
Orquestra 
Barroca

Casa da Música
27 Jan 2019 · 18:00 Sala Suggia

Laurence Cummings cravo e direcção musical 

DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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sobre o programa do concerto.
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1ª PARTE

Jean ‑Baptiste Lully
Le Temple de la Paix, LWV 69 (Suite Ameriquaine) (1685; c.9min)

Prélude – Menuet – Entrée des Sauvages de l’Amérique –
Second Air des Ameriquains – Chaconne

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso em Fá maior, op. 6 n.º 2 (c.1680; c.10min)

1. Vivace – Allegro – Adagio – Vivace – Allegro – Largo andante
2. Allegro 
3. Grave – Andante largo
4. Allegro 

Henry Purcell
The Indian Queen, Z 630 (Suite) (1695; c.18min) 

– Overture: [Slow – Brisk]
– First Musicke: 1st Aire & 2nd Aire
– Second Musicke: 1st Aire & 2nd Aire: Hornpipe
– Trumpet Aire
– Symphony: [Slow] – Canzona – Adagio – Allegro 
– [Warlike] Dance [for the Triumph of Zempoalla]
– The God of Dreams rises 
– Trumpet Overture: [Slow] – Canzona – Slow

2ª PARTE

Jean ‑Philippe Rameau
Les Indes Galantes, RCT 44 (Suite) (1735 ‑36; c.25min)

– Prologue 
 Ouverture: [Grave]  – Vite
– Deuxième Entrée: “Les Incas du Perou”
 Ritournelle 
 Air des Incas pour la dévotion du Soleil: Gravement 
 Adoration du Soleil: Lent 
 Loure en rondeau 
 Première Gavotte – Deuxième Gavotte en rondeau 
– Nouvelle Entrée: “Les Sauvages” 
 Danse du Grand Calumet de Paix executée par les Sauvages 
 Premier Menuet – Deuxième Menuet 
 Chaconne



4

O fascínio dos europeus por países distan‑
tes, civilizações desconhecidas e culturas 
exóticas culminou com as Descobertas no 
Renascimento. No Barroco, o conhecimento 
geográfico e cultural era mais concreto, moti‑
vado por inúmeras viagens de exploradores e 
comerciantes e uma melhor cultura científica, 
mas tal não diminuiu a curiosidade nem arre‑
feceu a imaginação. O programa de hoje ilus‑
tra a recepção europeia das novidades e dos 
deslumbramentos oferecidos pelo continente 
americano, desde os territórios da América 
do Norte até ao Peru, passando pelo México. E 
ainda que a música não nos pareça tão exótica 
ou extravagante como esperaríamos, sobre‑
tudo por estarmos familiarizados com sons 
efectivamente nativos e originais das diferen‑
tes culturas, as obras aqui reunidas possuem 
uma tal vitalidade e eloquência que é impossível 
não nos sentirmos tocados ou mesmo arreba‑
tados numa viagem – senão no espaço, segu‑
ramente no tempo. Se esta não nos transportar 
à América, decerto que nos levará a visitar o 
fausto e a elegância das cortes de Versalhes e 
de Whitehall nos séculos XVII e XVIII. 

Le Temple de la Paix (O Templo da Paz) é um 
Ballet encomendado a Jean ‑Baptiste Lully 
(1632 ‑1687) e a Philippe Quinault (1635 ‑1688), 
em 1685, pelo Grand Dauphin Luís (filho primo‑
génito e herdeiro de Luís XIV), para diverti‑
mento da corte durante a sua estadia de Outono 
no palácio de Fontainebleau. Lully, “Sobre‑
‑Intendente da Música da Câmara do Rei” e 
Director da Académie Royal de Musique (futura 
Ópera Nacional de Paris), era o compositor mais 
bem ‑sucedido e estimado em toda a França. A 
sua fama estendia ‑se a boa parte da Europa, 
que buscava na corte francesa o modelo e a 
inspiração para a política e a economia, mas 

também para todas as questões do gosto, da 
arte e da moda. No entanto, os últimos anos da 
vida de Lully foram um período negro: apesar do 
contínuo sucesso e da criação de verdadeiras 
obras ‑primas, Luís XIV recusou ‑lhe o seu favor, 
passando a privilegiar outros compositores. 
Influenciado pelo espírito piedoso e pela moral 
rigorista da sua segunda esposa, Madame de 
Maintenon, o rei, avançado em idade, não só já 
não se revia nas temáticas mitológicas pagãs 
(outrora tão populares) como condenava os 
gastos supérfluos em divertimentos luxurio‑
sos e de moralidade duvidosa, que lhe recor‑
davam os excessos da sua juventude. Preferia 
agora dispensar o dinheiro em obras caritativas. 
O envolvimento de Lully em vários escândalos 
sexuais levaram a que o rei evitasse assistir a 
qualquer representação das obras do composi‑
tor, outrora tão privilegiado. A corte, no entanto, 
continuava a idolatrá ‑lo e a criação d’O Templo 
da Paz foi atentamente acompanhada, desde 
as primeiras leituras do libreto, em Agosto, até 
à estreia no dia 20 de Outubro, passando pelos 
vários ensaios. O rei só se dignou assistir, e por 
insistência do filho, a uma segunda récita. 

No palco especificamente construído para o 
espectáculo, com cenários e figurinos do grande 
designer Jean Bérain, na tradição do Ballet de 
Cour, apresentaram ‑se não só os intérpretes 
profissionais (cantores, bailarinos e instrumen‑
tistas) vindos da Académie Royal de Musique, 
mas também alguns dos mais destacados 
membros da corte, como o Conde de Brionne, 
Mademoiselle d’Éstrée, o Cavaleiro de Saucourt 
e Mademoiselle Roland. Infelizmente, a princi‑
pal e mais aguardada estrela do espectáculo, 
a Princesa de Conti e Duquesa de Bourbon 
Marie ‑Anne, filha legitimada do rei e meia ‑irmã 
do Delfim, não pôde participar por se encontrar 
enferma. A obra foi muito bem recebida, com 
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nove representações na corte entre Dezem‑
bro de 1685 e Janeiro do ano seguinte. Houve 
também a intenção de a apresentar em Paris 
enquanto se aguardava pela estreia de Armide, 
a última ópera de Lully. 

Tal como outra obra de Lully e Quinault, o 
Idylle sur la Paix, composto igualmente em 1685 
e estreado apenas três meses antes, a temática 
d’O Templo da Paz prende ‑se com as recentes 
vitórias militares de Luís XIV, como o bombar‑
deamento de Trípoli, na costa africana, e a assi‑
natura das Tréguas de Ratisbona. Segundo as 
palavras de Lully no prefácio da edição origi‑
nal, pretendeu ‑se uma celebração pública da 
“[...] Paz que Vossa Majestade ofereceu tão 
generosamente aos seus inimigos vencidos 
[e] é o tema deste ballet: os Vossos louvores, 
Sire, formam a sua maior parte; a alegria que 
vários povos diferentes fazem resplandecer é 
provocada pelas dádivas de que eles vos são 
devedores; tudo aqui fala da Vossa glória, tudo 
exprime a felicidade do Vosso reino.” O argu‑
mento é muito simples: as ninfas dos bosques 
erguem um templo e conjuram vários pasto‑
res para uma festa com o fim de o “consagrar 
solenemente à Paz”. São igualmente convida‑
dos povos de diversas origens, como bretões 
e bascos (habitantes de duas das províncias 
do reino); africanos (recém ‑humilhados em 
Trípoli) e “Selvagens das Províncias da América 
que dependem da França” – numa alusão à 
recente anexação dos territórios da Luisiana 
pela colónia da Nova França, na América do 
Norte, em 1682. 

Contemporânea das três últimas grandes 
tragédias de Lully e encomendada por um dos 
mais acérrimos defensores da ópera francesa, 
O Templo da Paz distingue ‑se do tradicional 
Ballet de Cour pelo grande protagonismo da 
música vocal e pela maior coesão dramatúrgica. 

Ainda que não apresente uma intriga dramá‑
tica unificada, o número restrito de apenas seis 
entradas (secções) confere ‑lhe maior lógica e 
congruência. Situando ‑se no cruzamento entre 
bailado e ópera, anuncia os géneros posterio‑
res do Ballet à action e Ballet Heroïque (conhe‑
cidos como Ópera ‑Ballet). De entre as suas 
quinze danças, seleccionaram ‑se as duas que 
são destinadas aos “Selvagens da América”: 
uma Entrée, no ritmo animado e energético de 
uma Gigue; e uma Second Air, marcada gay 
(alegre), de carácter rítmico vigoroso. Ambas 
ilustram a ideia que então se fazia do exotismo 
das danças tribais. Antes escuta ‑se o Prelúdio 
que introduz a primeira entrada, caracterizado 
pela escrita concertante em que um trio solís‑
tico de flautas se opõe ao grand choeur orques‑
tral, e um breve Menuet pour les hautbois (trio 
de oboés e fagote). O excerto conclui ‑se com 
a vasta Chaconne que se estende por duzen‑
tos e sessenta compassos e se caracteriza pela 
complexa escrita concertante, já observada no 
Prelúdio e aqui mais desenvolvida; pela extensa 
secção central no modo menor que confere 
dramatismo e profundidade; e por expressivos 
cromatismos. No contexto da obra de Lully, 
apenas rivaliza em extensão e inventividade 
com as contemporâneas Chaconne de L’Idylle 
sur la Paix e a célebre Passacaille d’Armide.

The Indian Queen (A Rainha Índia) é uma semi‑
‑ópera iniciada por Henry Purcell (1659 ‑1695) 
em 1695, e deixada incompleta pelo compo‑
sitor, ainda que a estreia tenha ocorrido antes 
da sua morte em Novembro do mesmo ano. 
Purcell compôs a música para o Prólogo, o 2º e 
o 3º actos, enquanto o seu irmão Daniel comple‑
tou a obra com música para o 5º acto. O 1º e 
o 4º actos compreendiam apenas a música 
dos Act Tunes ou entreactos. A Rainha Índia é 
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uma tragédia declamada, escrita em 1664 pelo 
dramaturgo e político Sir Robert Howard (1626‑
‑1698) em colaboração com o seu cunhado, o 
célebre Poeta Laureado John Dryden (1631‑
‑1700) – o mais importante escritor inglês do 
período da Restauração da monarquia inglesa.

A complexa acção passa ‑se nas cortes do 
México e do Peru, antes da invasão espanhola. A 
coroa do México, que legitimamente pertenceria 
ao príncipe Montezuma, encontra ‑se usurpada 
pela rainha Zempoalla (que dá o nome à peça). 
Esta está apaixonada por Montezuma, por sua 
vez enamorado de Orazia, a filha de Ynca – rei do 
Peru, velho aliado, mas agora cativo dos mexi‑
canos. A tragédia desfecha ‑se com a recon‑
quista do trono pelo legítimo herdeiro, após 
o suicídio de Zempoalla e do seu filho, Acacis 
(antigo amigo de Montezuma, mas seu rival pelo 
amor de Orazia). A moral da história centra ‑se 
na reinstalação no trono do autêntico herdeiro 
e na celebração do poder legítimo – em perfeita 
sintonia com os valores da Restauração no trono 
inglês de Carlos II, o herdeiro do rei Carlos I, 
executado pelos Republicanos. 

A música incidental de Purcell é constituída 
por vários andamentos instrumentais destina‑
dos a serem executados antes da abertura da 
cortina (1st Musicke e 2nd Musicke) e que origi‑
nalmente precediam a Ouverture da peça, em 
estilo francês, mas invulgarmente sombria, 
anunciando o trágico enredo. Há ainda outras 
peças instrumentais destinadas à abertura dos 
diferentes actos (Trumpet Aire, Symphony) ou 
à separação das cenas (Trumpet Ouverture), 
bem como para algumas danças e ilustrações 
de acções teatrais (Warlike Dance, The God of 
Dreams rises). A partitura inclui vários números 
vocais: árias, duetos, ensembles e três coros. 

Les Indes Galantes (As Índias Galantes) é a 
segunda grande obra dramática composta por 
Jean ‑Philippe Rameau (1683 ‑1764), estreada 
na Académie Royal de Musique a 23 de Agosto 
de 1735, seguindo ‑se à Tragédie ‑Lyrique 
Hippolyte et Aricie e a uma tentativa falhada de 
colaboração com Voltaire (a tragédia Samson). 
O libreto deste Ballet Héroïque – composto 
originalmente por um prólogo e 3 entradas, a 
que veio a acrescentar ‑se em 1736 a quarta e 
última entrada, Les Sauvages – deve ‑se a Louis 
Fuzelier (1672 ‑1752), um dramaturgo experiente 
e reconhecido – ao contrário de Rameau, de 
quem o público suspeitava pela sua exces‑
siva erudição, conjecturando que não saberia 
compor música suficientemente leve, variada e 
divertida, própria para um género ligeiro como 
a Ópera ‑Ballet. Este género caracteriza ‑se por 
várias entradas ou actos independentes, cada 
um com o seu próprio enredo dramático, e 
apenas subordinados a uma temática comum, 
normalmente exposta no Prólogo. Neste caso é 
a do “triunfo do Amor”, apesar das mais diver‑
sas vicissitudes. Cada entrada é pois uma espé‑
cie de “mini ‑ópera”, com uma intriga completa, 
ainda que não muito desenvolvida, e que serve 
frequentemente apenas de pretexto aos vários 
divertimentos dançados.

Fuzelier demonstrou grande erudição na 
criteriosa escolha das fontes para os diferen‑
tes enredos e na seriedade com que abor‑
dou delicados assuntos presentes na obra 
– como o colonialismo dos povos conquista‑
dos, a exploração e a violência exercida pelos 
europeus e a superioridade moral dos supos‑
tos “bárbaros”. O carácter heróico do género 
deve ‑se não tanto às virtudes das persona‑
gens mas ao facto de não haver lugar na acção 
para o que se denominava por “maravilhoso”: 
deuses mitológicos, feiticeiros, fadas e outras 
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personagens e intervenções sobrenaturais. 
Pelo contrário, as narrativas são baseadas em 
factos e personagens mais ou menos históri‑
cos, e envolvendo acontecimentos dramáti‑
cos “naturais” como cataclismos, tempestades, 
guerras, sacrifícios, etc. Devido ao grande inte‑
resse dos europeus pelo exotismo dos lugares 
distantes e povos estrangeiros, cada uma das 
entradas d’As Índias Galantes situa ‑se numa 
diferente parte do globo: nas Índias Orientais 
(a tragicomédia O Turco Generoso e a comédia 
burlesca As Flores, ou Festa Persa) e nas Índias 
Ocidentais (a tragédia Os Incas do Peru e a 
comédia ‑pastoral Os Selvagens). Esta última é 
ambientada na já mencionada Luisiana, o terri‑
tório francês da América do Norte bordejando 
as colónias espanholas do México e da Florida. 

A obra inicia ‑se com uma Ouverture ainda 
muito dependente das convenções estabele‑
cidas por Lully para este género, mas em que 
Rameau imbui uma maior vitalidade através de 
passagens solísticas para os fagotes e oboés 
e maior interesse contrapontístico, robustez 
rítmica e intensidade harmónica. Para Os Incas 
do Peru, Fuzelier baseou ‑se nos escritos publi‑
cados em Lisboa (1609) do historiador de 
origem mestiça espanhola e inca Garcilaso 
de La Vega (1539 ‑1616) – o que determinou o 
carácter elogioso da civilização pré ‑colombiana 
e a condenação dos excessos do colonialismo 
espanhol. Tudo isto é abordado sob o pretexto 
do triângulo amoroso estabelecido entre a prin‑
cesa inca Phani, o oficial espanhol D. Carlos, e 
o seu rival, o sacerdote Huascar. Termina com 
o triunfo do par amoroso Phani e Carlos e com 
o suicídio do verdadeiro herói, Huascar, que 
tentou em vão salvar a sua civilização. 

A entrada, que se inicia por um ritornello em 
contraponto imitativo – técnica estranha a um 
ballet mas que prenuncia o carácter trágico e 

sério da acção –, compreende várias danças 
descritivas, nomeadamente as usadas na cena 
da adoração do Sol e que revelam o talento do 
compositor para o Ballet d’Action.

Em Os Selvagens expõe ‑se o mito do bom 
selvagem, já bastante popular em França 
mesmo antes das teorias de Rousseau: a ideia 
de um paraíso terrestre, em que os homens, 
inocentes e ainda não corrompidos pela civili‑
zação, vivem em união com a natureza. A intriga 
constrói ‑se em torno de uma princesa índia, 
Zima, que é cortejada por três pretendentes 
rivais: Adauro, nativo americano; um espanhol, 
D. Alvar; e um francês, Damon. Zima opta pelo 
amor sincero e “natural” de Adauro, contra‑
posto à paixão ciumenta do espanhol e à afei‑
ção volúvel do francês. Os europeus acabam 
por aceitar a sua derrota e unem ‑se aos nati‑
vos para a grande celebração final, ilustrada 
pelo cortês par de Minuetos e pela brilhante e 
variada Chaconne. Mas antes há que partilhar 
o Cachimbo da Paz, numa cerimónia acompa‑
nhada pelas danças ritmadas dos índios. 

Para esta Danse du gran calumet de Paix, 
Rameau recorreu a uma composição publi‑
cada em 1727 sob o título Les Sauvages no seu 
3º livro para cravo. Trata ‑se de uma obra escrita 
em 1725 para acompanhar a exibição (no Teatro 
Italiano da Feira de Paris) de dois autênticos 
nativos norte ‑americanos, e inspira ‑se muito 
provavelmente nas danças ameríndias origi‑
nais, uma vez que os nativos eram obrigados 
a encenar a cerimónia do Cachimbo da Paz. 
Independentemente da temática celebrativa, 
a evocação da vastidão das florestas america‑
nas (Fôrets paisibles) associadas à tonalidade 
menor e ao ritmo quase visceral imbuem a obra 
de uma fatalidade indissociável da visão de 
“[...] dois Selvagens chegados há pouco tempo 
da Luisiana, grandes e bem ‑feitos, com idade 
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aproximada aos 25 anos [...] que não deixam 
duvidar que aprenderam os passos e saltos que 
executam bem longe de Paris” – segundo os 
testemunhos da época. Exibidos como animais 
de circo, encarnavam os horrores da coloniza‑
ção forçada e violenta que marcou para sempre 
o encontro da Europa e da América. 

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2019

Notas ao Concerto Grosso de Corelli

Apesar de haver nascido no seio de uma 
próspera família da localidade de Fusignano, 
o violinista e compositor Arcangelo Corelli 
(1653 ‑ 1713) alicerçou uma extraordinária 
carreira musical em Roma – onde se estabele‑
ceu a partir de 1675 – na sucessiva protecção 
de algumas das mais destacadas personalida‑
des daquela cidade. Primeiro como músico de 
câmara da rainha Cristina da Suécia, depois 
como maestro di musica do cardeal Benede‑
tto Pamphili (sobrinho‑neto do Papa Inocêncio 
X) e, por fim, do cardeal Pietro Ottoboni (sobri‑
nho‑neto do Papa Alexandre VIII), Corelli foi‑se 
tornando na figura dominante do panorama 
musical romano na transição entre os séculos 
XVII e XVIII. 

A enorme influência e popularidade 
enquanto violinista, pedagogo e compositor 
contrastam com a relativa escassez da sua 
produção musical, sendo mesmo apontado 
como pioneiro na sustentação de um reconhe‑
cimento e uma aclamação generalizada numa 
obra exclusivamente instrumental, materiali‑
zada na publicação de apenas seis volumes e 
algumas peças avulsas. O Concerto Grosso 
op. 6 n.º 2 está incluído nos 12 Concerti Grossi, 
op. 6, provavelmente conhecidos em Roma 
desde os inícios da década de 1680, mas publi‑
cados postumamente, no ano de 1714.

LUÍS TOSCANO, 2011
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Laurence Cummings 
cravo e direcção musical 

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barro‑
cas e clássicas. É agora William Crotch Professor 
de Performance Histórica. É membro da Handel 
House em Londres e foi director musical da Tilford 
Bach Society. Desde 1999 é director do Handel 
Festival de Londres, onde apresentou produções 
das óperas Faramondo, Deborah, Athalia, Esther, 
Agrippina, Sorsame, Alexander Balus, Hercules, 
Samson, Ezio, Riccardo Primo e Tolomeo. Em 2012 
tornou  ‑se director artístico do Festival Interna‑
cional Händel em Göttingen. É maestro titular da 
Orquestra Barroca Casa da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, L’Incoro‑
nazione di Poppea, Semele, Messias, Orfeu e 
Indian Queen), Opera North (L’Incoronazione di 
Poppea), Glyndebourne Festival (Giulio Cesare 
e Fairy Queen), Glyndebourne on Tour (Saul), 
Buxton Festival Opera (Tamerlano e Lucio Silla 
de Mozart), Ópera de Gotemburgo (Orfeu e Eurí‑
dice de Gluck, Giulio Cesare, Alcina e Idomeneo), 
Ópera de Zurique (King Arthur e SALE), Ópera 
de Lyon (Messias), Handel and Haydn Society 
em Boston (Orfeo), Juilliard School (Agrippina), 
Garsington Opera (L’Incoronazione di Dario, 
L’Olympiade e La Verita in Cimento de Vivaldi), 
English Touring Opera (Ariodante e Tolomeo), 
Opera Theatre Company (Rodelinda no Reino 
Unido, Irlanda e Nova Iorque), Linbury Theatre 
Covent Garden (Alceste, no âmbito do Festival 

Bach de Londres), Royal Academy of Music 
(L’Inco ronazione di Poppea e Dardanus) e ainda 
no Porto (La Spinalba e La Giuditta de Francisco 
António de Almeida).

Dirige regularmente o English Concert e a 
Orchestra of the Age of Enlightenment, no Reino 
Unido e em digressão, e trabalha ainda com as 
orquestras Hallé, Sinfónica de Bournemouth, 
Britten Sinfonia, Royal Northern Sinfonia, Royal 
Liverpool Philharmonic, Ulster Orchestra, Royal 
Scottish National Orchestra, Royal Academy of 
Music Baroque Orchestra, Scottish Chamber 
Orchestra, Handel and Haydn Society (Boston), 
St Paul Chamber Orchestra (Minnesota), Kansas 
City Symphony, National Symphony Orches‑
tra (Washington), Musikcollegium Winterthur, 
Orquestras de Câmara de Zurique, da Basileia 
e de Moscovo e Sinfónica de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recém  ‑des‑
coberto Gloria de Handel com Emma Kirkby e 
a Royal Academy of Music (BIS) e discos de reci‑
tal a solo em cravo, incluindo música de Louis 
e François Couperin (Naxos). Ao disco com 
árias de Handel com Angelika Kirschlager e a 
Orquestra de Câmara da Basileia (Sony BMG) 
seguiram  ‑se duetos com Lawrence Zazzo e 
Nuria Rial, com a mesma orquestra (Deutsche 
Harmonia Mundi). Dirige o English Concert e o 
flautista (bisel) Maurice Steger num disco de 
concertos de Corelli para a Harmonia Mundi.

Na temporada de 2018/19, destaca  ‑se a 
direcção de Berenice (Royal Opera House 
Linbury Theatre em colaboração com o Festi‑
val Handel de Londres), Semele (Royal Academy 
Opera) e Vésperas de Monteverdi (Garsington 
Opera); colaborações com The English Concert, 
Ulster Orchestra, Academy of Ancient Music e 
Orchestra of the Age of Enlightenment; além 
das presenças na Casa da Música e nos Festi‑
vais Handel de Londres e Göttingen.
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Orquestra Barroca  
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar a 
música barroca numa perspectiva historica‑
mente informada. Para além do trabalho regular 
com o seu maestro titular, Laurence Cummings, 
a orquestra apresentou‑se sob a direcção de 
Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, Fabio 
Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, 
Paul Hillier, Paul McCreesh, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Rachel Podger, Christophe 
Rousset, Dmitri Sinkovsky, Andreas Staier 
e Masaaki Suzuki, na companhia de solis‑
tas como Andreas Staier, Roberta Invernizzi, 
Franco Fagioli, Peter Kooij, Dmitri Sinkovsky, 
Alina Ibragimova, Rachel Podger, Marie Lys e 
os agrupamentos The Sixteen, Coro Casa da 
Música e Coro Infantil Casa da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica nacio‑
nal e internacional. Fez a estreia portuguesa da 
ópera Ottone de Händel e, em 2012, a estreia 
moderna da obra L’Ippolito de Francisco Antó‑
nio de Almeida. Apresentou‑se em digressão 
em Espanha (Festival de Música Antiga de 
Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festival Handel de 
Londres), França (Ópera de Dijon e Festivais 
Barrocos de Sablé e de Ambronay), Alemanha 
(BASF em Ludwigshafen am Rhein), Áustria 
(Konzerthaus de Viena) e China (Conservató‑
rio de Música da China em Pequim), além de 
concertos em várias cidades portuguesas – 
incluindo os festivais Braga Barroca e Noites 
de Queluz. Ao lado do Coro Casa da Música, 
interpretou Cantatas de Natal de Bach em 
concertos no Porto e em Ourense. Em 2015 
estreou‑se no Palau de la Musica em Barcelona, 

conquistando elogios entusiasmados da crítica. 
Ainda no mesmo ano, mereceu destaque a inte‑
gral dos Concertos Brandeburgueses sob a 
direcção de Laurence Cummings. Tem tocado 
regularmente com o cravista de renome inter‑
nacional Andreas Staier, com quem gravou o 
disco À Portuguesa (Harmonia Mundi, 2018), 
que incluiu dois concertos de Carlos Seixas e 
foi apresentado em actuações no Porto e em 
digressão – Ópera de Dijon, BASF em Ludwi‑
gshafen am Rhein, Konzerthaus de Viena e 
Noites de Queluz em Sintra. A extraordinária 
Missa em Si menor de Bach encerrou o ano 
de 2018.

Em 2019, a Orquestra Barroca interpreta 
música que reflecte o fascínio dos europeus 
pelo Novo Mundo, com obras de Lully, Rameau, 
Purcell e Vivaldi, mas também as Vésperas de 
Santo Inácio de Domenico Zipoli, escritas na 
América do Sul. O Concerto de Páscoa é um 
momento alto do ano, com o Stabat Mater de 
Pergolesi e a estreia de duas vozes de prestí‑
gio internacional no domínio da música antiga: 
o contratenor Iestyn Davies e a soprano Rowan 
Pierce. Trabalha pela primeira vez com a maes‑
trina‑violinista Amandine Beyer e faz concertos 
dedicados à Arte da Fuga de Bach e às Véspe‑
ras de Monteverdi.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.
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Violino I
Huw Daniel
Bárbara Barros
Cecília Falcão
César Nogueira

Violino II 
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Raquel Cravino

Viola 
Trevor McTait
Raquel Massadas
César Nogueira

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Flauta
Pedro Castro
José Rodrigues Gomes

Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote 
José Rodrigues Gomes 

Trombeta 
Sérgio Pacheco 

Percussão Histórica 
Rui Silva

Cravo/Órgão 
Fernando Miguel Jalôto
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