacional de Bailado e o Centro Cultural 
de Belém, entre outras. 

Massimo Mazzeo tem gravado para as 
editoras BMG, Erato, Harmonia Mundi France, 
Deutsche Harmonia Mundi, Nuova Era, Movie‑
play, Nichion e Dynamic. É director artístico e 
fundador da orquestra barroca Divino Sospiro 
(Orquestra em residência no CCB) e director 
do Centro de Estudos Setecentistas de Portu‑
gal, sedeado no Palácio Nacional de Queluz em 
colaboração com a Parques de Sintra – Monte 
da Lua. 



Francesca Aspromonte soprano

Nascida em 1991, Francesca Aspromonte tem‑
‑se afirmado rapidamente como uma das mais 
interessantes jovens sopranos do repertório 
barroco e clássico. Estudou piano e cravo e mais 
tarde canto com Maria Pia Piscitelli, tendo ‑se 
diplomado na Universidade Mozarteum em Sal‑
zburgo sob orientação de Boris Bakow. Integrou 
o estúdio de ópera Renata Scotto na Accade‑
mia Nazionale di Santa Cecilia (Roma) e apro‑
fundou o repertório dos séculos XVII e XVIII na 
20ª Academia Barroca Europeia de Ambronay.

Tem ‑se apresentado em salas como Carne‑
gie Hall, Opéra Royal de Versailles, Wigmore Hall, 
Konzerthaus e Musikverein em Viena, Teatro La 
Fenice, Royal Albert Hall, Bozar de Bruxelas e 
Óperas de Vichy, Montpellier e Nancy; com 
maestros como John Eliot Gardiner, Christophe 
Rousset, Leonardo García Alarcón, Raphael 
Pichon, Stefano Montanari, Giovanni Antonini, 
Alessandro Quarta e Enrico Onofri. Gravou 
para a Alpha Classics, Christophorus e Outhere, 
e algumas das suas  actuações ao vivo foram 
transmitidas pelos canais BBC, Mezzo, France 
Musique, Rai Radio 3 e ORF.

Entre os seus compromissos passados vale 
a pena mencionar os papéis ‑título em Dafne de 
Caldara (Teatro La Fenice com Stefano Monta‑
nari) e La Giuditta de Scarlatti (Teatro Olimpico 
com Alessandro Quarta), Euridice em Orfeo de 
Rossi (com Raphael Pichon em Nancy e Versa‑
lhes), e ainda La Musica e Messaggiera nos BBC 
Proms com John Eliot Gardiner e em digressão 
nos EUA. Alguns dos seus próximos projectos 
são o papel ‑título em Erismena de Cavalli com 
Leonardo García Alarcón em Aix ‑en ‑Provence, 
concertos e gravações com Il Pomo d’Oro e 
Enrico Onofri, e Zerlina em Don Giovanni de 
Mozart (em Nancy).

Divino Sospiro

Divino Sospiro é um projecto fundado sobre a 
qualidade e fidelidade da interpretação, mas 
que aborda o repertório antigo sem nunca abdi‑
car do próprio instinto criativo, com o objectivo 
de despertar um novo gosto estético, uma nova 
paixão pelo “ouvir”, uma nova reflexão sobre o 
objectivo da música e dos músicos.

Ao longo de 10 anos, Divino Sospiro percor‑
reu um caminho que, para uma orquestra de 
câmara, parecia até então impossível de 
percorrer em Portugal. Desde a sua cria‑
ção participou em festivais prestigiados e 
apresentou ‑se em concerto nalgumas das 
mais importantes salas e festivais de Portugal 
e estrangeiros, entre os quais o Festival d’Île 
de France, Folle Journée de Nantes, Japão 
e Bilbau, Festival de Varna (Bulgária), Festi‑
val Mozartiana em Gdansk (Polónia), Auditó‑
rio Nacional de Espanha em Madrid, Festival 
de Suomenlinna (Helsínquia) e o conceituado 
Festival d’Ambronay (França). 

Têm sido muitos os registos deste agrupa‑
mento, entre os quais os realizados pela Radio 
France, Antena 2 e RAI. A gravação de um CD 
para a editora japonesa Nichion, com repertó‑
rio de Mozart, mereceu o galardão de bestseller 
naquele país; enquanto a sua última gravação 
– Antigono (estreia mundial absoluta) em 2013 
– mereceu 5 diapasões da eminente revista 
francesa Diapason. Muitos foram também os 
registos efectuados para o Canal Mezzo, RTP 
e RDP. O disco 1700, Século dos portugueses 
(2012, Dynamic), com obras portuguesas de 
setecentos em estreia mundial, recebeu elogios 
rasgados do público e da crítica, tanto nacional 
como internacional – incluindo a revista espe‑
cializada Diverdi.



13

O agrupamento ocupa hoje um lugar incon‑
tornável na vida musical portuguesa, sendo 
reconhecido pela entrega, curiosidade e 
forma viva com que aborda o desafio da inter‑
pretação musical historicamente informada. 
Actualmente, o repertório da orquestra não se 
restringe apenas ao período Barroco, tendo‑
‑se alargado também aos períodos Clássico 
e até Romântico, com algumas incursões pela 
música contemporânea. 

Divino Sospiro teve a colaboração dos 
prestigiados artistas Chiara Banchini, Chris‑
tina Pluhar, Rinaldo Alessandrini, Maria Cris‑
tina Kiehr, Alexandrina Pendatchanska, 
Gemma Bertagnolli, Alfredo Bernardini, Katia 
e Marielle Labèque, Christophe Coin, Emma 
Kirkby, Deborah York e Giuliano Carmig‑
nola para citar apenas os mais conhecidos, e 
tem actuado com os maiores artistas portu‑
gueses da actualidade. Sob a direcção artís‑
tica de Massimo Mazzeo, apresenta ‑se numa 
diversidade de formações que vão desde o 
agrupamento de câmara até a uma orquestra 
de ópera. 

Divino Sospiro foi durante 10 Anos Orques‑
tra em Residência no Centro Cultural de Belém, 
em Lisboa. Apostado na internacionalização 
desde a sua fundação, está na vanguarda 
da divulgação do património cultural portu‑
guês e dos seus intérpretes, através das suas 
digressões e participações nos festivais mais 
importantes. Dos seus compromissos futuros 
merecem destaque as estreias em festivais de 
Bremen e Itália. 

O agrupamento recuperou e apresentou 
grandes obras de música portuguesa sete‑
centista em estreia mundial moderna, como 
a ópera Antigono de Antonio Mazzoni ou as 
oratórias de Pedro António Avondano Morte 
d’Abel e Gioas, Re di Giuda, adicionando mais 
alguns fragmentos para a reconstituição da 

figura deste compositor e deste período da 
história da música em Portugal. Seguindo 
a vocação para a recuperação da tradi‑
ção musical setecentista portuguesa, Divino 
Sospiro apresentou ‑se várias vezes no evento 
do Te Deum apresentado pela Temporada 
Gulbenkian na véspera de São Silvestre; os 
concertos foram gravados e transmitidos em 
directo pela RTP e posteriormente transmiti‑
dos pelo Canal Mezzo. 

Finalmente, em 2013, Divino Sospiro abriu o 
Centro de Estudos Musicais Setecentistas de 
Portugal (DS ‑CEMSP), em colaboração com 
a Parques de Sintra – Monte da Lua. Desde 
então o Centro tem realizado temporadas de 
música nos Palácio Nacionais de Queluz, Pena 
e Sintra, colóquios internacionais, exposições, 
projectos de formação e sensibilização para a 
música e as artes, além de ter dado vida a um 
importante projecto de recuperação do acervo 
histórico do Palácio – instrumentos e repertório 
a eles associado, especialmente um conjunto 
de serenatas único na Europa. Este centro tem 
atraído algumas das figuras mais importantes 
no âmbito da pesquisa musicológica e da inter‑
pretação musical, resultando num acréscimo 
significativo do número projectos e na amplia‑
ção dos conteúdos apresentados nos Palácios 
de Sintra. 
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Violino I
Marco Bianchi (concertino)
Iskrena Yordanova
Elisa Bestetti
Antonio de Secondi

Violino II
Paolo Perrone (principal)
Malina Mantcheva
Giancarlo Ceccacci
Mariña Garcia Bouso

Viola
Luca Sanzó
Miriam Macaia

Violoncelo
Diana Vinagre (principal)
Ana Raquel Pinheiro

Contrabaixo
Marta Vicente

Trompa
Laurent Rossi
Pedro Pereira

Oboé
Pedro Castro
Luís Marques

Fagote
Giulia Breschi 

Cravo
Riccardo Doni
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