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CLIQUE AQUI PARA SUBSCREVER

APRESENTAÇÃO
O X Ciclo de Requiem- Coimbra 2022,
que inclui o III Ciclo de Requiem Online,
é um evento musical organizado pela
Associação Ecos do Passado, cujos objetivos
são a promoção, execução, pesquisa e
divulgação de música coral e instrumental.
A Associação Ecos do Passado, através do
Coro Sinfónico Inês de Castro, da Orquestra
Inês de Castro e o seu Serviço Educativo,
inscrita no Registo Municipal dos Agentes
Culturais, integra desde novembro de 2020 o
Conselho Municipal de Cultura de Coimbra,
contribuindo assim para o desenvolvimento,
promoção e enriquecimento cultural e
artístico do Município. Um ano após a
sua fundação, em 2012, o Coro Sinfónico
Inês de Castro tem organizado este evento
anualmente nas salas de espetáculo de
Coimbra, atraindo o público da cidade, da
região e de outras zonas do país, trazendo
à nossa cidade conceituados músicos,
orquestras, coros, solistas e maestros,
portugueses e estrangeiros.
A décima edição do Ciclo de Requiem de
Coimbra decorre nos dias 26 de março, 2, 3, e
16 de abril, e 29 de outubro, levando uma vez
mais a marca deste ciclo e o nome da cidade
de Coimbra para outras cidades do país.

Em cinco concertos - três em Coimbra (II,
IV e V concertos) e dois nas cidades de Vila
Franca de Xira (Concerto I) e Matosinhos
(Concerto III) - apresentam-se 3 grandes
obras de música erudita, envolvendo mais
de 180 intérpretes, entre solistas, coralistas e
músicos de orquestra.
Em 2022 o X Ciclo de Requiem de Coimbra,
num TRIBUTO AO TEMPO PRESENTE
associa-se às comemorações dos 10 ANOS
DO CORO SINFÓNICO INÊS DE
CASTRO, apresentando concertos em que
voltam a ser interpretadas obras icónicas da
vida do Coro Sinfónico e da Orquestra Inês
de Castro e acolhe o lançamento do seu novo
trabalho discográfico.
Requiem de Mozart, é a obra coral sinfónica
apresentada em CD e DVD. Sendo a obra
mais vezes cantada pelo coro foi gravada em
2021 (IX Ciclo de Requiem) num concerto
ao vivo na Igreja da Rainha Santa Isabel
(Mosteiro de Santa Clara-a-Nova) em
Coimbra. O evento de lançamento está
previsto para abril.

COMEMORAÇÕES
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Concerto integrado nas comemoraçōes dos 50
anos do Instituto Universitário Justiça e Paz,
uma casa que mudou a vida de muitos que por
ela passaram ao longo destas cinco décadas e
que continua a ter as portas abertas a todas
e a todos os que estão ligados ao Ensino
Superior, à ciência e à cultura na cidade de
Coimbra.
A criação do Instituto Universitário Justiça
e Paz ocorreu num tempo em que era difícil
encontrar espaços de discussão e tertúlia
e teve como principal objetivo abrir um
espaço de debate sereno e aberto a todos, em
particular aos que encontram inspiração na
mensagem cristã e na mundivisão católica.
Há hoje muitas gerações que reconhecem o
IUJP como espaço importante no crescimento
pessoal e no compromisso com a comunidade.
A Justiça e a Paz continuam a ser princípios
que unem as suas gerações.

SINOPSE
“Messa da Requiem” (Giuseppe Verdi) é
o quarto concerto realizado no programa
de concertos para o X Ciclo de Requiem
– Coimbra 2022, organizado pelo Coro
Sinfónico Inês de Castro da Associação
Ecos do Passado. A interpretação
desta obra Sacra no Sábado de Aleluia
(Sabbatum Sanctum) do Tríduo da Páscoa,
antevê a Ressurreição de Jesus após a sua
Crucificação no Calvário, permitindo aos
cristãos a preparação para a festividade
pascal. Assenta nesta epifania o apelo aos
diversos sentimentos da Humanidade,
nomeadamente a reflexão advinda da
dor, da solidão e da tristeza da perda,
culminado na amizade fraterna e sã em prol
e defesa da humanidade.
AO TEMPO PRESENTE
O tempo tem o tempo que o tempo tem,
mas adensa-se na memória de um tempo
que se pretende revisitar, de saudade, de
vida, do sorriso e da lágrima, silencioso e
único em cada um de nós. É nessa profunda
reflexão que afloram as nossas memórias,
que (in)conscientemente trazemos à tona
do tempo presente, almejando novas

vivências e sucessos, experienciando novas
emoções que guardamos no contar da nossa
história.
A eleição desta obra para o X Ciclo de
Requiem – Coimbra 2022 prende-se
justamente com a mensagem de fraternidade,
enquanto arma para lidar com o sofrimento
e a morte no tempo presente, tempo de
absoluta imprevisibilidade e atipicidade que
vivemos. Um tempo presente que se revelou
tempo de luta pela paz, pelo fim da guerra e
pela cordialidade fraterna e uníssona entre
os povos. Ou, simplesmente, um tempo que
permita revisitar as memórias de um passado
que não queremos esquecer, que pretendemos
resgatar para o presente como se de uma
renovação de sentimentos e esperança se trate.
O tema enquadra-se perfeitamente num
período de reflexão, como a Quaresma, com a
interpretação de músicas Sacras, com o claro
propósito de apelar à introspeção de cada
um, no íntimo do seu ser, respaldado no olhar
do outro o seu espelho, a sua consciência,
o seu viver, a sua crença e a sua força para
superar todos os seus receios. É, portanto,
um momento único e sublime a que o público
é chamado a deixar-se imbuir pelos seus
sentimentos.

A Messa da Requiem de Verdi, assumese como uma obra intemporal que integra
o repertório de excelência da música coral
sinfónica. Pela sua história, esta é uma
obra associada à celebração da memória
e do valor da amizade. Celebrando o seu
10.º aniversário, e com ele as amizades
do passado, presente e futuro, o Coro
Sinfónico e a Orquestra Inês de Castro da
Associação Ecos do Passado, apresentamse em concerto conjuntamente com o coro
convidado Ensemble Vocal Pro Musica,
as solistas Inês Pinho, e Gisela Sachse, os
solistas Pedro Rodrigues e Rui Silva, e o
Maestro José Manuel Pinheiro.
A OBRA
A génese do Requiem de Verdi está
diretamente relacionada com a morte de
duas importantes figuras da cultura italiana
do século XIX por quem o compositor
nutria grande admiração, Gioacchino
Rossini e Alessandro Manzoni. Se a ligação
ao primeiro, que considerava ser uma das
glórias de Itália, estava relacionada com
a música, já no segundo caso se devia à
grande amizade que tinha com aquele
escritor. Após a morte de Rossini, em
novembro de 1868 em Paris, Verdi propôs
aos principais compositores italianos de

música sacra a composição de uma Missa
de Requiem que deveria ser apresentada
no primeiro aniversário da morte daquele
reconhecido compositor. Esta obra deveria
ser executada na Igreja de São Petrónio,
em Bolonha, e cada um devia contribuir
com um andamento. O próprio contribuiu
com o Libera Me, mas a Missa per Rossini,
apesar de estar pronta para ser apresentada
na data prevista, foi cancelada pelo
comité organizador, o que deixou Verdi
profundamente dececionado. Essa missa
viria a ser estreada só em 1988, sob a direção
de Helmuth Rilling, em Estugarda.
A ideia de voltar a um Requiem só voltou a
surgir em Maio de 1873 quando desapareceu
uma das grandes amizades de Verdi, o
escritor Alessandro Manzoni. Desta vez,
Verdi decidiu ele mesmo compor uma
Missa de Requiem para ser apresentada no
primeiro aniversário na morte de Manzoni.
Nesta altura fez uma revisão do Libera
Me que tinha composto para a Missa per
Rossini, acrescentou mais seis andamentos
- Requiem, Dies Irae, Offertorio, Sanctus,
Agnus Dei e Lux Aeterna. - e a obra foi
realmente estreada na data prevista, a 22 de
maio de 1874, na Igreja de São Marcos, em
Milão, sob a direção do próprio compositor.

A Messa da Requiem de Verdi ficaria para
sempre associada à celebração da memória
e do valor da amizade e da fraternidade. O
Coro Sinfónico Inês de Castro pretende,
com este concerto, homenagear as amizades
que tem criado ao longo dos seus 10 anos de
vida, trazendo ao presente a memória das
amizades vividas.

ecos
ASSOCIAÇÃO

DO PASSADO

CORO SINFÓNICO
INÊS DE CASTRO

GIUSEPPE VERDI
(Roncole, atual Itália, 1813
- Milão, 1901)
Compositor italiano contemporâneo
de Wagner, um compositor
eminentemente dramático. Verdi, foi
o grande dominador da cena lírica
europeia durante a segunda metade
do século XIX.

Nascido no seio de uma família
muito modesta, Verdi teve a sorte
de ter a proteção de Antonio
Barezzi, um comerciante apaixonado
por música que desde o primeiro
momento acreditava nos dons
de Verdi. Graças à sua ajuda, o
jovem Giuseppe Verdi viajou para
Milão com o objetivo de estudar
no Conservatório, no entanto
não conseguiu ser admitido no
Conservatório. Estudou com
Vincenzo Lavigna, que o apresentou
à música italiana do passado e à
música alemã da época. O sucesso
de sua primeira ópera, Oberto,
conte di San Bonifacio, em 1839, em
Milão, permitiu ser contratado para o
prestigiado Teatro de la Scala.
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ORGANIZAÇÃO
Associação Ecos do Passado
Coro Sinfónico Inês de Castro
APOIOS E PARCERIAS
Câmara Municipal de Coimbra
Câmara Municipal de Vila França de Xira
Município de Matosinhos
União das Freguesias de Coimbra
Direção Regional de Cultura do Centro
Turismo Centro de Portugal
Confraria da Rainha Santa Isabel
Liga dos Amigos da Rainha Santa Isabel
Centro Social e Paroquial da Pedrulha
Associação Ensemble Vocal Pro Musica
Associação Coro e Orquestra Médicos de Lisboa
Movimento Musical Cooperativo
ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal
Instituto Justiça e Paz
Universidade de Coimbra
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra
EFAPEL
Bluepharma
Digital In Store
ACTUALAB – Laboratório de Análises
Farmácia Balhau
Clínica Veterinária da Lousã
Catarina Paiva - Clínica Oftalmológica
OrisClinic - Centro Integrado de Medicina Dentária de Coimbra
Pastelaria Universidade
Pastelaria Visconde
MEDIA PARTNERS:
Diário As Beiras
Diário de Coimbra
Notícias de Coimbra
Campeão das Províncias
RUC – Rádio Universidade de Coimbra

INFORMAÇÕES
Abertura de portas: 17h20
Lotação limitada
a 1000 lugares, marcados
Este concerto vai ser gravado.
Pedimos a sua colaboração com as
instruções da equipa técnica no local.
As medidas de segurança a adotar
estão de acordo com as diretivas da
DGS: uso obrigatório de máscara.
Para mais informações
consulte o site
www.corosinfonicoinesdecastro.pt,
as redes sociais Facebook e Instagram
do Coro Sinfónico Inês de Castro
ou o telefone 912 911 300

FAÇA O SEU DONATIVO
Contribua com o seu donativo para a Associação Ecos do
Passado (EP) - Coro Sinfónico Inês de Castro (CSIC). Todos
os donativos serão aplicados no desenvolvimento de projetos
relacionados com a promoção, execução, pesquisa e divulgação
de música coral e instrumental (Art. 2º dos Estatutos) através da
organização de concertos. Relembramos que todos os donativos
são dedutíveis na sua matéria coletável, em sede de IRS e de
IRC. A EP, defensora da transparência, pretende que, para todas
as contribuições seja enviado o respetivo recibo. Para tal basta
que nos forneça a sua identificação fiscal e um contacto (email,
telefone). A Associação Ecos do Passado e o seu Coro Sinfónico
Inês de Castro agradecem o seu apoio!
Envio seguro:
MBWay
Tlm.: 912 911 300
Transferência Bancária
IBAN PT50 0035 0574 0000 4346 6306 6

www.facebook.com/corocoimbracantat
www.instagram.com/coimbracantat

EDUQUE
PELA CULTURA E MÚSICA
Se o seu filho não pára de cantar em casa,
junte-o ao Coro Infanto-Juvenil Coimbra Cantat e inscreva-o
para que aprenda música através do canto
e desenvolva o gosto pela cultura musical.
Prometemos proporcionar-lhe uma
experiência coral marcante para a vida,
sob Direção da Maestrina Leonor Barbosa de Melo.
Inscrições abertas para crianças
e jovens, dos 6 e os 18 anos.
Mais informações pelo email
corocoimbracantat@gmail.com.
Os ensaios são à Segunda-Feira
das 18:00 às 19:30, no Auditório
da Escola Secundária de Avelar Brotero, Coimbra.

REQUIEM
DE MOZART

LANÇAMENTO
DE CD/DVD

CONCERTO GRAVADO
AO VIVO (2021) NA IGREJA DA
RAINHA SANTA

Este Ciclo de Requiem integra um conjunto de
eventos comemorativos dos 10 ANOS do Coro
Sinfónico Inês de Castro, assinalados com o
lançamento do CD+DVD do Concerto Requiem
de Mozart, gravado ao vivo, na Igreja da Rainha
Santa Isabel, integrado na programação do IX
Ciclo de Requiem - Coimbra 2021, num Tributo à
Gratidão e à Coragem.
Pode reservar o seu exemplar através dos nossos
canais de comunicação
corosinfonicoinesdecastro@gmail.com
ou www.corosinfonicoinesdecastro.com
ou pelo whatsapp: 912 911 300.
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CORO SINFÓNICO
INÊS DE CASTRO
O Coro Sinfónico Inês de Castro (CSIC),
que integra a Associação Ecos do Passado, é
o único coro sinfónico residente no distrito
de Coimbra, sob regência e direção artística
do Maestro Artur Pinho Maria.

Tem-se apresentado em público por todo
o país continental e insular, assim como
em Espanha, Itália, Mónaco, Polónia, EUA
(Carnegie Hall) e Reino Unido (Royal
Albert Hall), com obras maiores da música
coral sinfónica.
Do seu reportório fazem parte algumas
das mais emblemáticas obras da História
da música ocidental: Requiem de Mozart,
Requiem de Verdi, Missa pela Paz (Karl
Jenkins), Requiem for the Living (Dan
Forrest), Petite Messe Solennelle (Rossini),
Nona Sinfonia de Beethoven, Oratória de
Natal (Bach), Coros de Óperas de Verdi,
Requiem de Eliza Gilkyson, Requiem de
Brahms. Da música portuguesa interpretou:
Requiem à Memória de Camões de
Bomtempo, Magnificat em Talha Dourada
e as Cinco Peças de Carácter do Ciclo
Inesiano, ambas de Eurico Carrapatoso,
o Requiem para Inês de Castro, de Pedro
Macedo Camacho, a Cantata Gnóstica de
Jorge Salgueiro e, ainda TORGA de Leonor
Abrunheiro tendo sido as duas últimas obras
em estreia absoluta.
Anualmente organiza o CICLO DE
REQUIEM DE COIMBRA, uma iniciativa
cultural e musical única no país, que tem

reunido, desde 2013 em Coimbra, dezenas
de orquestras, coros, maestros e solistas.
Em 2020, a Associação Ecos do Passado,
de forma resiliente, lançou o I Ciclo de
Requiem Online e em 2021 realiza a nona
edição do Ciclo de Requiem (segunda
edição online), apresentando cinco
concertos entre 2 de abril e 19 de setembro
de 2021.
Depois de em 2019 se ter internacionalizado,
através de uma parceria com a Filharmonii
Podkarpackiej e o Coro da Universidade de
Rzeszów, da Polónia, foi possível, em 2021,
levar o Ciclo de Requiem a outras cidades
do país, como foi o caso de Vila Franca de
Xira, em que apresentou a obra Requiem, de
Mozart.
Em 2022, o Coro Sinfónico Inês de
Castro celebra o 10º Aniversário, cuja
comemoração é assinalada com vários
eventos, incluindo o lançamento do CD/
DVD da obra Requiem, de Mozart, a
obra mais cantada pelo coro e em que se
especializou.

ARTUR PINHO MARIA
Licenciado em Direção Musical pelo
Conservatório Superior de Música de
Gaia, sob a orientação do Maestro Mário
Mateus, estudou com Anton de Beer,
Edgar Saramago, John Roos, Vianey da
Cruz, Jean-Marc Burfin, Peppe Prates,
Vasco Pearce de Azevedo, José Luís
Borges Coelho, Ivo Cruz, António Vassalo
Lourenço e Ernst Schelle. Foi diretor
artístico e maestro titular da Orquestra
Clássica do Centro, de coros académicos
e de coros regionais tendo ainda dirigido,

como maestro convidado, a Orquestra
Filarmonia das Beiras, a Orquestra do
Norte, a Orquestra op. 21, a Orquestra
Espoarte, a Orquestra Clássica do Centro, a
Orquestra Filarmonia de Gaia, a Orquestra
da Fundação Conservatório Regional de
Gaia e mais recentemente a Orquestra
da Ópera na Academia e na Cidade e a
Orquestra Inês de Castro (Coimbra). Entre
2015 e 2020 foi assistente convidado do
Departamento de Música da Universidade
do Minho. Das gravações editadas, destacase a primeira gravação integral dos cadernos
I e II de “Fernando Lopes Graça – Canções
Regionais Portuguesas” (2007) e a primeira
gravação em CD/DVD da obra Requiem
Inês de Castro, de Pedro Macedo Camacho.
Atualmente, é maestro titular e diretor
artístico do Coro Sinfónico Inês de Castro,
do Coro do Porto de Aveiro, do Orfeão de
Vale de Cambra e do Orfeon Académico de
Coimbra, orientando ainda diversos cursos
de direção coral e masterclasses de técnica
vocal. Dirigiu também a orquestra clássica
da Madeira e é responsável com o maestro
Edgar Saramago, pelo curso de direção coral
e técnica vocal de Vila Franca de Xira desde
a primeira edição.

ENSEMBLE VOCAL
PRO MUSICA
O Ensemble Vocal Pro Musica é um coro
fundado na cidade do Porto, em 1991,
pelo Maestro José Manuel Pinheiro e por
alguns dos seus alunos, tendo no momento
cerca de 100 elementos ativos. Ao longo
dos anos tem participado em concursos
e festivais internacionais, apresentando
repertório desde a Música Popular à Música
Contemporânea, passando pelo Jazz e Coral
Sinfónico. Conquistou vários prémios em
concursos internacionais, sendo de destacar
o 1º Prémio – Diploma de Ouro na Categoria
de Música Sacra, bem como o Grande Prémio
do Concurso de Veneza, em setembro de
2007, e, mais recentemente, uma Medalha de
Ouro na Categoria de Música Sacra e Prémio
de Melhor Interpretação no Concurso Praga
Cantat 2018.

INÊS PINHO
(SOPRANO)
Natural de Caldas de São Jorge, iniciou
os seus estudos de canto em 2014 com o
professor Pedro Telles. É licenciada em
canto teatral pelo Conservatório Superior
de Música de Gaia, na classe da professora
Fernanda Correia.

Em 2018 participou na masterclass da
professora Enza Ferrari. Apresentouse como solista no concerto “Festa da
exaltação da Santa Cruz”, “Concerto Zarco
de ano novo”, “Visitação à ópera Don
Giovanni”, “Visitação à flauta mágica” e
“Antologia de ópera”.
No ramo da Oratória, foi solista na “Missa
de Coroação” de W.A. Mozart, e no
“Glória” de A. Vivaldi. Trabalhou sob a
direção musical de José Ferreira Lobo, Lior
Shambadal, Mário Mateus, Enza Ferrari,
Vítor Matos e José Maria Moreno.
Com o Grupo Vocal da Ópera na Academia
e na Cidade, participou em vários concertos:
Coros de Verdi, Antologia de Zarzuela,
“Madama Butterfly” de Puccini, “Cavalleria
Rusticana” de Pietro Mascagni e na cantata
cénica “Falcão d’el Rei”.

GISELA SACHSE
(MEZZO-SOPRANO)
Mestre em Canto Teatral pelo
Conservatório Superior Música de Gaia, na
classe da Profª Fernanda Correia, iniciou a
sua carreira profissional em 2013.

Apresentou-se como solista em Portugal,
Espanha e França, interpretando papéis
como Cherubino e Marcelina (Le nozze di
Figaro), Dorabella (Cosi fan tutte), Donna
Elvira (Don Giovanni), Mercedes e Carmen
(Carmen), Berta e Rosina (Il Barbeire di
Siviglia), Charlotte (Werther), Giovanna e
Madalena (Rigoletto), Filipevna ( Eugene
Onegin), Flora (La Traviata), Suzuki
(Madama Butterfly), Dalila (Sansão e
Dalila) e Mamma Lucia e Lola (Cavalleria
Rusticana).
No repertório de concerto foi solista na
Missa da Coroação e Requiem (Mozart),
Gloria (Vivaldi), Stabat Mater (Pergolesi),
Messias (Haendel), Missa in Augustiis
(Haydn), 9ºsinfonia (Beethoven), Oratorio
de Natal (Saint-Saens), Stabat Mater
(Dvorak) e Stabat Mater (Karl Jenkins).
Actualmente estuda com a soprano Palmira
Troufa.

PEDRO RODRIGUES
(TENOR)
Pedro Rodrigues natural de Santa Maria de
Lamas é Licenciado e Mestre em Música em
Performance de Canto pela Universidade
de Aveiro na classe da Professora Isabel
Alcobia. Como Solista tem interpretado
obras das quais se destacam: Carmina
Burana de Carl Orff, Fantasia Coral em
Dó menor op.80 de Beethoven, Sinfonia

nº 9 em Ré menor op.125, de Beethoven,
Missa Brevis Kv 140 de Mozart, Petit Messe
Solennelle e Stabat Mater de Rossini, Paixão
Segundo S. Mateus de J.S Bach, Messa
da Requiem de Verdi e Missa Solemnis de
Beethoven. No ramo da Ópera tem dado
voz a personagens como: Don Basílio e
Don Curzio na Ópera As Bodas de Fígaro
de Mozart, Orfeu na ópera o Orfeu nos
Infernos de Offenbach, Rinuccio na Ópera
Gianni Schicci de Puccini, Don José na
Ópera Carmen de Bizet, Ferrando na Ópera
Cosi Fan Tutte de Mozart, Tamino na Ópera
A Flauta Mágica de Mozart, Hoffmann
na Ópera Os Contos de Hoffmann de
Offenbach, Pinkerton na Ópera Madame
Butterfly de Puccini, Alfredo na Ópera
La Traviata de Verdi e Conde Almaviva na
Ópera O Barbeiro de Sevilha de Rossini.
Tem ganho vários prémios a nível nacional
e em Outubro de 2015 foi admitido na
Academia de Bel Canto Rodolfo Celletti
em Itália. Em 2016 integrou a companhia da
Nova Ópera de Lisboa. Tem trabalhado com
vários Maestros nacionais e internacionais,
juntamente com orquestras reconhecidas
e em diversas salas de renome nacionais e
internacionais.

RUI SILVA
(BARÍTONO)
Natural da Póvoa de Varzim, é Mestre
em Ensino da Música - Especialização
em Canto, obtido com excelência, no
Conservatório Superior de Música de
Gaia, na classe da Prof. Fernanda Correia.
É docente da classe de Canto e Diretor
Artístico e Musical do Coro Juvenil PróMúsica, EMPV, e Diretor Musical do

Coro CCM, CCM/Artave. É membro
da Comissão Executiva e Diretor de
Produção do Festival Internacional de
Música da Póvoa de Varzim. Trabalhou
aperfeiçoamento vocal e repertório com o
Maestro Marc Tardue. Tem-se apresentado
como solista em inúmeras Óperas,
Oratórias, Galas e Concertos em salas de
espetáculos e outros espaços de relevância
do panorama nacional e internacional.
Interpretou variadíssimos personagens
das mais renomadas Óperas e foi solista
em imensas obras corais e sinfónicas.
Tem vindo a cantar sob a direção de
prestigiados Maestros, de renome nacional
e internacional. Participou em diversos
Masterclasses, com grandes nomes do
panorama lírico nacional e internacional. Foi
galardoado no Concurso Nacional de Canto
Luísa Todi e no Concurso Internacional de
Canto Montserrat Caballé. Foi convidado
a integrar o Estúdio de Ópera do Teatro
de Nuremberga, Alemanha. A nível de
Direção Artística e Musical tem vindo a
dirigir diversas obras para coro e orquestra,
tendo inclusive estreado em Portugal a obra
“Requiem For The Living”, de Dan Forrest.

ORQUESTRA
INÊS DE CASTRO
Com cerca de 40 músicos, a Orquestra
Inês de Castro tem, como principal
objetivo, a promoção e desenvolvimento
da cultura musical na região e no país,
sempre em apresentações conjuntas com
o Coro Sinfónico Inês de Castro, ambas
pertencentes à Associação Ecos do Passado.

Com Artur Pinho Maria como o seu Maestro
Titular, teve a sua estreia no dia 19 de
abril de 2019, com a interpretação da obra
“Requiem for the living”, de Dan Forrest,
num concerto integrado no VII Ciclo de
Requiem. No seu repertório conta já com
as obras “Messa da Requiem”, de Giuseppe
Verdi, “TORGA,” de Leonor Abrunheiro
(estreia absoluta), “Pietá” de Eugénio
Rodrigues, “Stabat Mater”, de Pergolesi,
“Requiem”, de Mozart, “Requiem por um
Vivo” de José Pablo Serrano, “Tropos
Profanos” da obra “Magnificat em Talha
Dourada,” de Eurico Carrapatoso, e “Messa
di Gloria”, a única obra sacra do compositor
italiano Giacomo Puccini.
A Orquestra Inês de Castro também
interpretou no seu curto percurso, as obras
de Bach - Brandenburg concerto nº 3 em
Sol Maior, a Cantata 147 BWV 147 Coral,
Violino concerto em Mi Maior BWV 1042
- e a grande obra sinfónica Requiem, de
Mozart, interpretada pelo Coro Sinfónico
Inês de Castro, gravada em CD+DVD
apresentada em 2022.

JOSÉ MANUEL PINHEIRO
DIREÇÃO

Natural de S. Mamede de Infesta –
Matosinhos.
Concluiu no Conservatório Nacional o
Curso Superior de Composição. Frequentou
no Conservatório de Música do Porto o
Curso Superior de Piano e parte do Curso
Geral de Violino e Canto.

Obteve o grau de licenciatura em Música
na Universidade de Aveiro e concluiu com
distinção o mestrado em Choral Education
na Roehampton University em Londres.
Na área da música, direção de orquestra/
coro e da pedagogia frequentou cursos em
Espanha, Inglaterra, Alemanha, Holanda e
Áustria.
A sua atividade dominante incide sobre a
pedagogia, educação e animação culturalmusical.
Leciona no Conservatório de Música do
Porto as disciplinas de Organologia e de
Acústica Musical e no Curso de Música
Silva Monteiro a disciplina de Classes de
Conjunto.

ENSEMBLE VOCAL PRO MUSICA
SOPRANOS
Alexandra Cruz, Ana Freitas, Ana Quintas,
Camila Chaves, Carolina Albuquerque, Clara Mancelos,
Elisa Azevedo, Emma Gaudio, Inês Almeida, Isabel Catarino,
Isabel Pinto, Joana Costa, Joana Costa Gomes,
Madalena Santos, Marta Barbedo, Marta Ricca,
Matilde Loyens, Olímpia Pinheiro, Patrícia Carvalho,
Rita Barreto, Rita Maia, Susana Vaz Freitas,
Teresa Magalhães, Victoria Oliveira
CONTRALTOS
Carmen Cardoso, Cláudia Ferreira, Cláudia Rangel,
Cristina Pinto, Eduarda Coelho, Etelvina Veludo,
Filipa Alves Santos, Isabel Malheiro, Mafalda Basto,
Manuela Bravo, Margarida Fortuna, Maria Manuel Brandão,
Maria Vieira, Melissa Andrade, Petra Abreu, Renata Pinho,
Rita Morais, Tânia Ferreira, Vanessa Lage,
Vera Teixeira, Viviana Andrade
TENORES
António Pires, Cliff Pereira, Daniel Duarte,
Diamantino Catarino, Fernando Pimenta,
Filipe Cerqueira, Francisco Tenreiro, Jorge Tavares,
Manuel Cardoso, Ricardo Silva, Sérgio Estanislau
BAIXOS
Artur Adegas, Carmindo Carvalho , Gustavo Urbano,
João Barros, João Oliveira, Joaquim Faria,
Manuel Pinto, Miguel Hespanhol, Nuno Gonçalves,
Paulo Lopes, Pedro Monteiro, Pedro Valle,
Rob Mensink, Sérgio Faria, Tomás Franco

CORO SINFÓNICO INÊS DE CASTRO
SOPRANOS
Ana Vaz, Catarina Paiva, Elisa Almeida,
Eugénia Maria da Cunha-Matos, Gó Chichorro,
Joana Figueiredo, Leonor Gil, Maria Adosinda Henriques,
Maria da Conceição Mateus, Maria do Rosário Pinheiro,
Maria Luisa Brito, Maria Manuel Sousa, Mariana
Chichorro, Silvia Falda, Teresa Aguiar
CONTRALTOS
Ana Sofia Gerardo, Carla Rodrigues,
Joana Teixeira, Leonor Abrunheiro, Lisa Rodrigues,
Manuela Cabral, Manuela Durão, Maria João Sousa,
Maria José Coelho, Marta Silva, Sandra Paiva, Susana Sá,
Tina Simões, Vanessa Cavalcanti
TENORES
António Carlos Silva, Francisco Millet Barros,
Hugo Oliveira, João Pinheiro, João Vaz,
José Miguel Sacramento, Manuel Tomás,
Nuno Candeias, Ricardo Vicente, Victor Gonçalves
BAIXOS
António Alves, António Manaia,
Augusto Rodrigues, Carlos Pedro Santos,
Gil Figueiredo, Goetz Mangelsdorf, José Chichorro,
Pedro Ferreira, Rui Almeida,
Rui Figueiredo

ORQUESTRA INÊS DE CASTRO
VIOLINOS I
Rómulo Assis
Rui Rasteiro
Bernardo Alcoforado
Pedro Soares
Inês Vilarinho
Tiago Rodrigues
Guilherme Jerónimo
Joana Costa
VIOLINOS II
Miksa Irányossy Knoblauch
Rui Barrocas
António Gomes
Sara Nunes
Sara Mata
Hugo Pereira
VIOLAS
Carlos Monteiro
Clara Fernandes
Márcia Marques
Rita Barreto
Bárbara Bernardino
VIOLONCELOS
Nuno Ferreira
Ana Sofia Leão
Joana Teixeira
Tiago Mirra
CONTRABAIXOS
Raquel Quintas
Joana Vaz
Tiago Rodrigues
FLAUTAS
Joana Nolasco
Elsa Costa
Leonardo Coelho

OBOÉS
Filipa Vinhas
Andreia Castro
CLARINETES
Joana Dias
David Ferreira
FAGOTES
Décio Escórcio
José Miguel Pereira
Pedro Rodrigues
Pedro Afonso Silva
TROMPAS
Rui Pires
Filipe Moutinho
Álvaro Carvalho
Sónia Matos
TROMPETES
Daniel Martins
André Santos
Diogo Oliveira
Inês Pinto
João Ramos (off-stage)
Tiago Peixoto (off-stage)
TROMBONES
Ana Sofia Silva
Rodrigo Lucas
Diogo Taveira
TUBA
José Santos
TÍMPANOS
Tomás Rosa
PERCUSSÃO
Francisco Fernandes

GIUSEPPE VERDI

MESSA
DA
REQUIEM
TEXTOS E
TRADUÇÕES

I
REQUIEM
Requiem aeternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Dai-lhes, Senhor,
o eterno descanso,
e brilhe para eles a luz
eterna.

Te decen hymnus,
Deus, in Sion,
et tibi reddetur volum in
Jerusalem:

A Vós convém, Senhor, um
hino de louvor em Sião,
e a oferta do nosso voto em
Jerusalém.

exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Ouvi a minha súplica, toda
a humanidade comparecerá
diante de Vós.

Requiem aeternum
dona eis, domine,
et lux perpetua luceat eis.

Dai-lhes, Senhor, o eterno
descanso,
e brilhe para eles a luz
eterna.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison

Senhor tende piedade de
nós.
Cristo tende piedade de
nós. Senhor tende piedade
de nós.

II
DIES IRAE
Dies irae, dies illa, Solvet
saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Quatus tremor est futurus,
Quando judex est
venturus, Cuncta stricte
discussurus.

Dia de Ira, aquele dia Que
tudo em cinzas fará,
Diz David e Sibila.
Que temor há de então ser
Quando o Juiz vier
Julgar tudo com Rigor?

TUBA MIRUM
Tuba mirum spargens
sonum , per sepulcra
regionum, coged omnes
ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

O som forte da Trombeta,
entre os jazigos dos mortos
Junto ao trono os levará.
Todo o mundo há-de
pasmar, quando a criatura
se erguer
Para responder ao Juiz.

LIBER SCRIPTUS
Liber scriptus proferetur, in
quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit.

Um livro será trazido no
qual tudo está contido
Por onde há-de ser julgado
o mundo.
Quando o Juiz se sentar,
tudo o que está oculto há
de Aparecer, nada impune
ficará.

QUID SUM MISER
Quid sum miser tunc
dicturus? Quem patronum
rogaturus, cum vix justus,
sit securus?

Que hei-de eu pobre,
então dizer? A quem hei-de
recorrer,
Se nem o justo está seguro?

REX TREMANDAE
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas
gratis, salvame fons
pietatis.

Rei tremendo em
majestade, que por favor
nos salvais,
Salvai-me por piedade.

RECORDARE
Recordare, Jesu pie, quod
sum causa tuae viae,
Ne me perdas illa diae.
Quaerens me sedisti
lassus,
redemisti Crucem passus,
tantus labor non sit
cassus. Juste judex
ultionis, donum fac
remissionis
Ante diem rationis.

Recordai-Vos, bom Jesus,
que por mim do Céu
descestes;
Não me percais nesse
dia. Por me buscar, Vos
cansastes, para
me remir padecestes; Não
seja em vão tanta dor!
Juiz sumamente justo, daime o dom de Vossa graça
Antes que vá a juízo.

INGEMISCO
Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti, et
latronem exaudisti,

Gemo, como sendo réu,
sinto pejo do pecado;
Suplico, perdoai-me.
Vós que absolvestes
Maria, e ao ladrão não
desprezastes,

mihi quoque spem dedisti.

A mim destes uma
esperança.

Preces meae non sunt
dignae, sed tu bonus fac
benigne, ne perenni cremer
igne.

Minhas preces não são
dignas, mas Vós que sois
bom, por clemência, não
me abandoneis ao fogo.

Inter oves locum praesta,
et ab haenis me sequesta,
Statuens in parte dextra.

Colocai-me entre as
ovelhas, separai-me então
dos bodes,
dai-me lugar à tua direita.

CONFUTATIS
Confutatis maledictis,
flammis acribus additis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis, cor
contrictum quasi cinis, gere
curam mei finis.

Confundidos os malditos,
entregues ao fogo eterno,
Chamai-me com os
escolhidos. Peço humilde e
suplicante, de
coração como a cinza:
Cuidai de mim.

LACRIMOSA
Lacrimosa dies illa, qua
resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus. Pie
Jesu Domine!
Dona eis requiem. Amen.

Dia de lágrima, esse dia em
que do pó se erguerá,
O homem para ser julgado.
Perdoai-lhe, Senhor Deus.
Vós que sois bom, ó Jesus,
Dai-lhes um repouso
eterno. Amen.

III
OFFERTORIO
Domine Jesu Christe, Rex
golriae, libera animas
omnium fidelium
defunctorium de poenis
inferni et
de profundo lacu: libera
eas de ore leonis, ne
absorbeat eas tartarus, ne
cadant in obscurum;
Sed signifer sanctus
Michael repraesentet eas
in
lucem sanctam, quam olim
Abrahae promisisti et
semini ejus. Hostias et
preces tibi, Domine, laudis
offerimus; tu suscipe pro
animabus illis, quarum
hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
quam olim abrahae
promisisti et semini ejus.

Senhor Jesus Cristo, Rei
da Glória, livrai as almas de
todos os
fiéis defuntos das penas
do inferno e do abismo
profundo:
livrai-as da boca do leão,
não as absorva o tártaro
nem caiam nas trevas;
Mas que o Vosso portabandeira S. Miguel
as leve à santa luz, que
outrora prometeste a
Abraão e à sua posteridade.
Nós Vos oferecemos,
Senhor, vítimas e preces de
louvor;
tomai-as por essas almas de
que hoje fazemos memória:
Fazei-as, Senhor, passar da
morte à vida,
que outrora prometeste a
Abraão e à sua posteridade.

IV
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua. Hosanna in
excelsis. Benedictus, qui
venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo, o
Senhor Deus dos Exércitos.
O Céu e a Terra
proclamam a vossa Glória.
Hossana nas
alturas. Bendito o que vem
em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.

V
AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
dona eis requiem
sempiternam.

Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo:
dai-lhes descanso.
Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo:
dai-lhes o eterno descanso.

VI
LUX AETERNA
Lux aeterna luceat eis,
Domine,
cum sanctis tuis in
aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona
eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in
aeternum, quia pius es.

Que a luz eterna brilhe para
eles, Senhor, em companhia
dos vossos santos para
sempre, porque sois bom.
Dai-lhes, Senhor, o eterno
descanso,
e que brilhe para eles a luz
eterna em companhia
dos Vossos santos para
sempre, porque sois bom.

VII
LIBERA ME
Libera me, Domine, de
morte aeterna,
in die illa tremenda quando
coeli movendi sunt et
terra, dum veneris judicare
saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego,
et timeo
dum discussio venerit,
atque ventura ira.
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Requiem aeternam,
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Liberta-me, Senhor, da
morte eterna,
naquele dia terrível:
Quando os céus e a terra
forem movidos
quando vieres julgar o
mundo pelo fogo.
Tremo e tenho medo, por
causa do dia do julgamento
e da ira que com ele virá.
Aquele dia, um dia de ira,
de calamidade e tristeza,
grande dia e
verdadeiramente amargo.
Dai-lhes, Senhor,
o eterno descanso,
e brilhe para eles a luz
eterna.

CONCERTO ENCERRAMENTO

X

CICLO DE REQUIEM
COIMBRA 2022
TRIBUTO AO TEMPO PRESENTE

G. B. PERGOLESI

STABAT
MATER

29 DE OUTUBRO - 21H30
IGREJA DA RAINHA SANTA ISABEL
MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-NOVA
INTÉRPRETES:
ORQUESTRA INÊS DE CASTRO
LEONOR BARBOSA DE MELO
(SOPRANO)
GISELA SACHSE (MEZZO SOPRANO)
DIREÇÃO: ARTUR PINHO MARIA
RESERVAR

X CICLO DE REQUIEM - COIMBRA 2022

CONCERTO
DE ENCERRAMENTO

STABAT MATER, de Pergolesi
29 DE OUTUBRO
21H30 – IGREJA DA RAINHA SANTA
ISABEL, COIMBRA
X Ciclo de Requiem de Coimbra
– Tributo ao Tempo Presente
Concerto evocativo da transladação da
Rainha Santa para o Mosteiro de SantaClara-a-Nova
Concerto de homenagem às Mães que perderam
os filhos na guerra.
Stabat Mater é uma obra musical composta
por Giovanni Battista Pergolesi em 1736,
durante as suas últimas semanas de vida.
Tornou-se uma das obras sagradas mais
célebres de Pergolesi, alcançando grande
popularidade após sua morte.

Jean-Jacques Rousseau mostrou apreço
pela obra, elogiando o movimento de
abertura como “o dueto mais perfeito e
comovente que saiu da pena de qualquer
compositor”. Stabat Mater, do latin Estava a
Mãe [do Salvador], é referenciado como um
poema do séc. XIII, de autoria incerta, que
passou a integrar a liturgia romana no final
do séc. XV. STABAT MATER é sobretudo
usado como hino no ofício de sexta-feira
após o Domingo da Paixão, por ser uma
prece que expressa o sofrimento de Maria,
Nossa Senhora, pela morte de seu filho. Por
esta razão, este concerto é dedicado a todas
as mães que perderam os seus filhos.
Stabat Mater tem 12 andamentos: 01.
Duetto. Grave. ‘Stabat Mater dolorosa;
02. Aria (Soprano). Andante amoroso.
‘Cuius animam gementem’; 03. Duetto.
Larghetto. ‘O quam tristis et afflicta; 04.
Aria (Contralto). Allegro. ‘Quae moerebat
et dolebat’05. ; Duetto. Largo - Allegro.
‘Quis est homo, qui non fleret’; 06. Aria
(Soprano). A tempo giusto. ‘Vidit suum
dulcem natum’; 07. Aria (Contralto).
Andantino. ‘Eia, Mater, fons amoris’; 08.
Duetto. Allegro. ‘Fac, ut ardeat cor meum’;
09. Duetto. A tempo giusto. ‘Sancta Mater,
istud agas’;10. Aria (Contralto). Largo.
‘Fac, ut portem Christi mortem’; 11. Duett.

Allegro (ma non troppo). ‘Inflammatus et
accensus’; 12. Duetto. Largo assai - Presto
assai. ‘Quando corpus morietur’.
Sendo o X Ciclo de Requiem - Coimbra
2022 dedicado ao tempo presente, este
concerto pretende homenagear o passado
que queremos que faça parte, para
sempre, do futuro. Sendo o Concerto de
Encerramento do Ciclo de Requiem da
Cidade de Coimbra em ano de Festas
da Cidade é um concerto evocativo da
transladação da Rainha Santa (29 outubro
de 1677) e da mudança da comunidade das
clarissas para Santa Clara a Nova, numa
homenagem dirigida, à grande mulher, mãe,
Rainha e devota do passado que se tornou
Santa e Padroeira da Cidade de Coimbra,
repousando os seus restos mortais para
sempre na Igreja da Rainha Santa onde este
concerto se realiza.
Foi com a obra Stabat Mater que em 2021,
no âmbito da programação do II Ciclo de
Requiem Online, e numa estratégia de
enfrentamento das restrições de público
presencial impostas pela Pandemia COVID
19, se estreou a sala virtual BOL da
Associação Ecos do Passado, num concerto
gravado para ser emitido apenas nesta
plataforma.

Com os mesmos intérpretes - Leonor
Barbosa de Melo, Gisela Sachse e
Orquestra Inês de Castro, sob a Direção
do Maestro Artur pinho Maria - este
concerto pode finalmente ser apreciado em
formato presencial, num apelo emocional e
certamente emocionante.
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V
29 DE OUTUBRO . 21H30

G. B. PERGOLESI

STABAT
MATER

IGREJA DA RAINHA SANTA ISABEL
MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-NOVA
INTÉRPRETES:
ORQUESTRA INÊS DE CASTRO
LEONOR BARBOSA DE MELO (SOPRANO)
GISELA SACHSE (MEZZO SOPRANO)
DIREÇÃO: ARTUR PINHO MARIA
CONCERTO EVOCATIVO
DA TRANSLADAÇÃO
DA RAINHA SANTA
PARA O MOSTEIRO
DE SANTA-CLARA-A-NOVA

BILHETES NA

BILHETE / CONCERTO: 10€
LOCAIS DE VENDA: BOL
RESERVAS E INFORMAÇÕES
reservasconcertoscsic@gmail.com
telefone/whatsapp/mbway 912 911 300
www.corosinfonicoinesdecastro.pt

COMEMORAÇÕES
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ORGANIZAÇÃO

ecos
ASSOCIAÇÃO

DO PASSADO

A G E N T E C U LT U R A L A P O I A D O P E L A

ACOMPANHE
O NOSSO
TRABALHO
NAS REDES
SOCIAIS

2022

CONCERTOS
OPUS MUNDI
Conheça o novo projeto da Associação Ecos do
Passado, do Coro Sinfónico e Orquestra Inês de Castro
* Concertos com obras do mundo
* Concertos inclusivos e participativos
* Concertos que dão vida à cidade

SINFONIA NO 9,
Ludwig van Beethoven
ISRAEL NO EGITO,
Georg Friedrich Händel
SINFONIA DO NOVO MUNDO,
Antonín Dvořák

