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Estevão Lopes Morago (1575 – 1630)

Erumpant montes
  In Adventu
Montes Israel
  In Adventu
Laetentur caeli
  In Adventu

Manuel Rebelo (1575-1647)

Regina Caeli

Duarte Lobo (1566 – 1646)

Magnificat
  Primi Toni

PROGRAMA
Francisco José Perdigão (? – 1833)

Amen dico vobis
  Dom. 1ª Adventus
Cum audisset Joannes
  Dom. 2ª Adventus
Omnis vallis implebitur
  Dom. 4ª Adventus

Manuel Mendes (1547 – 1605)

Alleluia

Afonso Lobo (1770 – 1790)

Kyrie
  Missa Dominicalis. Pro    
  Adventus & Quadragesimae
Sanctus
  Missa Dominicalis. Pro    
  Adventus & Quadragesimae
Agnus Dei
  Missa Dominicalis. Pro    
  Adventus & Quadragesimae

Diogo Dias Melgaz (1638 – 1700)

Adjuva nos, Deus
  In Quadragesimae
Salve Regina

Miguel Anjo do Amaral (? – 1826)

Erat Jesus ejiciens
  Dom. 3ª in Quadragesimae
Dicebat Jesus
  Dom. Passionis
Estevão Lopes Morago (1575  - 1630)

Libera me, Domine
Credo, quod Redemptor

Francisco Martins (1622 – 1680)

Plange quasi virgo

André Rodrigues Lopo (1770 – 1800)

Sepulto Domino

Afonso Lobo (1770 – 1790)

Ductus est Jesus
  Dom. 1ª in Quadragesimae
Assumpsit Jesus
  Dom. 2ª in Quadragesimae
Erat Jesus ejiciens
  Dom. 3ª in Quadragesimae
Cum sublevasset
  Dom. 4ª in Quadragesimae
Dicebat Jesus
  Dom. Passioinis

Pedro Vaz Rego (1673 – 1736)

Beati omnes
  Septimi Toni

Manuel Cardoso (1566 – 1650)

Mulier quae erat
  In Quadragesimae
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As obras que compõem o presente concerto constituem 
uma antologia de polifonia vocal sacra da Catedral de Évora, 
abrangendo quase dois séculos, período em que esta se 
distinguiu como um dos mais importantes centros musicais 
portugueses. Por um lado, encontram-se representados 
compositores que, embora não tenham desenvolvido atividade 
nessa instituição, possuem laços musicais à mesma, sobretudo 
através da sua aprendizagem musical. Por outro lado, a presença 
de obras de compositores que exerceram funções na Catedral, 
como mestres de capela, mestres da Claustra ou cantores, 
até ao início do século XIX atesta a continuidade da escrita 
vocal a cappella nesta instituição eborense. Os compositores 
encontram-se ainda em dois grandes grupos compreendendo 
o primeiro a chamada “geração de ouro” do final do século XVI e 
primeira metade do XVII e o segundo a geração de compositores 
setecentistas.

O primeiro grupo de obras inicia com o Alleluia de Manuel 
Mendes, obra conhecida em várias regiões portuguesas e no 
México no início de seiscentos. Mendes terá sido mestre, na 
Claustra da Catedral de Évora, dos compositores seguintes, que se 
distinguiram em várias instituições portuguesas. Nesta primeira 
fase surge o nome de Duarte Lobo (mestre de capela da Catedral 
de Lisboa), aqui representado pelo seu Magnificat Primi Toni, 
que integra o livro que imprimiu em Antuérpia em 1605. De 
Fr. Manuel Cardoso (mestre de capela do Convento do Carmo 
em Lisboa), que terá também pertencido a esta primeira fase, 
inclui-se o motete Mulier quae erat, publicado no seu livro de 

NOTAS DE PROGRAMA
motetes de 1648. Um grupo posterior de compositores encontra-
se representado por Estêvão Lopes Morago, mestre de capela da 
Sé de Viseu, com dois responsórios pro defunctis e três motetes 
para o Advento, bem como por Manuel Rebelo, mestre de capela 
da Catedral eborense, com o motete Regina Caeli e, já em pleno 
século XVII, Francisco Martins (originário de Évora e mestre de 
capela na Catedral de Elvas) com o responsório das Matinas de 
Sábado Santo Plange quase virgo.

Embora a presença de músicos instrumentistas ao serviço da 
Catedral esteja bem documentada desde os inícios do século 
XVI e já plenamente integrada em inícios de setecentos, persistiu 
ao longo desta centúria uma tendência de escrita de polifonia 
vocal a cappella para determinados períodos do Calendário 
Litúrgico, nomeadamente o Advento, Quaresma e Semana Santa, 
encontrando-se obras de extrema expressividade, bem como 
uma apurada técnica contrapontística e controlo da dissonância. 
É o caso do motete Adjuva nos Deus, para a Quaresma, de Diogo 
Dias Melgaz, proveniente do Códice n.º 7, um livro de coro que 
terá sido copiado para a Catedral por volta de meados do século 
XVII. Também de Melgaz é o conhecido motete Salve Regina, 
presente em folhas de partes copiadas nas últimas décadas de 
setecentos. Do seu sucessor no cargo de mestre de capela da 
Catedral, Pedro Vaz Rego, surge o salmo Beati omnes, um de 
dois salmos deste compositor presente em outro livro de coro da 
Catedral, o Códice n.º 5, copiado em 1797. 

Surgem ainda no Códice n.º 7 uma série de cinco motetes para 
os domingos da Quaresma e uma Missa Dominicalis para o 
Advento e Quaresma de um Afonso Lobo. Estas obras têm sido 
atribuídas ao compositor espanhol Alonso Lobo (1555-1617) em 
vários estudos, constituindo uma parte estranha da produção 
deste compositor, uma vez que só existem em dois livros de coro 
de Évora. Quando comparadas às obras de Melgaz ou Perdigão, 
estas parecem estar mais próximas dos compositores eborenses 
que propriamente do compositor espanhol. Deste modo e até 
descoberta musicológica futura, decidiu-se manter a atribuição 
tal como ocorre no Códice n.º 7.

Na produção individual dos compositores eborenses do século 
XVII é frequente encontrar um repertório polifónico que revela 
grande domínio contrapontístico o que, frequentemente, 
contrasta com obras em estilo concertado, de menor fôlego 
artístico. É este o caso dos compositores tardo-setecentistas 
representados neste disco, André Rodrigues Lopo, Miguel Anjo do 
Amaral e Francisco José Perdigão. De Lopo, cantor da Catedral na 
segunda metade de setecentos, o breve motete Sepulto Domino 
era cantado na procissão do sepultamento em Sexta-Feira 
Santa. Miguel Anjo do Amaral, também ele cantor da Catedral, 
encontram-se dois motetes para a Quaresma que subsistem em 
esboços aproveitando o verso de uma outra obra do compositor. 
De Francisco José Perdigão, mestre de capela da Catedral no final 
de setecentos, os seus três motetes para o Advento encontram-se 
num livro de coro (o Códice n.º 10, onde se encontram também os 
motetes quaresmais de Lobo) provavelmente copiado no início do 
século XIX e que terá pertencido ao Seminário da cidade, um dos 
últimos testemunhos da tradição polifónica na Catedral de Évora.

Luís Henriques
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DADOS BIOGRÁFICOS
Grupo Vocal Olisipo
O Grupo Vocal Olisipo foi fundado em 1988, tendo sido desde 
então dirigido por Armando Possante. O seu repertório é vasto 
e eclético, abrangendo obras do período medieval aos dias de 
hoje. Tem colaborado frequentemente com compositores, tendo 
apresentado em primeira audição obras de Bob Chilcott, Ivan Moody, 
Christopher Bochmann, Eurico Carrapatoso, Vasco Mendonça, Luís 
Tinoco, Manuel Pedro Ferreira, Anne Victorino d’Almeida, António 
Pinho Vargas, Carlos Marecos, Daniel Davis, Edward Luiz Ayres d’Abreu, 
Fernando Lapa, José Carlos Sousa, Nuno Côrte-Real, Sérgio Azevedo e 
Tiago Derriça. 

Trabalhou com dois dos mais prestigiados ensembles mundiais 
da atualidade  – “Hilliard Ensemble” e “The King’s Singers” e também 
interpretação de ópera barroca com Jill Feldman. 

Conquistou já diversos prémios em concursos, nomeadamente uma 
menção honrosa no Concurso da Juventude Musical Portuguesa e o 
Primeiro Prémio no Concursos International May Choir Competition em 
Varna,  Bulgária, Tampere Choir Festival na Finlândia, 
36º Concorso Internazionale C.A.Seghizzi em Gorizia, Itália e 
36º Concorso Internazionale di Riva del Garda em Itália, e vários 
prémios de interpretação. 

Efetuou inúmeras atuações por todo o país, tendo-se já apresentado 
nos principais Festivais de Música em palcos como os do Centro de Arte 
Moderna, Centro Cultural de Belém, Teatro Nacional de S. Carlos, Casa 
da Música e Teatro Rivoli, entre muitos outros. Tem colaborado com 
vários ensembles instrumentais e orquestras, como o Quarteto Lacerda, 
Quarteto Arabesco, Capella Real, Músicos do Tejo, Academia de Música 
Antiga, Orquestra de Cascais e Oeiras, OrchestrUtopica, Orquestra 
Sinfónica Juvenil, Orquestra do Algarve, Orquestra Filarmonia das 
Beiras e Orquestra Metropolitana de Lisboa. 

Internacionalmente tem-se apresentado em concertos por 
toda a Europa. Participou como convidado no congresso 
da ABCD em Inglaterra, no Festival 500 no Canadá, 
no International A Cappella Festival em Singapura e no 
Centro Botín em Espanha. Em todos estes festivais, o grupo orientou 
diversos workshops para coros e maestros de todo o mundo. 

Em cinema participou no filme “As variações de Giacomo” onde 
contracenou com os atores John Malkovich e Veronica Ferres e com os 
cantores Miah Persson, Florian Bösch, Jonas Kaufmann e Topi Lehtipuu. 

Participou em vários programas de Televisão e Rádio em 
Portugal, destacando-se um Especial de Natal para a RTP e 
o Early Music Day 2019 para a Antena 2/EuroRadio 
Gravou o Officium Defunctorum de Estêvão de Brito e as Matinas 
de Natal de Estêvão Lopes Morago, Cantatas Maçónicas de 
Mozart, Tenebrae com música de Francisco Martins e Manuel 
Cardoso, o Magnificat de Eurico Carrapatoso e “Herança”, dedicado a 
compositores da Escola de Música da Sé de Évora.
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Armando Possante
Direção
Fez os seus estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa e 
na Escola Superior de Música de Lisboa, onde concluiu os Cursos 
Superiores de Direção Coral, com o Professor Christopher Bochmann, 
Canto Gregoriano, com a Professora Maria Helena Pires de Matos, e 
Canto, com o Professor Luís Madureira. Foi-lhe atribuído o Título de 
Especialista em Canto pelo Instituto Politécnico de Lisboa. 

Estudou Canto em Viena com a Professora Hilde Zadek e frequentou 
masterclasses de canto com os professores Christianne Eda-Pierre, 
Christoph Prégardien, Siegfried Jerusalem e Jill Feldman. Aperfeiçoou 
os seus estudos de Canto Gregoriano em Itália com os professores Nino 
Albarosa, Johannes Göschl, Alberto Turco e Luigi Agustoni.

É professor de Canto e Canto Gregoriano na Escola Superior de Música 
de Lisboa. Orientou vários workshops e masterclasses em Portugal e 
também no Canadá, Inglaterra, Singapura e Espanha.

É diretor musical e solista do Grupo Vocal Olisipo e do Coro Gregoriano 
de Lisboa tendo-se apresentado em concertos em países ao redor 
do mundo. Gravou mais de duas dezenas de discos com grande 
reconhecimento crítico, distinguidos com o Choc du Monde de la 
Musique, o Diapason d’Or e uma nomeação para os prémios da SPA, 
entre outros prémios. 

Conquistou vários prémios, destacando-se o 3º prémio no Concurso 
Luisa Todi e o 1º prémio no 7º Concurso de Interpretação do Estoril e, 
com o GVO, quatro primeiros prémios e prémios de interpretação em 
concursos internacionais.

Apresenta-se regularmente como solista em recital, oratória e ópera, 
tendo colaborado com as principais orquestras e maestros do país.
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Convento
de São Pedro 
de Alcântara
O Convento de São Pedro de Alcântara é uma construção 
do séc. XVII, anterior ao terramoto de 1755. A sua edificação 
deve-se ao primeiro marquês de Marialva e conde de 
Cantanhede que, em 1665, na Batalha de Montes Claros 
(guerra da Restauração) fez um voto de fundar um convento 
em Lisboa dedicado a São Pedro de Alcântara. 

A Igreja, apresenta no seu interior decoração barroca joanina, 
vinda do Convento de Mafra no período do pós-terramoto e 
merece, por si, a visita. No conjunto sobressaem os altares em 
talha dourada, a iconografia franciscana, o teto pintado em 
grissaille e a pintura em marmoreado das paredes. Sobre estas 
destacam-se três grandes pinturas da época joanina. A capela-
mor integra a pintura de Bento Coelho da Silveira e de André 
Gonçalves, complementadas, mais tarde, pela obra de Luciano 
Freire.



Filipe Carvalheiro é formado em Composição pela Escola 
Superior de Música de Lisboa e em Direção pela Universidade 
de Cincinnati (Estados Unidos). Desenvolveu ainda estudos 
de aperfeiçoamento em Composição com Emmanuel Nunes 
(França) e Karlheinz Stockhausen (Alemanha) e de Direção de 
Orquestra com Donato Renzetti (Itália) e Jorma Panula (Finlândia). 
Como maestro tem-se apresentado sobretudo na Dinamarca, 
Suécia, Áustria, Inglaterra, Polónia e Alemanha.

É atualmente maestro titular da Kammerorkestret Musica e do 
Kammerkoret Musica (Copenhaga).

Como maestro convidado ou assistente tem ainda colaborado 
com diversas orquestras e coros no norte da Europa, destacando-
se a sua colaboração com o Teatro Real (Ópera de Copenhaga) e a 
Opera Hedeland (Hillerød).

Filipe Carvalheiro
Diretor artístico 
Temporada Música em São Roque

Em concursos internacionais conquistou por duas vezes o 
Conductors Prize, na Polónia em 2013 e em Espanha em 2015. 

Em 2015 gravou o CD “Kvindestemmer” e dirigiu no Castelo de 
Kronborg, Helsingør, o concerto de gala para o lançamento da 
organização de cooperação internacional “Transition”, transmitido 
em direto para a Dinamarca, Suécia, Hungria, Japão e Índia.

A convite da Rainha Margrethe II da Dinamarca dirigiu o concerto 
comemorativo dos 100 anos de direito de voto feminino naquele 
país. Desde 1989, o Maestro e compositor Filipe Carvalheiro é o 
diretor artístico da Temporada Música em São Roque, organizada 
pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



PRÓXIMO CONCERTO

Polyphonos Ensemble  
Imanência e Transcendência – Entre Mestres e Discípulos:
Polifonia Portuguesa do séc. XVI
De Braga a Évora, de Coimbra a Lisboa, 
diálogos entre nomes maiores da polifonia quinhentista

_22 out_sex / 21h00
_Igreja de São Roque 
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