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Ludovice Ensemble
Presépios cantados: o Natal na
Capela Real e Patriarcal de Lisboa
“Messa Pastorale” de Giovanni Giorgi: cantar
o mistério do Natal com o virtuosismo dos anjos
e a ingenuidade dos pastores.
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PROGRAMA
Mottetto 24 a 4 Concertatto «Hodie scietis quia veniet dominus» per la Vigilia del SS.mo Nattalle - 1756
Giovanni Giorgi (ca.1700 - 1762)

Crucifixus: Grave affetuoso — Soli a 3
Et ressurexit: Allegro — Tutti «sopra la Ciaccona, alio modo»
Et vitam venturi: Fuga, Presto — Tutti «sopra il Minuetto»

Sonata avanti la messa: Sonata Ap.1-4 — Allegro
José António Carlos de Seixas (1704-1742)

intervalo

Introitus «Dominus dixit ad me»
Cantochão do Theatro Ecclesiástico — 1765

Offertorium «Laetentur Coeli, et exulte terra»
Cantochão do Theatro Ecclesiástico — 1765

Kyrie eleyson da «Messa Pastorale à 4 Concertata del Sign. D. Gio. Giorgi» — 1755
Kyrie: Andante ma sostenuto — Tutti
Christi: Allegro ma sostenuto — Soli a 3 «sopra la Tedesca»
Kyrie: Allegro —Tutti «sopra la Romagnola»

Mottetto 25 a 4 Concertatto «Quem vidistis pastores» per la Prima Messa del SS.mo Nattalle — 1756
Giovanni Giorgi (ca.1700 - 1762)

Gloria in excelsis da «Messa Pastorale à 4 Concertata del Sign. D. Gio. Giorgi» — 1755
Et in terra pax: Andante Allegro — Soli a 4 & Tutti «sopra la Piva»
Gracias agimus tibi: Fuga, Allegro sostenuto — Tutti «sopra la Sarabanda»
Domine Deus: Grave affetuoso — Soli a 2 «sopra la Siciliana»
Qui tollis peccata mundi: Grave — Tutti
Suscipe deprecationem: Allegro — Tutti
Qui sedes ad dextra patris: Allegro — Soli a 2
Quoniam tu solus sanctus: Allegro — Soli a 3
Cum sancto spiritu: Allegro Fugato — Tutti «sopra la Piva Rustica»
Sonata dopo l’Epistola: Sonata K.9 — Allegro
Domenico Scarlatti (1685-1757) — Essercizi per Gravicembalo, Londres, 1738/39
Gradual «Tecum principium in die virtutis tuae» & Alleluia «Dominus dixit ad me»
Cantochão do Theatro Ecclesiástico — 1765
Credo in unum dei da «Messa Pastorale à 4 Concertata del Sign. D. Gio. Giorgi» — 1755
Patrem omnipotentem: Allegro — Tutti & Soli a 2 «sopra la Folia ovvero Ciaccona»
Et incarnatus est: Andante sostenuto — Tutti

Sanctus da «Messa Pastorale à 4 Concertata del Sign. D. Gio. Giorgi» — 1755
Sanctus: Allegro sostenuto — Tutti
Pleni sunt caeli: Grave — Tutti
Hossana in excelsis: Allegro e Presto — Tutti
Benedictus: Grave affetuoso — Soli a 2
Hossana in excelsis: Allegro e Presto — Tutti
Sonata per la Levatione: Sonata 2-7 — [Andante]
José António Carlos de Seixas
Agnus Dei da «Messa Pastorale à 4 Concertata del Sign. D. Gio. Giorgi» — 1755
Agnus Dei: Andante sostenuto — Tutti
Communio «In splendoribus Sanctorum» & «Ite missa est»
Cantochão do Theatro Ecclesiástico — 1765
Mottetto 26 a 4 Concertatto «Hodie nobis de caello» per la Seconda Messa del SS.mo Nattalle — 1756
Giovanni Giorgi (ca.1700 - 1762)
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NOTAS DE PROGRAMA
Domenico Scarlatti permanece como o mais famoso dos
compositores italianos que trabalharam para a corte de Lisboa
no séc. XVIII, mas muitos outros músicos transalpinos viveram
em Portugal durante essa época, acabando por exercer uma
ação bem mais profunda e duradoura na vida musical, e cuja
repercussão está ainda por avaliar devidamente por falta de
edições modernas das partituras, interpretações e estudos
históricos e analíticos. Entre eles destaca-se a figura de Giovanni
Giorgi (ca.1700 – 1762) compositor activo em Lisboa ao longo
de quase três décadas, e que deixou uma forte marca nas
gerações seguintes através da sua acção pedagógica, bem
como um legado musical de imponentes dimensões que se
encontra repartido por várias bibliotecas e arquivos, nacionais e
estrangeiros.
O veneziano Giorgi foi contratado por D. João V em 1725 na
qualidade de «Compositor da Patriarcal» devido à sua ampla
experiência no campo da música sacra romana, obtida na
qualidade de mestre de capela da Basílica de São João de Latrão,
vindo assim solidificar a aposta do rei no cerimonial sacro como
expressão simbólica do poder absoluto. A contratação de Giorgi
por D. João V não foi um acto isolado, mas fez parte de uma
estratégia mais ampla relacionada com o colossal investimento
na instituição do Patriarcado de Lisboa e com um modelo
ideológico, típico do Antigo Regime, que previa a união simbólica
entre o poder civil e o poder eclesiástico. Mediante um hábil
processo de negociações junto da Cúria Romana, a Capela Real
foi promovida a Igreja e Basílica Patriarcal em 1716. D. João V uniu
assim numa lógica de «obra de arte total» a pompa litúrgica e o
cerimonial áulico, as artes plásticas e a dimensão coreográfica e
teatral do ritual sacro, o poder retórico da palavra e da música. As
obras que se apresentam no concerto de hoje, transcritas a partir
de materiais musicais do Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa são
apenas exemplos breves de uma produção muito mais ampla e
multifacetada.

A «Messa Pastorale», composta em 1755 ainda antes do fatídico
terramoto, e quando o compositor se encontrava já jubilado
e a viver em Génova — continuando contudo a compor
intensivamente para a corte portuguesa até à sua morte —
recorre a vários tópicos musicais herdados de diferentes tradições
europeias da Pastoral natalícia, e que percorrem toda a obra.
Recorre-se explicitamente às fórmulas rítmicas das danças
barrocas (indicadas nos títulos das diferentes secções, num quase
«desafio» do decoro litúrgico), com particular predominância dos
tempos compostos e dos ritmos pontuados da Siciliana, bem
como à recriação de um imaginário sonoro de carácter rústico,
nomeadamente através da evocação dos bordões das gaitas de
foles («Piva»). Elementos pastorais surgem também nos motetos,
ainda que de forma mais discreta, estabelecendo-se assim a
ligação com as representações plásticas da Natividade e restantes
festividades da quadra, típicas do Sul da Europa. Em Portugal
assumem particular destaque os esplêndidos presépios de barro
setecentistas que abundam em todo o país, distinguindo-se
sobretudo os da autoria de Dionísio e António Ferreira, Silvestre
Faria Lobo, Joaquim Machado de Castro e Joaquim José de
Barros Laborão, todos eles próximos contemporâneos de Giovanni
Giorgi. Neles abundam as representações e alusões à música, seja
popular — tocadores de gaita de foles, sanfona, flautas, pífaros,
pandeiros e castanholas bem como diversos bailadores — seja
erudita, confiada esta aos anjos cantores empunhando partituras,
e frequentemente acompanhados por um grupo de baixo
contínuo constituído por órgão, rabecão, (arqui)alaúde e harpa,
e dois violinos — reflectindo muito provavelmente as práticas
musicais difundidas nas igrejas da capital durante esta época
festiva.

Giovanni Giorgi é uma das mais recentes e importantes
descobertas da musicologia internacional. Mestre da Capela
de São João de Latrão e, mais tarde, da Capela Real e Patriarcal
Portuguesa, Giorgi deixou-nos uma quantidade impressionante
de obras vocais sacras escritas para todas as festas e celebrações
possíveis do calendário católico romano, destacando-se a sua
colecção completa compreendendo mais de cem motetos para
todas as celebrações litúrgicas anuais e inseridos na Capela Real
portuguesa, sempre a seguir ao Ofertório e antes do Prefácio.
Se nas suas primeiras obras compostas em Roma predominam o
rigoroso estilo imitativo e a policoralidade, então indissociáveis do
estilo romano, a chegada à cosmopolita e rica corte portuguesa
obrigou-o a adotar um estilo muito mais moderno, recorrendo a
técnicas muito mais diversas e atualizadas, e pródigo em escrita
concertante, com solos vocais caprichosos, ecoando o virtuosismo
dos castratti contratados para Lisboa - e frequentemente
associados na época, pela transcendência das suas vozes e sua
suposta assexualidade, a seres angelicais. As composições de
Giorgi para o Natal hoje escutadas combinam essas modernas
e doutas sonoridades com uma reflexão muito simples, quase
ingénua, sobre o profundo e indizível mistério do Natal.
Cristina Fernandes (2011) & Fernando Miguel Jalôto (2022)
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DADOS BIOGRÁFICOS
Ludovice Ensemble
O Ludovice Ensemble é um grupo especializado na interpretação
deMúsica Antiga, sediado em Lisboa, e criado em 2004 por Fernando
Miguel Jalôto e Joana Amorim, com o objetivo de divulgar o repertório
de câmara vocal e instrumental dos séculos XVII e XVIII através de
interpretações historicamente informadas e usando instrumentos
antigos.
O nome do grupo homenageia o arquiteto e ourives alemão Johann
Friedrich Ludwig (1673-1752) conhecido em Portugal como Ludovice.
O grupo trabalha regularmente com os melhores intérpretes
portugueses especializados, e também como prestigiados artistas
estrangeiros.
O Ludovice Ensemble apresentou-se em Portugal nos principais
festivais nacionais e é uma presença regular nas duas principais salas
de Lisboa: o CCB e a Fundação Calouste Gulbenkian.
Apresentou-se no estrangeiro nos mais prestigiantes festivais de
música antiga, na Bélgica (Bruges, Antuérpia); Países Baixos (Utrecht);
França (La Chaise-Dieu, Bordéus); República Checa (Praga); Israel
(Telavive, Jerusalém); Irlanda (Dublin); Estónia (Tallinn); e Espanha
(Aranjuez, Quincena Musical de San Sebastian, Santander, Bilbao,
El Escorial, Vitoria-Gasteiz, Lugo, Badajoz, Jaca, Daroca, Peñíscola,
e Pirenéus catalães).
Gravou ao vivo para a RDP-Antena 2, a Rádio Nacional Checa e a Rádio
Nacional da Estónia, bem como para o canal de televisão francês
Mezzo. O seu primeiro CD, para a editora Franco-Belga Ramée/Outhere
foi nomeado em 2013 para os prestigiados prémios ICMA na categoria
de Barroco Vocal. Em 2020 lançou um álbum duplo do Ludovice
Ensemble com sonatas inéditas de C. H. Graun para flauta e cravo
obrigado, pela editora inglesa Veterum Musica.
Do seu trabalho mais recente destacam-se Le Bourgeois Gentilhomme
de Moliére/Lully, Vésperas de Nossa Senhora de 1610 de Monteverdi,
Cain ovvero il primo omicidio de Scarlatti, Timão de Atenas de
Shakespeare e Purcell; Idylle sur la paix de Lully e Les Arts Florissants
de Charpentier, bem como originais programa de música barroca
judiasefardita, e de música francesa de inspiração ibérica.
Mais informação em: www.ludoviceensemble.com
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Fernando Miguel Jalôto
Órgão e Direção
Miguel completou os diplomas de Bachelor of Music e de Master of Music
em Cravo no Departamento de Música Antiga e Práticas Históricas de
Interpretação do Conservatório Real da Haia (Países Baixos), na classe de
Jacques Ogg.
Frequentou masterclasses com Gustav Leonhardt, Olivier Baumont e Ilton
Wjuniski, entre outros.
Estudou também órgão barroco e clavicórdio, e foi bolseiro do Centro
Nacional de Cultura.
É Mestre em Música pela Universidade de Aveiro e presentemente é
Doutorando em Ciências Musicais | Musicologia Histórica na Universidade
Nova de Lisboa, como Bolseiro da FCT.
É fundador e director artístico do Ludovice Ensemble, um dos mais activos
e prestigiados grupos nacionais de Música Antiga.
Colabora com grupos especializados internacionais tais como Vox Luminis,
Oltremontano, La Galanía, Capilla Flamenca, Collegium Musicum Madrid,
Ensemble Bonne Corde, Allettamento, Real Câmara, Portingaloise, etc.
Apresentou¬ se em vários festivais e inúmeros concertos em toda a
Europa, Israel, China e Japão.
Toca com as orquestras Gulbenkian e Metropolitana de Lisboa, e foi
membro da Académie Baroque Européenne de Ambronay (França), da
Academia MUSICA de Neerpelt (Bélgica) e das orquestras barrocas Casa
da Música e Divino Sospiro.
Gravou para a Ramée/Outhere, Brilliant Classics, Dynamic, Harmonia
Mundi, Glossa Music, Parati, Anima & Corpo, e Conditura Records, bem
como para as rádios portuguesa, alemã e checa, e os canais televisivos
Mezzo, Arte e RTP.
Como maestro dirigiu grandes obras do repertório barroco como as
Vésperas de Monteverdi, várias missas e cantatas de Bach, oratórias de A.
Scarlatti, óperas de Lully, Charpentier, e Bourgeois, bailados e óperas de
Rameau, em salas como a Fundação Gulbenkian e o CCB, os festivais
especializados de Utrecht e Bruges. Desde 2022 é maestro convidado/
tutor do curso de ópera barroca de Benslow, em Hitchin (Reino Unido) e
dirige o projecto Lisboa 1740 na Catalunha.

Ludovice Ensemble
Presépios cantados: o Natal na
Capela Real e Patriarcal de Lisboa

Eduarda Melo
Soprano
Formada em Canto pela ESMAE do Porto, Eduarda Melo integrou o
Estúdio de Ópera da Casa da Música e o elenco do prestigiado CNIPAL
em Marseille.
Foi galardoada com o 2º prémio do concurso internacional de Toulouse.
É convidada para numerosos festivais na Europa e canta sob a direcção
de maestros tais como Marc Minkowski, Jérémie Rohrer, Ton Koopman,
Hervé Niquet, Jean-Claude Casadesus, Antonello Allemandi em
prestigiadas casas de ópera (Glyndebourne, Marseille, Lille, Nice, Caen,
Dijon, Paris, Lisboa).
Em ópera destacam-se os papéis de Soeur Constance (Dialogues des
Carmelites), Corinna (Il Viaggio a Reims), La princesse Laoula (L’Étoile),
Rosina (Il Barbiere di Seviglia), Elvira (L’Italiana in Algeri), Norina (Don
Pascuale), Musetta (La Bohème), Despina (Cosi Fan Tutte), Erste Dame
(Die Zauberflöte), Rinaldo (Armida/Myslivecek), Stéphano (Romeo et
Juliette), Frasquita (Carmen), Gabrielle (La Vie Parisienne), Valencienne
(La Veuve Joyeuse), Noémie (Cendrillon), Spinalba (La Spinalba), Fedra
(L’Ippolito/Almeida), Ascanio (Lo Frate Nnamorato), Zemina (Die Feen),
Vespina (L’Infedeltà Delusa), Euridice (Orfeo ed Euridice) e Elle (La voix
humaine).
No âmbito da música contemporânea tem participado em criações de
António Pinho Vargas, Nuno Côrte-Real, Luís Tinoco e Nuno da Rocha.
No âmbito da música antiga colabora regularmente com Le Concert de
la Loge (Julien Chauvin), Divino Sospiro e Ludovice Ensemble.
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Gabriel Díaz
Contratenor
Gabriel Díaz apresenta-se regularmente com várias orquestras e
ensembles como La Capella Reial de Catalunya, Choeur de Chambre de
Namur, La Grande Chapelle, Los Músicos de su Alteza, Vox Luminis, Les
Ambassadeurs e Musica Saeculorum, sob maestros como Jordi Savall,
Leonardo García Alarcón, Lionel Meunier, Philipp von Steinaecker ou Alexis
Kossenko, entre outros.
Gabriel actuou em inúmeros festivais em toda a Europa, América Latina,
Marrocos, e Estados Unidos, bem como em prestigiantes salas como a
Opéra Nationale de Montpellier, Opéra de Reims, Gran Teatre del Liceu
(Barcelona), deSingel (Antuérpia), De Doelen (Roterdão), Konzerthaus
(Viena) entre outras.
Participou em várias gravações para Almaviva, Alia Vox, Enchiriadis, Arsis,
NB Musica, Ricercar, Lauda Musica e Alpha, algumas delas vencedoras de
prémios como o Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Critics’ Choice
Gramophone, 5 Diapason, Diapason D’or e FestClásica. Dos seus papéis
destacam-se Andronico em Tamerlano de Haendel (Les Ambassadeurs/
Alexis Kossenko); Orlando, em Orlando de Haendel (Ópera Nacional
de Gales/Rinaldo Alessandrini), bem como Ircano, em Semiramide
riconosciuta de Leonardo Vinci; Galatea em Aci, Galatea e Polifemo de
Haendel, Medoro em La Lisarda de Giovanni Battista Mariani.
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Fernando Guimarães
Tenor
Fernando Guimarães, após completar os seus estudos musicais no
Porto, estreou-se internacionalmente como vencedor da L’Orfeo
Singing Competition em Mântua, cantando o papel principal desta
ópera de Monteverdi no 400º aniversário da sua estreia.
Em 2016 regressaria a este seu papel icónico, numa aclamada nova
produção de Robert Carsen na Ópera de Lausanne.
Fernando cantou extensivamente com grupos de renome como Les
Arts Florissants, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, Orchestra
of the Age of Enlightenment, Orchestra of the 18th Century, Nederlands
Bachvereniging, Collegium 1704, L’Arpeggiata, Les Talens Lyriques,
Pygmalion ou Al Ayre Español.
A sua recente interpretação de cantatas de Händel em Sydney
e Melbourne com a Australian Brandenburg Orchestra foram
unanimemente aclamadas por público e crítica, bem como a sua
interpretação do papel titular do Ulisses de Monteverdi, pelo qual lhe foi
atribuída uma nomeação para Grammy, na categoria de Melhor Disco
de Ópera de 2015.
Em 2019, de novo na Austrália, voltou com grande sucesso a este papel
numa nova produção da Pinchgut Opera. Em Portugal, Fernando é
presença assídua na Fundação Gulbenkian e no CCB, trabalhando
frequentemente com as principais orquestras do país, bem como com
os seus mais conceituados grupos de música antiga, como Os Músicos
do Tejo, Divino Sospiro e Ludovice Ensemble.
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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

_05 nov_sáb / 16h30
_Convento de São Pedro de Alcântara

O Bando de Surunyo
“Mulieres” – retratos sonoros
e poéticos do feminino no despontar
da Idade Moderna
Recitação de textos originais de Pedro Braga Falcão
intercalada com obras do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.
Estreia de uma obra original, encomendada a João Madureira.
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