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António Vivaldi (1675 – 1741)

Concerto em lá menor
allegro – largo - allegro

Carlos Seixas (1704 – 1742)

Hodie nobis caelorum Rex 
Responsório a 5 para o Natal

Sebastián Durón (1660 – 1716)

En la quietud de las ondas
Tono a 4 Al Santí[si]mo Sacramento
No suspires
Tono a 4 Al Santí[si]mo Sacramento

PROGRAMA
Francesco Mancini (1672 – 1737) 

Concerto em sol menor
largo – fuga – largo – spiritoso

José de Torres (1670 - 1738)

Divino hijo de Adán 
Cantada con violines y oboe
área “Divino Hijo de Adán”– recitado 
“Que és esto?” – área “A eso vengo” 
- recitado “A esto baja a la tierra” -
área “Que viva” - grave “Oh soberano 
amor”

Alessandro Scarlatti (1670 – 1725) 

Concerto em lá menor
allegro – largo – fuga – largo e 
piano - allegro

Sebastián Durón (1660 – 1716)

Blanca e pura estrella 
Villancico al S[antísi]mo a 4o 
El blando sussurro 
Cuatro al Nacimiento del S[eño]

José de Torres (1670 - 1738)

Más no puede ser 
Al Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesuchristo A 5 con violines y oboé
coro “Mas no puede ser” - recitado 
“Siendo Dios” - area “Descienda, oh 
Señor” - minuet con coplas - coro 
“Búsca-le Amor”
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Este programa pretende retratar um hábito e género musical 
cuja popularidade ultrapassou fronteiras e teve uma presença 
muito forte na península Ibérica e no novo mundo. O vilancico 
integrava o Rito Católico Romano normalmente nas semanas que 
antecediam o Natal e ao longo dos tempos foi sendo cada vez 
mais frequente em outras alturas festivas conforme o calendário 
santoral e devocional de cada catedral ou centro religioso. Na 
sua origem, o vilancico tinha normalmente textos profanos e 
foi sendo adaptado e adotado pela Igreja ao longo do sec. XVI, 
provavelmente pela sua capacidade de cativar a audiência. 
 
Em Portugal na sua grande maioria os vilancicos eram realizados 
em castelhano, com raras exceções em português na altura do 
Natal. A predominância do castelhano e a origem profana do 
género são muito claras no Cancioneiro Poético Musical de Lisboa 
depositado na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, onde 
dos 130 vilancicos notados apenas 1 é em Português e não há 
evidências literárias ou indicações que a sua criação tenha tido 
propósitos religiosos. 
 
Tal como Carlos Seixas e Francisco António Almeida foram os 
grandes compositores do alto barroco em Portugal, Sebastián 
Durón e José de Torres representam a restante Península Ibérica 
no início do séc. XVIII. Apesar de não haver evidências claras de 
que os seus vilancicos foram realizados em igrejas lusitanas, a 
verdade é que a algumas das zarzuelas atribuídas a Durón e 
que o tornaram célebre foram realizadas na casa do embaixador 
espanhol e a circulação das partituras de Torres em edições 
impressas facilmente as podem ter feito chegar cá. Ambos os 
espanhóis procuram claramente o lado teatral e expressivo nas 
suas partituras criando um objeto musical cativante e sedutor 
que explica claramente a popularidade do género. Por outro lado 
na obra de Seixas, além de o idioma ser o mais conservador latim, 
a linguagem musical claramente mais italiana, com melismas 
vocais mais próximos da ópera séria.

NOTAS DE PROGRAMA
A obra do compositor português cumpre claramente vontade 
de D. João V que não só se quis aproximar o mais possível doa 
hábitos cerimoniais do Vaticano, como a sua esposa ativamente 
motivou a importação de música e músicos italianos. O ano da 
morte de Sebastián Durón 1716 coincidiu com a proibição da 
realização de vilancicos em Portugal. Muito depois disso, após ter 
casado com o príncipe espanhol e ter ido viver para Madrid, Maria 
Bárbara ainda se pronunciava sobre este género musical numa 
carta enviada a seu pai em 1747 nos seguintes termos:

“Hontem nas matinas [...] cá nos quebrarão a cabeça 3 horas 
com os vilhancicos q. os não aturo, e se pudesse os avia de 
prohibir, porq. he huma cousa ridícula e imprópria, misturadas 
de castelhanadas com o oficio divino; e na Missa de pontifical 
q. celebrou o Núncio hoje, no lugar q. lá se canta o motete, 
emcaixarão outros vilhancicos, veja V. Mg.de q. parvoisse “
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Com o nome inspirado no famoso quadro de Giorgone, o Concerto 
Campestre é um grupo de música de câmara que se dedica 
à interpretação da música europeia, desde o renascimento ao 
classicismo, chamada “música antiga”.

É constituído por jovens profissionais especialistas nos instrumentos da 
época, tais como cravo, oboé barroco, viola da gamba e violino barroco. 
Os seus elementos são formados nas principais escolas europeias 
e trabalham em vários grupos da especialidade, tais como Ricercar 
Consort, Al Ayre Español, Les Talens Liryques e Divino Sospiro.

O grupo está sediado em Lisboa e tem a direção artística de Pedro 
Castro. A sua constituição é versátil, tendo sido já realizados desde 
programas com um trio de câmara a produções orquestrais com coro 
e solistas. Apresentou-se na Festa da Música no CCB, nos Encontros de 
Música Antiga de Loulé, no átrio do Museu Gulbenkian, na “Festa no 
Chiado”, nas “Festas de Lisboa” e nos Encontros de Música Antiga de 
Tomar, no Festival Terras sem Sombra e nos Festivais de Outono em 
Aveiro, Festival Internacional de Música de Badajoz, Temporada Música 
em São Roque e Festival Fora do Lugar.

Em colaboração com o Quarteto Arabesco, apresentou a estreia 
moderna da Serenata “L’Angelica” de João de Sousa Carvalho, com sete 
récitas um pouco por todo o país entre Outubro de 2009 e Junho de 
2010, tendo a respetiva gravação sido lançada em 2016 pela Naxos.

DADOS BIOGRÁFICOS
Concerto Campestre
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Pedro Castro
Flauta de bisel | Oboé barroco 
Direção
Pedro Castro nasceu em 1977 no Porto. Estudou flauta de bisel com 
Pedro Couto Soares, Reine Marie Verhagen e Sébastien Marq na 
ESML (Lisboa), HKU (Utrecht, Holanda) e Conservatório Real de Haia 
(Holanda), onde estudou também oboés históricos com Ku Ebinge. 
Enquanto estudou na Holanda foi bolseiro do Centro Nacional de 
Cultura. Realizou em 2008 o Mestrado em Artes Musicais na FCSH e 
ESML e em 2017 o Doutoramento em Música na Universidade de Aveiro 
no âmbito do qual foi bolseiro da FCT. A sua formação incluiu vários 
estágios com a Orquestra Barroca da União Europeia para a qual foi 
selecionado como oboísta principal.
Colabora como oboísta e flautista com inúmeros grupos de 
interpretação historicamente informada por toda a Europa onde 
tem oportunidade de trabalhar com maestros tais como Thomas 
Hengelbrock, Enrico Onofri, Shunske Sato, Eduardo Lopez Banzo, 
Miguel Jalôto, Aaron Zapico, Christophe Rousset, Andrés Gabetta, 
Laurence Cummings, Riccardo Minasi, entre outros. É actualmente 
oboísta principal da Orquestra Barroca Casa da Música e da orquestra 
Divino Sospiro.

É o coordenador artístico do agrupamento Concerto Campestre com 
quem realizou e dirigiu concertos em Portugal e Espanha, incluindo a 
estreia moderna da serenata L’Angelica de João de Sousa Carvalho e a 
primeira gravação moderna editada pela Naxos em 2016.

Colabora com os mestres construtores Mario Estanislau e Vítor 
Estanislau na reprodução de cópias do oboé de Eichentopf conservado 
no Museu da Música em Lisboa com o qual se apresenta neste 
concerto.
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Orlanda Velez Isidro
Soprano
Iniciou os estudos de canto com Maria Repas Gonçalves em Lisboa.
No Conservatório Real de Haia, Holanda, estudou canto clássico com 
Rita Dams e Lenie van den Heuvel. Para repertório especializado em 
música antiga estudou com Jill Feldman, e participou em variadas 
formações com Nico van der Meel, Marie Claude Vallin, Marius van 
Altena, entre outros.

Fez parte da primeira formação Jardin des Voix, Academia de Música 
Barroca dirigida por William Christie com o qual teve a oportunidade 
de trabalhar, como solista e música de câmara em variados projetos 
com Les Arts Florrissants.

Como solista apresentou-se também com os maestros Frans Brüggen, 
Michel Corboz, Ton Koopman, Jos van Veldhoven, Eduardo Lopes 
Banzo, Eurico Onofri, Gabriel Garrido, entre muitos outros.
Foi soprano residente do Dutch Bach Society e do Amsterdam Baroque 
Choir, sendo membro também do Dutch Radio Choir e do Dutch 
Chamber Choir.

Em Portugal apresenta-se regularmente com os Ludovice Ensemble 
dirigido por Miguel Jalôto.

Durante a sua carreira tem gravado regularmente a solo, música de 
câmara, e ensemble abrangendo um vasto repertório.
Licenciada em Ciências Musicais, com bacharelato em Canto e Pós- 
graduação em Psicoterapia Somática.

É professora de canto e psicoterapeuta corporal.
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Mariana Castello-Branco
Soprano
Mariana Castello-Branco estudou canto no conservatório com Manuela 
de Sá. Continuou a sua formação em performance no Flanders Opera 
Studio. Aquando da mesma trabalhou com maestros como Pietro Rizzo 
e Yannis Pouspourikas, cantores como Sir Thomas Allen, Jill Feldman, 
Ann Murray e pianistas como Malcolm Martineau.

As suas performances incluem papéis como Belinda (Dido e Aeneas/H.
Purcell/ Nova ópera de Lisboa) 2nd niece (Peter Grimes/ B. Britten/ 
Teatro Nacional de São Carlos TNSC) Pamina (Die Zauberflöte/
W.A.Mozart/Flanders Opera Studio); Diane (Acteón/ M.A.Charpentier/
Flanders Opera Studio); Serpina (La serva padrona/G.B.Pergolesi/Teatro 
da Trindade); La princesse (L’enfant et les sortilèges/M. Ravel/TNSC); 
Servilia (La Clemenza di Tito/W.A.Mozart/Orquestra Metropolitana); 
Temide (Il Natale di Giove/J. Cordeiro da Silva/Divino Sospiro); Fili 
(A Ninfa do Tejo/A.Scarlatti/Orquestra Metropolitana/Enrico Onofri) 
Colabora frequentemente com a Orquestra Barroca da Casa de Mateus, 
o Ensemble Scherzi Musicali,  Divino Sospiro e The New Baroque Times, 
com o qual participou no festival de musica sacra de Madrid por dois 
anos consecutivos gravando para a Rádio Clássica RNE.
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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.
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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.
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PRÓXIMO CONCERTO

Ensemble Bonne Corde
Funchal em Londres
A publicação em Londres da música de António Pereira da Costa 
(mestre de capela da Sé do Funchal)

_30 out_sáb / 21h00
_Igreja de São Roque 
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