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Concerto Campestre
“Oh que admirable obra”

Estreia moderna de vilancicos de João Pedro de Almeida Mota,
em contraponto com obras religiosas de Pedro Avondano,
Ambrosio Molinero e J. S. Bach.

Apoio:
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Pedro Castro
Oboé barroco e Direção

Orquestra
César Nogueira_Violino
Nuno Mendes_Violino
Sofia Diniz_Viola da gamba
Marta Vicente_Violone
Flávia Almeida Castro_Cravo e órgão
David Garrido_Oboé barroco
Paulo Guerreiro_Trompa natural
Luís Vieira_Trompa natural

Raquel Mendes_Soprano
Lucía Caihuela_Mezzo-soprano
Fernando Guimarães_Tenor
Hugo Oliveira_Barítono
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PROGRAMA
João Pedro Almeida Mota (1744 – 1817)
Oh! Que admirable obra
Vilancico al santissimo*
Ay ayre suspiros
Vilancico al santissimo*
Ay Dulze Dueño
Villancico al Stmo*
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Missa em Fá BWV 233
Kyrie – Gloria – Domine Deus – Qui tollis –
– Quoniam – Cum Sancto Spiritu
Pausa

NOTAS DE PROGRAMA
Pedro António Avondano (1714 – 1782)
Magnificat
Et exultavit – Quia Fecit – Fecit potenciam –
– Exurientes – Sicut locutus – Gloria
João Pedro Almeida Mota (1744 – 1817)
Pues mientras que el Niño vive
Tonadilla de Navidad*
El Alcalde de Belen
Vilancico al Santíssimo*

Este programa pretende levantar o véu da “admirável obra”
que nos deixou o compositor português João Pedro de Almeida
Mota, cujo extenso legado é atualmente largamente ignorado
quer na sua terra natal, quer em Espanha, onde desenvolveu
uma extraordinária carreira. Nascido em 1744, foi com grande
probabilidade um dos beneficiários da importante instituição
musical criada por D. João V, o seminário da Patriarcal. Certo
é que em 1761, com 17 anos, consta como cantor da Capela Real
e se inscreve na irmandade de Sta. Cecília, conforme a regra
ditada por D. José I, que a tal obriga todos os que exercem
a profissão de músico.
As prestigiosas funções de cantor da Capela Real não são
suficientes para a ambição e talento de Almeida Mota, que em
1766 já se encontra ao serviço da capela musical da Sé de Braga
e pouco depois acumulando também funções de docente
no Seminário de São Pedro. De Braga para a Galiza terá sido
um pequeno grande salto deste artista lusitano e é na cidade
fronteiriça de Tui que se encontram algumas das obras transcritas
para este programa. Curiosamente não consta que ele tenha
exercido funções nesta cidade, mas sim em Lugo, Mondonhedo e
Santiago de Compostela, num período em que o mesmo foi alvo
de algumas disputas e polémicas laborais que espelham
um período difícil da sua carreira.
O reconhecimento e o apreço pelo enorme talento deste
compositor não foi imediato, mas a sua extensa carreira em
Espanha a quantidade de partituras que foram copiadas e estão
ainda depositadas nos mais diversos arquivos deste nosso país
irmão, são a prova viva deste facto. O coroar desta extraordinária
carreira terá sido a edição dos seus quartetos de corda.
Neste concerto teremos o privilégio de partilhar em primeira
audição moderna alguns dos vilancicos deste compositor
depositados nos arquivos de Tui e Astorga. Este género musical
era também muito popular e comum nas igrejas portuguesas,
mas caiu em desuso no início do séc. XVIII com a mudança de
preferência estética para a música italiana. Estes vilancicos da
segunda metade do sec. XVIII são cantados e acompanhados por
um orgânico instrumental semelhante ao de uma “tonadilla”,
um género de ópera em miniatura ou “intermezo” que ganhou
uma popularidade extraordinário no país vizinho.
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DADOS BIOGRÁFICOS
Concerto Campestre
Com o nome baseado no famoso quadro de Giorgione ou Ticiano, o
grupo de música antiga Concerto Campestre pretende materializar
musicalmente o refúgio idílico criado por esta corrente estética através
da interpretação da música dos séc. XVI a XVIII em instrumentos de
época e inspirado na prática historicamente informada.
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, Noites de Queluz Tempestade e Galanterie, 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 por todo o país entre Outubro de 2009 e Junho de
2010, tendo a respetiva gravação sido lançada em 2016 pela Naxos.
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Pedro Castro
Oboé barroco e 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, Aaron Zapico, Christophe Rousset,
Andrés Gabetta, Laurence Cummings, Riccardo Minasi, entre outros. É
actualmente oboísta principal da Orquestra Barroca Casa da Música.
É o diretor 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.
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Raquel Mendes
Soprano
Iniciou os seus estudos musicais em violino no Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian de Braga, em 2003, tendo terminado o 5º grau do
mesmo. Concluiu os estudos nesta instituição em 2015, no curso
de canto, sob a orientação de Inês Sofia, tendo estudado anteriormente
com as docentes Maria José Carvalho e Ana Rute Rei. Em 2019 concluiu a
licenciatura em canto na ESMAE com nota máxima, sob a orientação
de António Salgado.
É membro dos ensembles vocais Moços do Coro, Absolute Vocem
Ensemble, Suave Armonia, Bando de Surunyo e Cupertinos - os dois
últimos especializados em música portuguesa dos séculos XVI e XVII e colabora frequentemente com o ensemble Ars Combinatoria.
Participou em importantes festivais de música nacionais internacionais,
como por exemplo o Festival Internacional de Música da Póvoa
de Varzim, Festival Abulensis, Festival Antena 2, Tage Alter Musik
Regensburg, Mundos e Fundos, Temporada de Música em São Roque,
Festival de Música Religiosa de Canarias, Festival Camiñartes e na série
de concertos Choral at Cadogan, em Londres.
Em dezembro de 2020 ganhou o 1º prémio na categoria de canto, nível
III, do Concurso Internacional de Música Cidade de Almada 2020.
Enquanto solista, interpretou os papéis de “Giannetta” em L’Elisir
d’amore de G. Donizetti, “Despina” em Così fan Tutte de W.A. Mozart, “La
Donna” e “Lauretta” em La Donna di Genio Volubile de Marcos Portugal,
“Pulcinella” em Pinocchio de Pierangelo Valtinoni, “Pilot” no musical The
Little Prince de Rachel Portman, e Milu Ricci na ópera 1755 seguido de o
tio Mário vai ao cinema, de Carlos Azevedo e Telmo Marques. Interpretou
ainda, como solista, obras como Requiem de W. A. Mozart, Dixit Dominus
de G. F. Händel, Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, Gloria de
Antonio Vivaldi, Cantata BWV 38 de J. S. Bach, entre outras. Apresentouse a solo em salas de espetáculo portuguesas como o Theatro Circo,
Teatro Nacional São João, Teatro Helena Sá e Costa e Sala Suggia.
No domínio da música de câmara, apresenta-se frequentemente em
recitais de canto e piano com o pianista Ángel González em Portugal
e Espanha.
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Lucía Caihuela
Mezzo-soprano
Nascida em Madrid, Lucía Caihuela iniciou os seus estudos profissionais
de canto no conservatório Arturo Soria de Madrid, para depois prosseguir
na Holanda a aí completar a sua formação como cantora. Lucía completou
com a máxima classificação no Conservatório de Amsterdão a licenciatura
e mestrado em canto clássico com especialização em música antiga,
sob a tutela de Xenia Meijer.
Como intérprete, Lucía colabora habitualmente com agrupamentos
como Collegium 1704, The Netherlands Bach Society, LA Sfera Armoniosa,
L’Apothéose, Opera2Day, Al Ayre Español, Luthers Bach Ensemble,
Lagrande Chapelle, Dutch National Opera, La Guirlande, Concerto 1700
y Ensemble Masques. Cantou como colista em prestigiosas salas como
o Teatro Real e Audtório Nacional de Madrid, a capela real de Versailhes,
Rudolfinum de Praga, o Concertgebouw de Amsterdão, o Bijlocke
em Gent, o Tivoli Vredenburg de Utrecht, o Mozarteum de Salzburgo
entre outros. Trabalhou com maestros como Richard Egarr, Philippe
Herreweghe, Shunske Sato, Christoph Prégardien, Hans-Cristoph
Rademann e Václav Luks.
Entre as suas gravações recentes encontra-se o disco “Missa 1724”
com o agrupamento checo Colleggium 1704 para a Accent Records,
dedicado à música de Jan Dismas Zelenka, o disco “ Membra Jesu Nostri”
para a Brilliant Classics com o grupo holandês Luthers Bach Ense,ble,
assim como várias colaborações para a plataforma “All of Bach”,
um projecto audiovisual da Netherlands Bach Society.
No campo da ópera, Lucía foi uma das 35 finalistas entre mais de 1400
participantes do todo o mundo na prestigiosa competição Neue Stimmen
na Alemanha em 2017, assim como semifinalista na London Handel
Competition em 2020. Interpretou papeis como o de Proserpina no
L’Orfeo de Monteverdi, Dido em Dido and Aeneas de Purcell, Cherubino
em Le nozze di Figaro de Mozart, Amenofi na recuperação da ópera
barroca La Nitteti de Conforto e em 2023 interpretará o papel de Poppea
nuna co-produção de L’incoronazione di Poppea entre Opera2Day e The
Netherlands Bach Society na Holanda.
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Fernando Guimarães
Tenor
Nomeado para um Grammy para Melhor Gravação de Ópera em 2015
pela sua interpretação do papel titular de Il Ritorno d’Ulisse in Patria
de Monteverdi com Boston Baroque, Fernando Guimarães foi também
vencedor do concurso “L’Orfeo” em Verona e premiado no conceituado
concurso Cesti em Innsbruck, além de galardoado com o Prémio
Jovens Músicos da RDP e com o 2.º Prémio no Concurso Nacional
de Canto Luísa Todi.
Trabalhou extensivamente com grupos de referência
como L’Arpeggiata (C. Pluhar), Les Talens Lyriques (C. Rousset),
Concerto Köln, Pygmalion (R. Pichon), Les Muffatti (P. Van Heyghen),
Al Ayre Español (E. López Banzo), Orquesta Barroca de Sevilla
(E.Onofri), Cappella Mediterranea (L. García Alarcón) e a sua discografia
conta com mais de uma vintena de gravações nas mais diversas
etiquetas.  
Entre os seus êxitos contam-se o papel titular de La Descente
d’Orphée aux Enfers de Charpentier com Les Arts Florissants (Opéra de
Versailles); a sua estreia na Philharmonie de Berlim com a Freiburger
Barockorchester e no Queen Elizabeth Hall de Londres com a Orchestra
of the Age of Enlightenment; Teseo em Elena de Cavalli (Festival d’Aixen-Provence); Fenton em Falstaff de Verdi (Lawrence Foster/Fundação
Gulbenkian); e o protagonista de L’Orfeo de Monteverdi na Opéra de
Lausanne (Robert Carsen/Ottavio Dantone).
Entre os seus mais recentes projectos incluem-se a sua estreia com
a Nederlandse Bachvereniging, numa digressão com a MatthäusPassion de J.S.Bach; o papel de Tamese em Arsilda de Vivaldi
com Collegium 1704 e Vaclav Lúks; uma nova produção de L’Orfeo
de Monteverdi, no Teatro Regio de Turim; e o seu regresso ao papel
titular do Ulisse de Monteverdi em Sydney, com a Pinchgut Opera.
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Hugo Oliveira
Barítono
Nascido em Lisboa, Hugo Oliveira especializou-se em repertório dos
séculos XVII-XIX tendo cantado com Ton Koopman, Frans Brüggen,
Paul McCreesh, René Jacobs, Jordi Saval, Giuliano Carella, François-Xavier
Roth, Wayne Marshall e Jaap van Zweden. Esteve inserido em diversas
produções com ensembles e orquestras includindo Akademie für Alte
Musik Berlin, Orchestra of the Eighteenth Century, Hespèrion XXI, Ricercar
Consort, London Symphony Orchestra, Concertgebouw Orchestra, Al Ayre
Español, Nederlands Bach Society, Collegium 1704, L’Arpeggiata, Ludovice
Ensemble, Orquestra Gulbenkian Orchestra e Orchestra Sinfónica
Portuguesa.
Destacam-se as apresentações na prestigiada NPS series no
Concertgebouw Amsterdam, Festival de Aix-en-Provence, Festival
de Ambronay, Staatsoper Berlin, Vienna Konzerthaus, Opera Real de
Versailles, Prague Rudolfinum, London Barbican Center, Centro Cultural
de Belém, Fundação Calouste Gulbenkian e Teatro Nacional de São Carlos.
Hugo Oliveira participou ainda em várias gravações, designadamente
“French Bass Cantatas” com o Ludovice Ensemble (Miguel Jalôto),
Keizer’s “Brockes Passion” com Les Muffatti (Peter van Heyghen), a
ópera “Un Retour” de Oscar Strasnoy, “Mozart Vesperae Solenne de
Confessore & Bach BWV61” com a Düsseldorf Symphoniker (Toralf
Hildebrandt), “Pegaso” com música de T. Merula e o ensemble La Galania
e “Mediterráneo” com a Cappella Mediterranea sob a direção de Leonardo
García Alarcón.

Igreja
de São Roque
Edificada pela Companhia de Jesus, num local que
anteriormente era dedicado ao culto a São Roque, a igreja
representa um dos mais belos exemplares da arquitetura
maneirista nacional. Resistiu praticamente intacta ao terramoto
de 1755, tendo sido incorporada na Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa em 1768, por doação régia de D. José I. É um dos edifícios
mais emblemáticos do século XVI que remanescem
na capital.
Evidencia-se, neste edifício, a qualidade do seu património
artístico, constituído por azulejaria, mármores policromos,
ourivesaria, talha dourada, pintura, escultura e relicários,
património este que tem sido valorizado por sucessivas
campanhas de conservação e restauro. Destaque ainda para
o teto, o único exemplar lisboeta que resta dos grandes tetos
pintados no período maneirista, da autoria do pintor régio
Francisco Venegas, mestre de origem espanhola.

Filipe Carvalheiro
Diretor artístico
Temporada Música em São Roque
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, destacandose a sua colaboração com o Teatro Real (Ópera de Copenhaga) e a
Opera Hedeland (Hillerød).

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

_30 out_dom / 16h30
_Convento de São Pedro de Alcântara

Grupo de Música
Contemporânea de Lisboa
“Voce Meam”
A contemplação perante o divino. O sentimento
religioso de Ivan Moody e Alfredo Teixeira,
o sensorialismo de Constança Capdeville, o arrojo
de Jorge Peixinho e a candura de Clotilde Rosa.
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