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Parto triste saludoso
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)

Recercada quarta sobre tenore 
“La folia”
Diego Ortiz (c.1510 - c.1576) (Recercadas del 

Tratado de Glosas, 1553)

Mis arreos son las armas
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)

Recercada segunda sobre tenore 
“El passamezzo moderno”
Diego Ortiz (c.1510 - c.1576) (Recercadas 
del Tratado de Glosas, 1553)

PROGRAMA
Porque lhoras moro
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)

Recercada otava sobre tenore 
“La folia”
Diego Ortiz (c.1510 - c.1576) (Recercadas 
del Tratado de Glosas, 1553)

Variação sobre Seguiriya

Ay que biviemdo no byvo
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)

Recercada primera sobre tenore 
“El passamezzo antiguo”
Diego Ortiz (c.1510 - c.1576) (Recercadas 
del Tratado de Glosas, 1553)

La terrible pena mya
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)

Tarantella
Trad. (n. 1976) arr. Tiago Matias

Pues que veros fue ocasion
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)

Recercada quinta sobre tenore 
“El passamezzo antiguo”
Diego Ortiz (c.1510 - c.1576) (Recercadas 
del Tratado de Glosas, 1553)

Biem podera my desvemtura
Filipe Faria (n. 1976) e Sérgio Peixoto 
(n.1974) sobre texto de vilancico 
anónimo (s. XVI)
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O “Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos 
en la música de violones nuevamente puestos en luz”, também 
conhecido simplesmente como “Tratado de glosas”, é um livro de 
música para viola da gamba (Ortiz chama a vihuela de arco ou 
violino) e cravo, publicado, em Roma, a 10 de Dezembro de 1553, 
pelo compositor e violista espanhol Diego Ortiz, em duas versões. 
A impressão ficou a cargo dos irmãos Valério e Luigi Dorico. O livro 
tem 61 folhas no formato paisagem e é dividido em duas partes. 
O “Tratado de glosas” é considerado uma obra-prima da literatura 
para a viola da gamba.

Diego Ortiz (c.1510-c.1576) foi um compositor e teórico espanhol 
ao serviço do vice-rei de Nápoles, governado pelos monarcas 
espanhóis Carlos V e Filipe II. Publicou o primeiro manual sobre 
ornamentação para instrumentos de corda friccionada e uma 
grande colecção de composições vocais sacras (Stevenson 2001). 
Pouco se sabe sobre a sua vida. Acredita-se que tenha nascido 
em Toledo e provavelmente morrido em Roma. Sabe-se que, em 
1553 Ortiz residia no vice- reinado de Nápoles. Cinco anos depois, 
o terceiro duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, nomeou 
Ortiz maestro di cappella da Capela Real de Nápoles. Em 1565, 
Ortiz ainda ocupava o cargo sob o vice-rei Pedro Afán de Ribera, 
duque de Alcalá. 

NOTAS DE PROGRAMA
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Fundado em Lisboa, em 1999, por Filipe Faria e Sérgio Peixoto, Sete 
Lágrimas assume o nome da inovadora colecção de danças do 
compositor renascentista John Dowland (1563-1626) publicadas por 
John Windet em 1604 quando o compositor era alaudista de Cristiano 
IV da Dinamarca (1577-1648).

Profundamente dedicados aos diálogos da Música Antiga com a 
contemporaneidade   – bem como da música erudita com as tradições 
seculares –, Sete Lágrimas juntam músicos de diferentes horizontes 
musicais em torno de projectos conceptuais animados tanto por 
profundas investigações musicológicas como por processos de 
inovação, irreverência e criatividade em torno dos sons, instrumentário 
e memórias da Música Antiga.

Nestes projectos são identificáveis os diálogos entre a música erudita 
e a popular, entre a Música Antiga e a contemporânea e entre a 
secular diáspora portuguesa dos Descobrimentos e o eixo latino 
mediterrânico convertidos em som através da fiel interpretação dos 
cânones performativos da Música Antiga como de uma aproximação a 
elementos definidores da música tradicional ou do jazz.

Desde a sua fundação, o grupo desenvolve uma intensa actividade 
concertística de centenas de concertos em treze países da Europa 
e Ásia, de onde se destacam: Portugal (Centro Cultural de Belém, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Festival Terras sem Sombra [como 
ensemble residente], Encontros de Música Antiga de Loulé, Festival 
de São Roque, Festival das Artes de Coimbra, Festival dos Capuchos, 
Festival Internacional de Música da Madeira, Festival Internacional de 
Música dos Açores, Festival Fora do Lugar, Festival de Leiria, Festival 
de Almada, Memórias Musicais de um Palácio (Sintra), Festival Todos, 
Festival Internacional de Música de Espinho, Fundação Oriente, Festival 
Artes à Vila, Quartel das Artes, Teatro Viriato...), Bulgária (Zora Dramatic 
Theatre/Sliven), Itália (Ravenna, Festival Internazionale W. A. Mozart a 
Rovereto), Malta (BirguFest), Espanha (Festival de Música Antigua de 
Gijón, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Museo Nacional de 
Valladolid, Fundación Juan March/Madrid, Villaviciosa, Abvlensis Festival 
Internacional de Musica, Teatro Zorilla/Valladolid…), China (Macao 
Internacional Music Festival), Suécia (Stockholm Early Music Festival), 
França (Festival Baroque de Sablé, Opéra de Lille...), Bélgica (Gent 
Festival van Vlaanderen, Flemish Opera/Gent, Bozar/Bruxelles, Music 
Center DeBijloke/Gent...), Noruega (Stavanger Konzerthus), República 
Checa (Prague Early Music Festival), Luxemburgo (Philharmonie 
Luxembourg/Salle de Musique de Chambre/Grand Auditorium), 
Alemanha (Grosse Saal/Elbphilharmonie Laeiszhalle Hamburg).

DADOS BIOGRÁFICOS
Sete Lágrimas

Sete Lágrimas chama, regularmente, aos seus projectos, músicos 
convidados das áreas da Música Antiga como María Cristina Kiehr 
(Argentina), Zsuzsi Tóth (Hungria) ou Ana Quintans (Portugal) e da 
música tradicional, jazz e do mundo como Mayra Andrade (Cabo 
Verde), António Zambujo (Portugal) Adufeiras de Monsanto (Portugal), 
Tainá (Brasil), Carolina Deslandes (Portugal) ou Ana Moura (Portugal).

No contexto dos projectos de diálogo entre a Música Antiga e a 
contemporânea – New Early Music Series – Kleine Musik MU0102/2008, 
Silêncio MU0106/2009 e Vento MU0108/2010 –, Sete Lágrimas estreia 
obras, especialmente dedicadas ao consort, dos compositores 
Ivan Moody (Inglaterra), João Madureira (Portugal), Andrew Smith 
(Inglaterra/Noruega) e Christopher Bochmann (Inglaterra). Em 2011 
Sete Lágrimas apresentou, em estreia mundial, no Festival das Artes de 
Coimbra, a encomenda da obra Lamento ao escritor José Luís Peixoto, 
vencedor do Prémio Literário José Saramago, e ao compositor João 
Madureira.

Em Portugal como no estrangeiro, as temporadas de concertos e a 
sua extensa discografia é elogiada pela crítica e pelo público. Os seus 
treze títulos – Lachrimæ #1 MU0101/2007, Kleine Musik MU0102/2008, 
Diaspora.pt: Diáspora, vol.1 MU0103/ 2008, Silêncio MU0106/2009, 
Pedra Irregular MU0107/2010, Vento MU0108/2010, Terra: Diáspora, 
vol.2 MU0110/2011, En tus brazos una noche MU0109/2012, Península: 
Diáspora. vol.3 MU011/2013, Cantiga MU0113/2014, Missa Mínima 
MU0116/2016, o poema gráfico com texto e ilustrações de Filipe Faria e 
música de Sete Lágrimas Um dia normal MU0116/2015 e Twentie Yeares 
in Seaven Teares MU0120/2021, livro comemorativo do 20º aniversário 
do consort com um CD Best of com dois vilancicos inéditos – recebem, 
frequentemente, o número máximo de estrelas (5 em 5), Escolha do 
Editor, Melhor do Ano, etc, nos principais jornais, rádios e revistas de 
Portugal. Internacionalmente destacam-se as críticas discográficas e 
de concerto na International Record Review, Doce Notas, Aftonbladet, 
Novinky, Opera PLUS, Svenska Dagbladet, Lute News, Goldberg, etc.. 

Em 2008, 2011 e 2012 os três títulos do projecto Diáspora atingem o 
primeiro lugar do TOP de vendas das lojas FNAC. Em 2010, “Diaspora.
pt” foi eleito, no “Guia da Música Clássica” da mesma cadeia de lojas, 
como “Discografia Essencial”, e a carreira do Sete Lágrimas destacada 
na publicação “Alma Lusitana” (FNAC).

Em 2011/2012 Sete Lágrimas é convidado para assumir o estatuto de 
Ensemble Associado da Temporada do Centro Cultural de Belém (CCB/
Lisboa) tendo apresentado o “Tríptico da Terra” em três concertos 
esgotados.

A convite da rádio clássica RDP Antena 2 Sete Lágrimas foi, em 2014, 
o representante português no projecto europeu da UER/EBU Union 
Européenne de Radio-Télévision – EURORADIO Christmas Folk Music 
Project – emitido em 30 rádios de 28 países como a BBC Radio 3 ou a 
France Musique. 

A sua discografia integra regularmente as playlists das rádios clássicas 
de vários países europeus como Espanha (RNE Rádio Clásica), Inglaterra 
(BBC Radio 3), República Checa (Ceský Rozhlas/Czech National Radio), 
Portugal (Antena 2/TSF/Antena 1...)...

A Temporada 2018/2019 iniciou-se com o projecto de criação “Les 
Explorateurs”, a convite da Philharmonie Luxembourg e do Director 
Artístico, Pascal Sticklies, com 18 récitas esgotadas em Setembro/
Outubro de 2018, com a produtora Aline Bourguignon (França), o 
encenador e dramaturgo Benjamin Prins (França), a assistente de 
direcção e dramaturga Pénélope Driant (França), a cenógrafa e 
figurinista Nina Ball (Áustria), o actor e bailarino Jan Bastel (Alemanha) 
e o bailarino Nestor Kouame Dit Solvis (Costa do Marfim). Em Setembro 
do mesmo ano Sete Lágrimas apresentou-se no Grande Auditório 
da Philharmonie Luxembourg num concerto integrado no Festival 
Atlântico. 

Na Temporada 2019/20 Sete Lágrimas apresentou-se, entre outros, 
no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, Festival Fora do 
Lugar, Festival de S. Roque, Festival Artes à Vila, Festival Cistermúsica 
(Alcobaça) ou na Sala Suggia da Casa da Música (Porto). 

Em 2019 desenvolveu a criação e apresentação pública, em 15 récitas 
– esgotadas –, do Episódio 2 de “Les Explorateurs” – La Princesse 
Mystérieuse – a convite da Philharmonie Luxembourg com o 
encenador e dramaturgo Benjamin Prins (França), a assistente de 
direcção e dramaturga Pénélope Driant (França), a cenógrafa e 
figurinista Nina Ball (Áustria), o actor e bailarino Jan Bastel (Alemanha), 
a coreógrafa Sabine Novel (França), a bailarina Winnie Dias (Brasil) e o 
actor Alexandre Martin-Varoy (França).

Na Temporada 2020/21 regressa, depois do sucesso de 2018 e 2019, 
à Philharmonie Luxembourg para o Episódio 3 da “Trilogie Sete 
Lágrimas” com a mesma equipa artística liderada pelo encenador 
Benjamin Prins (França). Apresenta-se, entre outros, no Grande 
Auditório do Centro Cultural de Belém, Grande Auditório da Fundação 
Calouste Gulbenkian – com o Coro Gulbenkian como convidado – ou na 
Grosse Saal da Elbphilharmonie Laeiszhalle Hamburg (Alemanha).

No contexto das comemorações dos 20 anos de carreira a Arte das 
Musas edita o livro Twentie Yeares in Seaven Teares – Vinte Anos em 
Sete Lágrimas: Os primeiros vinte anos de Sete Lágrimas ECMC –, que 
inclui um CD best-of da discografia completa do consort.

Sete Lágrimas conta com o apoio do Ministério da Cultura (Governo de 
Portugal) e da Direcção-Geral das Artes, desde 2003, e do Município 
de Idanha-a-Nova - UNESCO Creative City of Music, desde 2012. É 
representado e editado pela Arte das Musas.
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Filipe Faria
Direção
Filipe Faria nasceu, em Lisboa, em 1976. Pai, músico, compositor, 
autor, programador, produtor e investigador licenciou-se em 
Ciências Musicais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/
Universidade Nova de Lisboa em 1998. Em 2000 termina a Pós-
Graduação em Musicologia pela Universidade Autónoma de Lisboa, 
em 2002 a Especialização do Mestrado em Ciências Documentais pela 
Universidade de Évora e em 2004 a Pós-Graduação do Mestrado em 
Arte, Património e Teoria do Restauro pela Universidade de Lisboa/
Faculdade de Letras/Instituto de História de Arte. Funda e co-coordena 
o projecto de licenciatura e pós-graduação em Musicologia - UAL - em 
1999/2001 e funda e coordena o projecto de Licenciatura em Educação 
Musical - ISCE - em 2008/2009. 

Em 2000 funda a produtora e editora Arte das Musas da qual é gestor 
e director artístico e de produção e com a qual desenvolve projectos 
originais e parcerias nacionais e internacionais nas áreas da música, 
arte sonora, filme documental, etnografia, artes plásticas, fotografia, 
edição e programação. Cria e funda, em 2003, o Festival Terras sem 
Sombra de Música Sacra do Baixo Alentejo, do qual foi director artístico 
e de produção entre 2003 e 2010, e, em 2012, o Fora do Lugar - Festival 
Internacional de Músicas Antigas - em Idanha-a-Nova, do qual é 
director artístico e de produção. Estes projectos originais têm o apoio 
do Ministério da Cultura e da Direcção-Geral das Artes entre outras 
entidades. 

Foi elemento efectivo do Coro Gulbenkian entre 1998 e 2013 tendo 
realizado digressões em Portugal, Espanha, França, Itália, China, 
Estados Unidos da América, Malta, Holanda, Bélgica, Alemanha, 
Inglaterra, Japão, Israel, entre outros, e músico freelancer em 
ensembles de música antiga nacionais no mesmo período. 

Em 1999 funda o consort de música antiga e contemporânea Sete 
Lágrimas, que co-dirige, com uma discografia de 13 títulos - “Lachrimæ 
#1” (2007), “Kleine Musik” (2008), “Diaspora.pt: Diáspora, vol.1” (2008), 
“Silêncio” (2009), “Pedra Irregular” (2010), “Vento” (2010) “Terra: Diáspora, 
vol.2” (2011), “En tus brazos una noche” (2012), “Península: Diáspora. vol.3” 
(2013), “Cantiga” (2014), “Um dia normal” (2015), “Missa Mínima” (2016) e 
“Twentie Yeares in Seaven Teares” (2021) - e uma carreira em Festivais 
e Centros Culturais de doze de países da Europa e Ásia como Portugal, 
Bulgária, Itália, Malta, Espanha, China, Suécia, França, Bélgica, Noruega, 
Luxemburgo, Alemanha e República Checa. Em 2012 funda o projecto 
Noa Noa com uma discografia de 4 títulos - “Língua, vol. 1” (2014), 
“Língua, vol. 2” (2015), “De la mar” (2016), “Palavricas d’amor” (2017) - com 
concertos em Portugal, França, Bélgica e Japão. 

Em 2015 edita o seu primeiro livro, o poema gráfico “Um dia normal”. 
Em 2016 e 2017 cria os projectos multi-disciplinares “Todas as 
noutes passadas” (com Pedro Castro e Carla Albuquerque) e “Como 
dormirão meus olhos?” (com Pedro Castro), ambos sob encomenda 
do Centro Cultural de Belém/Fábrica das Artes em parceria com a 
Zonzo Compagnie (Bélgica) e com o financiamento do programa 
Europa Criativa da União Europeia. Em 2018 edita o CD dedicado à 
música original (escrita em colectivo com Pedro Castro) para “Todas 
as noutes passadas” e colabora com Mara Maravilha na criação e 
performance da banda sonora para o projecto “Isto não é uma nuvem” 
apresentado nos Dias da Música no CCB. Em 2018/2019 desenvolve seis 
paisagens sonoras - “Paisagem Sonora #1 a #6: Biofonias, Geofonias e 
Antropofonias de…” - em Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Oleiros, 
Penamacor, Castelo Branco e Idanha-a-Nova - estreadas nestas cidades 
em diálogo com os fotógrafos Valter Vinagre e Pedro Martins. Em 2020 
é convidado pelo Projeto Cinco a desenvolver um projecto de paisagem 
sonora nos Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Lousã, Óbidos e 
S. Pedro do Sul que resultou em “Cinco sopros para uma paisagem”. 
Este projecto de instalação sonora no espaço público estreou 
simultaneamente nestas cidades e foi adaptada a um espectáculo de 
homenagem ao antropólogo Benjamin Pereira (1928-2019), estreado 
no Centro Cultural Raiano. Em 2020 cria o projecto Museu dos Sons 
Perdidos e o podcast com o mesmo nome (Museu dos Sons Perdidos/
Museum of Lost Sounds). Em 2020 edita a sua obra “Inselberg Partita, 
n.2” para Homem e Terra Solo. 

Completou o Curso Geral do Conservatório Nacional em 1992, o Curso 
Complementar de Violino do Conservatório Nacional de Lisboa/
FMAC em 1997, o Curso de Fotografia do Ar.Co – Centro de Arte e 
Comunicação Visual – com o fotógrafo Roger Meintjes, em 1995, o Curso 
de Pintura da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) entre 2001 e 
2005 com os pintores Paiva Raposo e Mário Rita e, a convite, o Atelier 
Livre de Pintura da SNBA, com o pintor Jaime Silva, em 2005. 

Em 2014 é convidado para a Comissão de Candidatura de Idanha-
a-Nova à Rede das Cidades Criativas da UNESCO na área da Música, 
aprovada em 2015 por esta entidade. Desde 2015 representa Idanha-
a-Nova como stakeholder nos Encontros Internacionais UNESCO na 
Suécia (Östersund), Japão (Hammamatsu), Itália (Fabriano), Polónia 
(Katowice), no WOMEX 2017 (Polónia, Katowice), no European Congress 
of Local Governments/Institute for Eastern Studies/Economic Forum 
(Polónia, Cracóvia), como conferencista, etc. 

Os seus projectos Arte das Musas e Festival Fora do Lugar, em Idanha-
a-Nova, são, desde 2020, membros efectivos do REMA - Réseau 
Européen de Musique Ancienne/Early Music European Network.
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Sérgio Peixoto
Direção
Iniciou a sua formação musical aos 5 anos de idade na Academia 
dos Amadores de Música e aos 8 anos como coralista e solista, 
tendo mais tarde ingressado no Instituto Gregoriano de Lisboa. É 
licenciado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. 
Integrou a formação do Grupo Vocal Olisipo de 1994 a 1998, com o 
qual participou em festivais e concursos internacionais, conseguindo 
em todos eles o 1o lugar na categoria de Coros de Câmara. Ao longo 
da sua carreira estreou obras de diversos compositores portugueses 
ou residentes em Portugal. Foi membro efetivo do Coro da Fundação 
Calouste Gulbenkian de 1998 a 2010, onde abordou as grandes obras 
do reportório sinfónico e de câmara em concertos na Europa, Ásia, 
América, bem como gravações discográficas.

 Em 1999 foi convidado a integrar o grupo Tetvocal com o qual realizou 
numerosos concertos em Portugal, Brasil (2000 e 2002) e Tailândia 
(2002, 2003 a convite da casa real tailandesa). Em 2001, juntamente 
com Filipe Faria, funda o ensemble Sete Lágrimas, especializando-se na 
área da música antiga e contemporânea em Portugal. Com o ensemble 
Sete Lágrimas, grava para a editora Arte das Musas/MuRecords 12 
discos, e participa nos mais prestigiados festivais musicais em Portugal, 
Europa e Ásia. É director artístico/musical do único coro de surdos 
(coro em Língua Gestual Portuguesa) em Portugal. Desde de 2010 que 
tem vindo a exercer na Universidade Católica Portuguesa um trabalho 
de inclusão através da música com surdos. Este projeto pretende 
demonstrar, no âmbito da responsabilidade social, que as pessoas 
surdas podem fazer parte de um coro. Em 2017 é agraciado pelo 
Instituto Nacional de Reabilitação com o prémio Dedicação, em prol da 
defesa e afirmação da Língua Gestual Portuguesa. Complementa a sua 
actividade musical trabalhando com diversos agrupamentos, nos quais 
se destacam o Coro da Universidade Católica Portuguesa, Coro Magis e 
coro do IPMA.
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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

Solistas da Orquestra
Barroca Casa da Música
O Arrependimento e a Gratidão de Bach
O contraste e esplendor do alto barroco; redenção
e gratidão em cantatas de J. S. Bach, brilho e leveza
num concerto de G.P.Telemann

_12 nov_sex / 21h00
_Igreja de São Roque
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