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   Em boa hora a Câmara Municipal de San-
tarém, juntamente com a Diocese e a Santa 
Casa da Misericórdia se lançaram na aven-
tura do restauro de algumas “joias escondi-
das” do nosso comum património histórico, 
artístico e espiritual: os sete órgãos das 
Igrejas da cidade. Empresa de avultado in-
vestimento a que as comunidades cristãs 
responderam com generoso empenho para 
que todos pudéssemos cumprir os compro-
missos.
  A presença de tantos instrumentos na 
nossa cidade atesta um passado de inten-
sa atividade artística e de profunda vida es-
piritual das comunidades Escalabitanas. A 
Diocese de Santarém, que abraçou o proje-
to desde a primeira hora, continua a acom-
panhar o seu desenvolvimento e a fazer o 
que está ao seu alcance para que toda a 
comunidade possa fruir convenientemente 
deste património que, sendo pertença da 
Igreja, com gosto se coloca ao serviço de 
todos. Neste sentido, temos procurado pro-
mover e incentivar o seu uso cuidado, não 
descurando a finalidade primeira: o serviço 
do culto divino.     
   Todos os domingos do ano se podem es-
cutar os órgãos da Catedral na celebração 
da liturgia.  A tentação de pensarmos estes 
instrumentos como algo do passado seria 
a melhor e mais eficaz certidão de óbito 
dos mesmos. Precisamos de os conhecer 
melhor, para deles tirarmos tudo aquilo que 
nos podem oferecer. Para isso torna-se ur-
gente despertarmos para passos novos no 
ensino e cultivo de uma cultura musical que 
passe pelo Órgão de Tubos e pela Música 
Sacra. Os órgãos são nossos “concidadãos” 
e precisamos de viver com eles, trata-los 

com aquela estima e delicadeza que deve-
mos a todos aqueles que elevam a nossa 
vida para valores nobres e belos. No âmbito 
da vida da Igreja, eles são servidores de 
glória de Deus: a linguagem do órgão de tu-
bos proclama a glória de Deus. Uma procla-
mação que nos convida a contemplar a ma-
jestade e a omnipotência do Criador e, ao 
mesmo tempo, a proximidade, compaixão e 
misericórdia do Seu rosto. 
  São também um convite a acolhermos a 
Sabedoria do alto. A fabricação e o restau-
ro dos órgãos requerem uma técnica espe-
cializada e delicada. Da mesma forma, o 
acompanhamento da liturgia e a execução 
de concertos musicais é fruto de muita dedi-
cação, competência, arte e bom gosto.
Na caixa de um dos órgãos, encontramos 
a inscrição: “Praeludium vitae aeternae” – 
prelúdio da vida eterna. O órgão destina-se 
sobretudo ao louvor de Deus. Para os cren-
tes, a liturgia e a música que nela somos 
convidados a cantar e a escutar é, anteci-
pação no tempo, da eternidade prometida.    
  Diz-nos que o Homem tem futuro e que cri-
se alguma nos poderá impedir de caminhar 
para a eterna beleza. 
  O Festival de Órgão de Santarém, que aqui 
apresentamos, manifesta o compromisso 
de três entidades em oferecer à cidade, à 
região e ao país, um programa diversifica-
do que conduzirá os participantes a uma 
fruição do belo, no que à música diz respei-
to, mas também ao encontro com o que de 
melhor Santarém tem para oferecer: o seu 
património cultural e religioso que, nas di-
versas expressões da arte, presente nas 
nossas igrejas e monumentos, se conjuga 
num uníssono harmonioso e feliz.

“Património Religioso e encontro de patrimónios”
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“Religious Heritage and meeting of heritages”

  In good time, the Santarém City Council 
together with the Diocese and Santa Casa 
da Misericórdia (Holy House of Mercy) set 
out on the adventure of restoring some of 
our “hidden jewels” of our common histori-
cal, artistic and spiritual heritage: the seven 
organs of the Churches of the city. Under-
taking of huge investment that the Christian 
communities responded with a generous 
commitment so that all of us could accom-
plish the commitments.
  The presence of so many instruments in our 
city attests to a past of intense artistic activity 
and deep spiritual life of the communities 
escalabitanas. The Diocese of Santarém, 
which embraced the project from the first 
hour, continues to monitor its development 
and do what is within its reach so that the 
whole community can conveniently enjoy 
this heritage that, being a possession of 
the Church, with pleasure is set to the ser-
vice of all. In this sense, we have sought to 
promote and encourage its careful use, not 
neglecting the primary purpose: the service 
of divine worship. Every Sunday of the year, 
you can listen to the organs of the Cathedral 
in the liturgy celebration. 
  The temptation to think these instruments 
as something of the past would be the best 
and most effective death certificate of them. 
We need to know them better, to extract from 
them all that they can offer us. For this, it is 
urgent to awaken to new steps in teaching 
and cultivating a musical culture that passes 
through the pipe organ and sacred music.
   The organs are our “fellow citizens” and we 
need to live with them, treat them with that 
esteem and delicacy that we owe to all those 
who elevate our lives to noble and beautiful 

values. Within the life of the Church, they 
are servants of God’s glory: the language of 
the pipe organ proclaims the glory of God. A 
proclamation that invites us to contemplate 
the majesty and omnipotence of the Creator 
and, at the same time, the closeness, com-
passion and mercy of His face.
   They are also an invitation to receive Wis-
dom from the above. The manufacture and 
restoration of organs require a specialized 
and delicate technique. In the same way, the 
accompaniment of the liturgy and the exe-
cution of musical concerts is the result of a 
lot of dedication, competence, art and good 
taste.
  In the box of one of the organs, we find 
the inscription: “Praeludium vitae aeternae” 
- prelude to eternal life. The body is above 
all to the praise of God. For believers, the lit-
urgy and the music, which invites us to sing 
and to listen to, are, in anticipation of time, 
the promised eternity. It tells us that Man 
has a future and that no crisis can prevent 
us from walking to eternal beauty.
  The Organ Festival of Santarém, which 
we present here, shows the commitment 
of three entities to offer the city, region and 
country, a diversified programme to all its 
participants. A programme that will lead 
participants to enjoy the beautiful, as far as 
music is concerned, but also to meet the 
best Santarém has to offer: its cultural and 
religious heritage which, in the various ex-
pressions of art present in our churches and 
monuments, is combined in harmonious and 
happy unison.

Padre Joaquim Augusto Nunes Ganhão
Presidente do Conselho de Parceiros dos OHS
President of the Council of Partners of the OHS
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  É com grande alegria e entusiasmo que 
vos dou as boas vindas ao I Festival de 
Órgão de Santarém (FÓS). 
  São seis dias de (re)encontros entre o 
Património que existe na cidade de San-
tarém.      
    Esta primeira edição do Festival de Órgão 
de Santarém - FÓS propõe-se apresentar o 
órgão, sobretudo, num contexto de música 
de câmara, quer no papel de acompanha-
dor, quer como o instrumento de maior rele-
vo no seio de uma orquestra, nunca descu-
rando a sua autoridade como instrumento 
solista.
   O I Festival de Órgão de Santarém nasce 
da vontade de três entidades, Câmara 
Municipal de Santarém, Diocese e San-
ta Casa da Misericórdia com o apoio do 
Conservatório de Música e Artes do Centro 
(CMAC), de criar uma vivência de aproxi-
mação e abertura do património à cidade e 
às suas gentes. E, no ano em que a cidade 
faz 150 anos, este será um momento de 
celebração deste século e meio de história. 
  Nesta viagem de seis dias o Festival de 
Órgão de Santarém - FÓS pretende di-
vulgar, não apenas, o singular património 
organístico de Santarém mas, simultanea-
mente, as pessoas que se dedicam à arte 
da música nesta cidade. O FÓS conta, por 
isso, com a participação de instituições do 
distrito como o Conservatório de Música de 
Santarém, o Coro do Círculo Cultural Sca- 
labitano e a Schola Cantorum da Catedral 
de Santarém.
     O primeiro Festival de Órgão de Santarém 
acontece num feliz encontro de efemérides 
e de personalidades, no Ano Europeu do 
Património Cultural 2018.

F Ó S   Festival de Órgão de Santarém
    It is with great joy and enthusiasm that I 
welcome you to the First Festival of Organ of 
Santarém (FOS). 
   Six days of (re)encounters between the 
Heritage of the city of Santarém. 
   This first edition of the Santarém Organ 
Festival - SOF proposes to present the or-
gan, especially in a context of chamber mu-
sic, both as an accompanist and as the most 
important instrument in an orchestra, never 
neglecting its authority as a solo instrument.
    This 1st Santarém Organ Festival is born of 
the will of three entities, Santarém City Coun-
cil, Diocese and Santa Casa da Misericórdia 
with the support of the Centre Conservatory 
of Music and Arts (Conservatório de Músi-
ca e Artes do Centro - CMAC), to create an 
experience of approach and opening of the 
heritage to the city and its people. And, in 
the year that the city turns 150 years old, this 
will be a moment of celebration of this centu-
ry and a half of history.
   In this six-day trip, the Santarém Organ 
Festival - SOF intends to promote not only 
Santarém’s unique organ heritage, but also 
the people who dedicate themselves to the 
art of music in this city. SOF counts on the 
participation of musicians and musical insti-
tutions of the district such as the Santarém 
Music Conservatory, the Choir of the Scala- 
bitano Cultural Circle and the Schola Canto-
rum of the Santarém Cathedral.
   The first Santarém Organ Festival takes 
place in a happy encounter of ephemeris 
and personalities at the European Year of 
Cultural Heritage 2018.        
 
            Margarida Oliveira

Diretora Artística do FÓS
Artistic Director of FÓS
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Órgão da Igreja da N. Sra. 
da Piedade  

Construído em 1795, pelo 
organeiro Joaquim António 
Peres Fontanes 
(1700- c1820).  

Restaurado em 2009, por 
Dinarte Machado.  

Organ of the Church of N. 
Sra. da Piedade

Built in 1795, by the organist 
Joaquim António Peres 
Fontanes (1750 - 1818).

Restored in 2009 by Dinarte 
Machado.



PROGRAMA / PROGRAM

09 21h00 Órgão e Canto / 09:00 p.m. Organ and Voice (p.8)
NOV Margarida Oliveira, órgão / organ (p. 31)
 Bruno Nogueira, canto / voice (p.23)
 Igreja da Misericórdia

10    Passeio musical pelos órgãos históricos de Santarém 
NOV   Musical walk through the historical organs of Santarém 
 
 16h00 Órgão / 04:00 p.m. Organ (p.10)
 Conservatório de Música de Santarém (p. 30, 31)
 Igreja de N. Sra. de Marvila

 16h35 Órgão /  04:00 p.m. Organ (p. 10)
 Escola Superior de Música de Lisboa (p. 30)
 Igreja da Misericórdia

  17h10 Órgão e Coro / 05:10 p.m. Organ and Choir (p.11)
 Inês Machado, órgão/ organ (p.28)
 Coro do Círculo Cultural Scalabitano, coro/ choir (p. 24)
 António Matias, direção/ conductor (p. 23)
  Igreja de S. Nicolau

 
 21h00 Órgão e Orquestra / 09:00 p.m. Organ and Orchestra (p.12)
 André Ferreira, órgão / organ (p. 23)
 Orquestra Bomtempo / Bomtempo Orchestra (p. 31)
 Cesário Costa, direção / conductor (p. 24)
 Igreja de N. Sra. de Marvila

11  16h00 Órgão e Coro / 04:00 p.m. Organ and Choir (p.13)
NOV Tiago Ferreira, órgão / organ (p. 32)
 Coro Polifónico da Lapa, coro / choir (p. 25)
 Filipe Veríssimo, direção / conductor (p. 27)
 Catedral de Santarém



16   21h00 Órgão e Trompa / 9:00 p.m. Organ and Horn (p.14)
NOV  Daniel Nunes, órgão / organ (p. 26) 
 Edgar Barbosa,  trompa / horn (p. 27)
  Igreja de S. Nicolau

17  Passeio musical pelos órgãos históricos de Santarém  
NOV Musical walk through the historical organs of Santarém 
 
 16h00 Órgão / 04:00 p.m. Organ (p. 16) 
 David Paccetti Correia (p. 26)
 Igreja de Santa Maria da Alcáçova

 16h35 Órgão e Canto / 04:35 p.m. Organ and Voice (p. 16) 
 Daniela Moreira, órgão / organ (p. 25)
 Hélia Castro, canto / voice (p. 28)
 Catedral de Santarém 
 
 17h10 Órgão / 05:10 p.m. Organ (p. 17)
 Jesús Gonzalo López (p. 28)
 Igreja de N. Sra. da Piedade

 
 21h00 Órgão e Orquestra / 9:00 p.m. Organ and Orchestra (p.18)
 João Vaz, órgão / organ (p. 29) 
 Orquestra Bomtempo / Bomtempo Orchestra (p. 31)
 Cesário Costa, direção / conductor (p. 24)
 Igreja de N. Sra. de Marvila

18  11h00 Missa Dominical / 11:00 a.m. Sunday Mass (p. 20)
NOV David Paccetti Correia, órgão / organ (p. 26)
 Schola Cantorum de Santarém, coro / choir (p. 33)
 Pedro Rollin Rodrigues, direção / conductor (p. 33)
 Catedral de Santarém

 16h00 Órgão / 04:00 p.m. Organ (p. 22) 
 Jesús Gonzalo López (p. 28)
 Igreja de N. Sra. de Marvila

09 21h00 Órgão e Canto / 09:00 p.m. Organ and Voice (p.8)
NOV Margarida Oliveira, órgão / organ (p. 31)
 Bruno Nogueira, canto / voice (p.23)
 Igreja da Misericórdia

10    Passeio musical pelos órgãos históricos de Santarém 
NOV   Musical walk through the historical organs of Santarém 
 
 16h00 Órgão / 04:00 p.m. Organ (p.10)
 Conservatório de Música de Santarém (p. 30, 31)
 Igreja de N. Sra. de Marvila

 16h35 Órgão /  04:00 p.m. Organ (p. 10)
 Escola Superior de Música de Lisboa (p. 30)
 Igreja da Misericórdia

  17h10 Órgão e Coro / 05:10 p.m. Organ and Choir (p.11)
 Inês Machado, órgão/ organ (p.28)
 Coro do Círculo Cultural Scalabitano, coro/ choir (p. 24)
 António Matias, direção/ conductor (p. 23)
  Igreja de S. Nicolau

 
 21h00 Órgão e Orquestra / 09:00 p.m. Organ and Orchestra (p.12)
 André Ferreira, órgão / organ (p. 23)
 Orquestra Bomtempo / Bomtempo Orchestra (p. 31)
 Cesário Costa, direção / conductor (p. 24)
 Igreja de N. Sra. de Marvila

11  16h00 Órgão e Coro / 04:00 p.m. Organ and Choir (p.13)
NOV Tiago Ferreira, órgão / organ (p. 32)
 Coro Polifónico da Lapa, coro / choir (p. 25)
 Filipe Veríssimo, direção / conductor (p. 27)
 Catedral de Santarém
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António da Silva Leite (1759-1833)
Paratur nobis mensa Domini
Adágio para órgão*
Domine si sponsa tua sum

Anónimo (Portugal, Séc.XIX)
Discurso de órgão com solo de clarins e fagote*

Marcos Portugal (1762-1830)
“Quoniam to solus” - Gloria da Missa a 3 vozes

Anónimo (séc. XVIII/XIX)
Adágio*

Marcos Portugal (1762-1830)
“Dignare Domine” - Te Deum a 4 vozes

Anónimo (Portugal, Séc. XVIII/XIX)
Discurso de 1º tom*

Frei José Marques e Silva (1782-1837)
“Laudamus te” - Glória Missa a 4 vozes TTBB
Fantasia*
“Dignare Domine” - Te Deum a 4 vozes e órgão

Anónimo (Portugal, séc.XIX)
Discurso para órgão*

*Órgão solo/ solo organ

Órgão e Canto / Organ and Voice  
09 NOV (Sexta-feira / Friday) - 21h00 / 09:00 p.m.
Igreja da Misericórdia

Margarida Oliveira, órgão/ organ
Bruno Nogueira, canto/ voice
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Órgão da Igreja da 
Misericórdia

Construído em 1818, por 
António Xavier Machado e 
Cerveira (1756-1828).

Restaurado em 2008, por 
Dinarte Machado.

Organ of the Church of 
Misericórdia

Built in 1818, by António Xa-
vier Machado and Cerveira 
(1756-1828).

Restored in 2008 by Dinarte 
Machado.
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Passeio musical pelos órgãos históricos 
de Santarém / Musical walk through the historical 
organs of Santarém
10 NOV (Sábado / Saturday) - 16h00 / 04:00 p.m.

16h00 Órgão / 04:00 p.m. Organ 
Igreja de N. Sra. da Marvila

Conservatório de Música de 
Santarém

Marta Cruz, órgão / organ

Anónimo (Espanha, séc. XVII)
4 Piezas con Clarines 

Lídia Correia, órgão / organ

Andrés de Sola (1634-1696) 
Tiento de Medio Registro de Mano Dere-
cha

J. S. Bach (1685 - 1750)*
Mit fried und Freud ich fahr dahin BWV 
616
O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618
Wir danken dir, Herr Jesu Christ  BWV 
623

* Órgão a 4 mãos / Organ 4 hands

16h35 Órgão / 04:35 p.m. Organ
Igreja da Misericórdia

Escola Superior de Música de 
Lisboa

Maria Moura, órgão / organ

Francisco Correa de Arauxo (1584-
1654)
Tres glosas sobre el canto llano de la 
Inmaculada Concepción
(Facultad organica, 1626)

François Couperin (1668-1733)
Trio à 2 dessus de chromhorne et la 
basse de tierce
(Messe des Couvents)

José Marques e Silva (1782-1837)
Verso II
(Versos do 1º tom)

Maria João Abreu, órgão / organ

Francisco Correa de Arauxo (1584-
1654)
Medio registro de cuarto tono
(Facultad organica, 1626)

Guy Bovet (1942)
Salamanca
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17h10 Órgão e Coro / 05:10 p.m. Organ and Choir
Igreja de S. Nicolau

Inês Machado, órgão/ organ
Coro do Círculo Cultural Scalabitano, coro/ choir
António Matias, direção/ conductor

Jacob de Haan (n.1959)
“Missa Brevis”, excertos/ excerpts
Glória
Benedictus 
Agnus Dei 

César Franck (1822-1890), arr. Kenneth Dawning
Panis Angelicus 

António Matias (?) 
Ave Maria 

Will Todd (n.1970)
The Call of Wisdom

Consola do Orgão da Igreja de S. Nicolau/  Console of Organ of Church of S. Nicolau
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François Couperin (1668-1733)
Messe solennelle à l’usage des paroisses (ex-
certos/ excerpts)
Fugue sur les Jeux d’Anches: Deuxieme Couplet
Récit de chromhorne: Troisieme Couplet du Kyrie
Plein Jeu: Premier Couplet du Gloria
Petitte Fugue sur le Chromhorne: Deuxieme Cou-
plet
Duo sur les Tierces: Troisieme Couplet
Deo Gratias

Michel Corrette (1707-1795)
Concerto para órgão em Sol maior, nº 1, Op. 26 
Allegro
Andante
Allegro

Concerto para órgão em Lá maior, nº 2, Op. 26
Allegro
Adagio
Allegro

Concerto para órgão em Ré maior, nº 3, Op.26
[Allegro]
Andante 
Adagio 
Allegro

Órgão e Orquestra / Organ and Orchestra
10 NOV (Sábado / Saturday) - 21h00 / 09:00 p.m.
Igreja de N. Sra. de Marvila

Orquestra Bomtempo / Bomtempo Orchestra
Cesário Costa, direção / conductor
André Ferreira, órgão / organ

Registos de mão direita do Orgão da Igreja
de N. Sra. de Marvila 
Right hand registers of Organ of Church 
of N. Sra. de Marvila



- 13 -

FÓS - Festival de Órgão de Santarém

Coro / Choir

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
Sicut Servus 

D. Pedro de Cristo (1545-1618)  
Ay mi Dios Regina Coeli 

Tomas Luis da Vitória (1548-1611) 
Ave Maria

Carlos Seixas (1704-1742) 
Tantum Ergo 

A. Bruckner (1824-1896) 
Locus Iste

Maurice Duruflé (1902-1986) 
Ubi Caritas

Coro e órgão / Choir and organ 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Ave Verum Corpus 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
Hear my prayer

Charles Gounod (1818 -1893) 
Missa brevis no. 7 “Aux Chapelles”

Órgão e Coro / Organ and Choir
11 NOV (Domingo / Sunday) - 16h00 / 04:00 p.m.
Catedral de Santarém

Coro da Lapa, coro / choir
Filipe Veríssimo, direcção / conductor
Tiago Ferreira, órgão / organ

Catedral de Santarém
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Manuel Rodrigues Coelho (1555-1635) 
Primeiro tento do primeiro tom   

Francisco Correa De Arauxo (1584-1654) 
Tiento sobre la batalla de Morales 

George Frederic Handel (1685-1759) 
Suite no.2 em Ré maior (Water Music)  

Camille Saint-Saens (1835-1921) 
Romance 

Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto no.1 para trompa

Órgão e Trompa / Organ and Horn 
16 NOV (Sexta-feira / Friday) - 21h00 / 09:00 p.m.
Igreja de S. Nicolau

Daniel Nunes, órgão / organ
Edgar Barbosa, trompa / horn

Pormenor do teto da Igreja de S. Nicolau
Detail of the roof of Church of S. Nicolau
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Órgão da Igreja de S. Nicolau

Construído em 1818, por Antó-
nio Xavier Machado e Cerveira 
(1756-1828).

Restaurado em 2009 por 
Dinarte Machado.

Organ of the Church 
of S. Nicolau

Built in 1818  by the organist 
António Xavier Machado and 
Cerveira (1756-1828).

Restored in 2009 by Dinarte 
Machado.
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17 NOV (Sábado / Saturday) - 16h00 / 04:00 p.m.

Passeio musical pelos órgãos históricos 
de Santarém / Musical walk through the historical 
organs of Santarém

16h00 Órgão 
04:00 p.m. Organ
Igreja de Santa Maria da Alcáçova

David Paccetti Correia

Domenico Zipoli (1688-1726)
Toccata in D (Sonate d’Intavolatura per 
organo e cimbalo 1716) 

Carlos Seixas (1704-1742)
Sonata em Fá Menor K.43

Scarlatti (1685-1757)
Sonata em K.70 [Bb] 

Carlos Seixas (1704-1742) 
Sonata em Sol Maior K.48

Domenico Zipoli (1688-1726)
Versi in C I, II, III & IV 
Canzona in F

16h35 Órgão e Canto
04:35 p.m. Organ and Voice
Catedral de Santarém

Daniela Moreira, órgão / organ
Hélia Mieiro Castro, canto / voice

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Ave Maria

Arthur Sullivan (1842 e 1900)
(da Cantata “The Martyr of Antioch”) 
Margarita’s Hymn

César Franck (1822-1890) 
Sortie

Charles Gounod (1818-1893) 
O Divine Redeemer

Tubos à chamada do Orgão da Igreja de Santa Maria da Alcáçova / Call tubes of Organ of Church of Santa Maria da Alcáçova



- 17 -

FÓS - Festival de Órgão de Santarém

17h10 Órgão
05:10 p.m. Organ
Igreja de N. Sra. da Piedade

Jesús Gonzalo López

Batalhas e tréguas barrocos sobre 
“Vivemos” do Senhor Gonzalo/
Baroque battles and truces about 
“Vivemos” from Mr. Gonzalo

Batalhas. Batalha de 5º tom de frei 
Diogo da Conceição
Tréguas com Tiento de falsas de 2º tono 
de Cabanilles

E. Batalha de 6º tom de Pedro de Araujo
Tréguas com Tiento de falsas de 6º tono 
de Aguilera de Heredia

Tréguas. Batalla de 5º tono de frei
Antonio Martín i Coll

O “Vivemos” do senhor gonzalo
(Poesia dedicada ao notável e estudioso, generoso ami-
go de Saragoça, patrono, Sr. José Navarro Casaus)

Vivemos convulsivamente em desordem,
tempos carregados de esperas,
sem espaço para cada suspiro,
rimas sem desejo.

Vivemos entre a melancolia das cores,
Nínive, plena de uivos
Deserto de pensamentos que manipulam o 
pobre coração.

Vivemos presos em ruídos e silêncios,
torrentes de vozes,
presenças, ausências,
acasos e abismos,
vivemos

Vivemos entre batalhas e paz,
amando a fragilidade,
procurando-a com o nosso próprio viver...

Mas vivemos com a esperança de um nós,
de que nos seja justo,
compassivo
um lugar onde sonhamos que vivemos.

Vivemos
e isso já é muito.
Talvez seja o melhor
Simplesmente,
Vivemos.

Pormenor do Orgão da Igreja de N. Sra. da Piedade/  Detail of Organ of Church of our lady of Piedade
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François Couperin (1668-1733)
Messe propre pour les couvents (excertos)
Premier plein jeu du Kyrie
Récit de chromhorne
Trio: les dessus sur la tierce et la basse sur la trompette
Duo sur les tierces
Récit de cornet
Dialogue sur les grands jeux: dernier couplet d’Agnus Dei

Michel Corrette (1707-1795)
Concerto para órgão em Dó maior, op. 26, nº 4
Allegro
Andante
Allegro

Concerto para órgão em Fá maior, op. 26, nº 5
Allegro
Andante
Allegro

Concerto para órgão em ré menor, op. 26, nº 6
[Allegro]
Andante 
Presto

Órgão e Orquestra / Organ and Orchestra 
17 NOV (Sábado / Saturday) - 21h00 / 09:00 p.m.
Igreja de N. Sra. de Marvila

Orquestra Bomtempo / Bomtempo Orquestra
Cesário Costa, direção / conductor
João Vaz, órgão / organ

Teclado do órgão da Igreja de N. Sra. de Marvila / Keyboard of Organ of Church of N. Sra. de Marvila
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Órgão da Igreja de Marvila

Construído em 1817, por
António Xavier Machado e 
Cerveira (1756-1828).

Restaurado em 2009, por 
Dinarte Machado.

Organ of Church of Marvila

Built in 1817 by  António 
Xavier Machado e Cerveira 
(1756-1828).

Restored in 2009 by Dinarte 
Machado.
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Heinrich Isaac (1450-1517) 
Ad introitum
Dixit Dominus

Giovanni Pierluigi da PalestrinaI
(1525-1594) 
Kyrie
Gloria

David Paccetti Correia (n.1976)
Psalmus responsorius
Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu 
refúgio

Heinrich Issac (1450-1517)
Ad Evangelium
Alleluia. De profundis clamavi
     
Giovanni Pierluigi da
Palestrina(1525-1594) 
Credo

Estêvão Lopes de Morago (1575-?)
Ad offertorium
De profundis

Giovanni Pierluigi da
Palestrina(1525-1594) 
Sanctus
Agnus Dei

Heinrich Issac (1450-1517)
Ad Communionem
Amen dico vobis quidquid orantes

Ludovico Viadana (1560-1627)
Post Communionem
Ave verum corpus

João Vaz (n.1963) 
Ante benedictionem 
Salve Regina*

Marc Henric (n.1977) 
Post Missam
Pueri omnes

*Excerto da obra “Quatro Antífonas Marianas” 
encomendada a João Vaz no âmbito da pro-
gramação do 3.o Ciclo de Órgão de Santarém/ 
Excerpt from the book “Quatro Antífonas Mar-
ianas”, published by João Vazio in the pro-
gramming of the 3rd Cycle of Organ of San-
tarém. 

Missa Dominical / Sunday Mass
18 NOV (Domingo / Sunday) - 11h00 / 11:00 a.m.
Catedral de Santarém   

Schola Cantorum de Santarém, coro / choir
Pedro Rollin Rodrigues, direção / conductor
David Paccetti Correia, órgão / organ
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Órgão da Catedral de 
Santarém

Construído em 1835, pelo 
organeiro James Chapman 
Bishop.

Restaurado em 2008, por 
Nuno Rigaud.

Organ of Catedral de
Santarém

Built in 1835 by organist 
James Chapman Bishop.

Restored in 2008 by Nuno 
Rigaud.
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De flautados a clarins
A experiência do som
através do conhecimento

Beleza Calada
Sebastián e Bernabé em seu silêncio
(Registo de Flautado de 12 aberto)

Uma suave melodía
Canções de frades: Torrellas y Olagüe
(Registos de Oitava Real e Quinzena
 e Flauta Travessa)

Trascendente ou efémero
Singular Licenciado Vila
(Combinações com Flautim e Voz Humana)

Bailem vossas mercês
Tochas e romanesca de Nápoles derramadas por um fandango escurialense
(Várias combinações com Dozena e 19ª)

Cheio...não vazio
Martín e Coll versus Cabanilles
(Vários tipos de cheios)

Cornetas Reais
Román, Valentín e Hilarión: três românticos
(Os sons anasalados de Clarão e Corneta são adicionados)

Coquetel de batallas
Terços navarros, lusos e de Munique numa grande batalha imperial
(Fagote, Oboé, Clarim e Trompa de Batalha,
e todo o órgao, como faixa final)

Órgão / Organ
18 NOV (Domingo/ Sunday) - 16h00 / 04:00 p.m.
Igreja de N. Sra. de Marvila

Jesús Gonzalo López

Pormenor do Orgão da Igreja de N. Sra. de Marvila
Detail of Organ of Church of N. Sra. de Marvila
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André Ferreira é Li-
cenciado em Órgão 
pelo Conservatório 
de Amesterdão, onde 
estudou com Jacques 
van Oortmerssen, 
tendo, igualmente, 
tido a oportunidade 

de trabalhar com Pieter van Dijk. Concluiu 
o Mestrado em Órgão da Escola Superior 
de Música de Lisboa (ESML),  sob a orien-
tação de João Vaz. Iniciou os seus estudos 
de órgão com António Esteireiro no Instituto 
Gregoriano de Lisboa, continuando poste-
riormente com Jos van der Kooy no Con-
servatório de Haia. Como solista ou inte-
grado em diversos agrupamentos musicais 
já efectuou recitais em Portugal, Espanha, 
Itália e Holanda. Colabora como organista 
com a Paróquia de S. Tomás de Aquino e 
com a Paróquia de Santa Maria de Belém, 
Mosteiro dos Jerónimos. É professor de 
Órgão na Escola Diocesana de Música Sacra 
do Patriarcado de Lisboa e na Sé Catedral 
de Faro. Frequenta actualmente a licenciatu-
ra em Oboé Barroco, com Pedro Castro, na 
ESML. É licenciado em Matemática Aplicada 
e Computação pelo Instituto Superior Técni-
co.

André Ferreira

Paralelamente à sua 
atividade profissio- 
nal como arqueólo-
go/bioantropólogo, 
António Matias acu-
mula uma vertente 
musical que iniciou 
em 1983 com o seu 

avô. Ingressa no Conservatório de Música 

António Matias

David de Sousa (Figueira da Foz) na classe 
de trompete, sendo bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Durante esse período 
foi agraciado pelo Kiwanis Club International, 
com o Prémio Joaquim Feteira, um galardão 
atribuído ao melhor aluno do Conservatório 
de Música David de Sousa. Trabalhou com 
os maestros Leonardo Barros e Miguel Graça 
Moura na Orquestra das Escolas de Música 
Particulares e Orquestra Portuguesa da Ju-
ventude e, no plano pedagógico trabalhou 
com Jos Wuytack. A experiência musical ad-
quirida leva-o a apaixonar-se pela direcção 
e, numa perspetiva de enriquecimento 
pessoal e profissional, frequenta cursos e 
masterclass de direcção de orquestra, ban-
das civis e de coros com maestros nacionais 
e estrangeiros. Atualmente, tem a seu cargo 
a direção artística da Big Band do Festival 
Figueira Voz Fest (Figueira da Foz) e da Or-
questra de Sopros do Concelho da Figueira 
da Foz, dos quais é fundador. A nível coral di-
rige, os Coros Infantil (2009), Juvenil (2013) 
e Adulto (2008) do Círculo Cultural Scalabi-
tano. A sua paixão pela música exprime-se 
de igual modo através da composição de 
arranjos e trabalhos originais para orquestra 
de Jazz, Coro e Banda Sinfónica.

Bruno Nogueira

Natural da Maia, inicia 
os estudos musicais 
no Conservatório de 
Música do Porto, em 
Canto, na Classe da 
Professora Cecília 
Fontes, Sara Bra-
ga Simões e José 

Lourenço. Terminou a licenciatura em Músi-
ca Antiga, pela ESMAE, em 2011, na Classe 
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de Canto da Professora Magna Ferreira. 
Actualmente frequenta o Mestrado de En-
sino de Música – Canto, com o Prof. Luís 
Madureira, na ESML. Participou em Master 
Classes com Paul Esswood, Jill Feldman, 
Marco Beasley, Rui Taveira, Luís Madureira, 
Orlanda Isidro e Fernando Guimarães. Como 
solista, participou na ópera “Acis e Galatea” 
de G. F. Händel, “L’Ivrogne corrigé” de Chris-
toph Willibald Gluck, no intermezzo “Kleine 
Arlekinade”, de Antonio Salieri, e na opere-
ta “As Madamas do Bolhão”, de Offenbach 
/ Eurico Carrapatoso, “Missa da Coroação” 
de W. A. Mozart, nas cantatas “Actus Tragi-
cus” de J. S. Bach e “Membra Jesu nostri” de 
Buxtehude, na “Paixão Segundo São João” 
de J. S. Bach, “Matinas da Beata Virgem” 
de Lourenço Rebelo, bem como na estreia 
da “Paixão segundo S. João” de Joaquim 
dos Santos, “Fairy Queen” de Henry Pur-
cell, um pouco por todo o país. Foi elemento 
dos grupos “Dixit Dominus”, “Pedro do Por-
to”, “Ensemble Vocal”, “SESQUIALTERA” e 
“Arte Mínima”. Trabalhou com os Maestros 
Cesário Costa, José Ferreira Lobo, Magna 
Ferreira, Ketil Haugsand, João Paulo Janei-
ro, Pedro Sousa e Silva, Nuno Costa, Kamen 
Golaminov, Barbara Franke e João Costa.

Vencedor do 
III Concurso 
I n t e r n a c i o n a l    
Fundação Oriente 
para Jovens 
Chefes de Or-
questra, em 1997, 
foi desde então 
convidado para 

dirigir inúmeras formações nacionais e es-

Cesário Costa

trangeiras. Para além da direção de orquestra, 
tem exercido funções de docência e de pro-
gramação musical em várias instituições. Foi 
Presidente da Metropolitana, instituição que 
gere a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
(da qual foi também Diretor Artístico). Foi Di-
retor Artístico e Maestro Titular da Orquestra 
do Algarve e da Orquestra Clássica do Sul e 
atualmente é diretor artístico do IN Spiritum 
– Festival de Música do Porto. Nos últimos 
anos, dirigiu, a Royal Philharmonic Orchestra, 
a Orquestra Sinfónica de Nuremberga, a Or-
questra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra 
Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, a Orquestra de Câmara da Rádio 
Romena e a Berliner Symphoniker. Depois 
de concluir, em Paris, o Curso Superior de 
Piano, estudou Direção de Orquestra, com-
pletando com nota máxima a Licenciatura e 
o Mestrado na Escola Superior de Música de 
Würzburg, na Alemanha. Atualmente, está a 
finalizar, na Universidade Nova de Lisboa, 
uma tese de doutoramento sobre  o Maestro 
Pedro de Freitas Branco.
 

O Coro do Círcu-
lo Cultural Sca- 
labitano (CCCS)   
nasceu numa 
terra de grandes 

tradições corais, atingindo ao longo do 
século XX uma tal plenitude artística que 
o individualizou no contexto nacional, com 
repercussões internacionais. O CCCS é 
herdeiro do Orfeão Scalabitano, fundado em 
1925, em Santarém e do Coro Alfredo Keil, 

Coro do Círculo 
Cultural 
Scalabitano 
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cuja atividade decorreu entre 1962 e 1969. 
A profissionalização da Direção Coral possi-
bilitou não apenas prosseguir a renovação, 
mas alcançar também outros objetivos: a 
generalização da técnica vocal, os conheci-
mentos em música, um repertório mais erudi-
to e a consequente qualidade interpretativa. 
Para isso, muito contribuíram os maestros 
que então o dirigiram: José Robert, Francis-
co d´Orey, Jorge Matta, Tilita Valente e Abílio 
Figueiredo. Atualmente, o seu repertório é 
composto por obras de vários estilos de com-
positores nacionais e estrangeiros, desde a 
Idade Média (Séc. XIII) e Renascença, até à 
Época Contemporânea.  Em 2014, produziu 
e participou no CD “III ENCANTUS”, uma du-
pla produção discográfica de todos os coros 
do Círculo Cultural Scalabitano, com obras 
do seu reportório e de época natalícia. O 
Coro do CCS tem cantado de Norte a Sul do 
país, bem como em vários países da Europa. 
Desde setembro de 2008, a direção artística 
dos Coros do CCS está a cargo do maestro 
António Matias.

O Coro Polifónico da 
Lapa (CPL) foi fun-
dado em 2000 (ano 
Bach) pelo Cónego 
Ferreira dos Santos, 
com objetivos muito 

precisos: cultivar, divulgar e apresentar com 
a maior qualidade artística possível, Missas 
Corais Sinfónicas, Oratórias e Motetes de 
vários compositores, épocas e linguagens 
musicais.  Embora o seu espaço preferen-
cial de atuação seja a Igreja da Lapa (Missas 
dominicais das 12 horas e concertos), o Coro 

Coro Polifónico 
da Lapa

especializado em Música Sacra tem-se apre-
sentado em concertos de norte a sul do país. 
Destaque para as várias apresentações do 
Requiem e da “Grande” Missa em Dó menor 
de Mozart; do Magnificat e da Oratória de 
Natal de J. S. Bach e da Paixão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, segundo S. João, da 
autoria do Cónego Ferreira dos Santos. 
Composto por cerca de 50 elementos, o Coro 
Polifónico ensaia duas vezes por semana 
(segunda e quarta-feira) e é objeto de uma 
cuidada formação vocal e musical a cargo 
do Mestre Capela da Igreja da Lapa, Filipe 
Veríssimo.  

Daniela Moreira

Iniciou os seus es-
tudos musicais no 
ano 2000, no Con-
servatório Regional 
de Música de 
Tomar, ingressando, 
em 2004, no Con-

servatório de Música de Ourém, onde com-
pletou o 8º Grau de Órgão, com Margarida 
Oliveira. Em 2010 terminou a Licenciatura 
em Música na Escola Superior de Músi-
ca de Lisboa, enquanto aluna da classe 
de Órgão do professor João Vaz, concluin-
do o Mestrado em Música e o Mestrado 
em Ensino, em 2014, sob orientação do 
mesmo professor. Tem frequentado várias 
masterclasses não só de Órgão como 
também de música para crianças, e cursos 
de aperfeiçoamento, como “V Jornadas de 
Órgão”, em Santiago de Compostela, “Músi-
ca e Dança na Educação”, em Madrid, “Cur-
so Internacional de Música Antigua de Da-
roca”, “Orgelfestival”, em Alkmaar, Holanda, 
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“ECHO Days”, em Bruxelas, e “Toulouse les 
Orgues”, em Toulouse, nos quais trabalhou 
com personalidades como Maurício Croci, 
Roberto Antonello, Jose Luis Gonzalez Uriol, 
Pieter van Dijk, Frank van Wijk, Jean Ferrard, 
entre outros. Enquanto organista, tem-se 
apresentado em vários concertos por todo o 
país, dos quais se destacam os concertos in-
tegrados nos Ciclos de Órgão de Santarém, 
São Vicente de Fora (Lisboa), Porto, Madei-
ra, Algarve e Braga, e o Ciclo de Concertos 
a Seis Órgãos, em Mafra, no qual participa 
desde a sua criação, em 2011.Enquanto do-
cente, é, desde 2008, professora da classe 
de Órgão do Conservatório de Música de 
Música e Artes do Centro.

Iniciou os seus es-
tudos musicais aos 
oito anos ao piano, 
com a professora 
Prazeres Marçal, em 
Santarém. Em 2004 
ingressou na escola 
de música “O Piano” 
em Santarém, onde 

teve aulas de piano com os professores 
David Colaço e Hélder Penedos, também 
desenvolvendo os seus conhecimentos 
musicais com o professor Simões Ribeiro.
Em 2006 foi admitido como aluno de Orgão 
da classe do professor António Esteireiro 
no Instituto Gregoriano de Lisboa, onde ad-
quiriu amplas competências musicais. Em 
2011 frequentou a licenciatura em Órgão na 
Escola Superior de Música de Lisboa, sob a 
orientação do Professor João Vaz.Em 2012 
estudou Órgão com o professor Jos van 
der Kooy no Conservatório Real de Haia, 

Daniel Nunes

na Holanda.Em 2013 foi admitido na classe 
do professor Jacques van Oortmerssen, no 
Conservatório de Amesterdão. Actualmente 
frequenta o mestrado em performance com 
os professores Pieter van Dijk e Mathias 
Havinga, tendo como professor convidado 
Louis Robilliard. Tanto em Portugal como na 
Holanda tem participado em diversos projec-
tos, concursos e concertos. Participou igual-
mente em cursos de aperfeiçoamento com 
os organistas Daniel Roth, Franz Joseph 
Stoiber, Hans-Ola Ericsson, José Gonzalez 
Uriol, Andres Cea Galan, Jan Willem Jansen 
e Peter Planiavsky. 

É diplomado em 
Órgão pelo Con-
servatório Supe-
rior de Música de 
Saragoça e licencia-
do em Órgão pela 

Universidade de Évora. Em 2012, assumiu 
o cargo de organista titular da Catedral de 
Santarém e da Igreja da Piedade na mesma 
cidade. Desde 2018, é também organista no 
Santuário de Fátima. Foi professor de Órgão 
na Academia de Música de Santa Cecília 
(Lisboa). É Diretor Artístico, professor de 
Órgão e organista titular da Schola Cantorum 
da Catedral de Santarém, e Diretor Artísti-
co e Pedagógico do Coro da SCCS, único 
coro-escola oficialmente associado a uma 
Catedral em Portugal. Atuou como organis-
ta em Portugal, Espanha, França e Áustria. 
É organista residente nas edições anuais do 
Ciclo de Concertos a 6 Órgãos na Basílica 

David Paccetti 
Correia
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de Mafra desde a primeira edição, em 2011. 
De 2010 a 2017 assumiu o cargo de Gestor 
dos Órgãos Históricos de Santarém, Diretor 
Artístico do Ciclo de Órgão de Santarém, e 
Diretor da edição da coleção discográfica 
Órgãos Históricos de Santarém. É presidente 
da Federação Portuguesa de Pueri Cantores 
desde a sua constituição em 2014.

Edgar Barbosa

Iniciou os seus 
estudos musicais 
aos 9 anos de 
idade na  Asso-
ciação Filarmónica 
União Lapense com 
o Professor e Maes-

tro Acácio Aires da Silva, prosseguindo os 
seus estudos na Escola de Música do Con-
servatório Nacional com o professor Ângelo 
Caleira. Ingressou na Academia Nacional 
Superior de Orquestra no Curso de Instru-
mentista de Orquestra onde terminou a licen-
ciatura no ano letivo 2013/2014 tendo aulas 
com os Trompistas Abel Pereira e Nuno Vaz. 
Participou em Masterclasses de Trompa 
com: Ângelo Caleira, Javier Bonet, Ricardo 
Matosinhos, Andrew Sutton, Radovan Vlat-
kovic, entre outros. Participou no Coral Sin-
fónico de Portugal dirigido pela Maestrina 
Sarah Swati, alguns programas na Orquestra 
Metropolitana de Lisboa dirigida pelo Maes-
tro Pedro Neves e na Orquestra Clássica da 
Madeira dirigida por Cesário Costa e Gianlu-
ca Marcialò. Presentemente encontra-se no 
último ano de Mestrado em Ensino da Músi-
ca na Escola Superior de Música de Lisboa, 
sob orientação do Professor Paulo Guerrei-
ro. É Professor de Trompa na Escola das Ar-

tes do Alentejo Litoral, membro convidado da 
“Lisbon Film Orchestra” dirigida pelo Maestro 
Nuno Sá e da WESO. Membro convidado da 
Orquestra de Cascais e Oeiras dirigida pelo 
Maestro Nicolay Lalov. Membro da Orquestra 
Bomtempo dirigida pelo Maestro Cesário 
Costa. Desempenha as funções de Maestro 
da Banda da Associação Filarmónica União 
Lapense.

Organista Titular e 
Mestre Capela da 
Igreja de Nossa 
Senhora da Lapa, 
no Porto, desde no-
vembro de 2002, 
Filipe Veríssimo tem 
desenvolvido, quer 

como organista, quer como diretor de coro e 
orquestra, um trabalho ímpar no desenvolvi-
mento e promoção da música para órgão e 
na música coral sacra e litúrgica no nosso 
país. Filipe Veríssimo é licenciado em Música 
Sacra pela Escola das Artes da Universidade 
Católica onde estudou órgão com Franz 
Lehrndorfer, Martin Bernreuther e Jeremy 
Blasby, Direção de coro com Jörg Straube, 
Jorge Matta e Eugénio Amorim e Direção de 
Orquestra com Cesário Costa. Após a con-
clusão da Licenciatura prosseguiu, em Paris, 
com o seu aperfeiçoamento em Órgão com 
os organistas Olivier Latry e Eric Lebrun. Fre-
quentou ainda o Mestrado em Musicologia 
História na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
e o Mestrado em Música Sacra na Escola 
das Artes da Universidade Católica Portu-
guesa. É docente na ESSE/ESMAE do Insti-
tuto Politécnico do Porto e na Universidade 
Católica Portuguesa.

Filipe Veríssimo
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Iniciou os estu-
dos de canto aos 
18 anos, no Con-
servatório de Gaia, 
na classe do Maes-
tro Mário Mateus, 
tendo concluído com 

a classificação de 19 valores. Estudou, ain-
da, com vários professores nacionais e es-
trangeiros, sendo os que mais influenciaram 
a sua formação, Isabel Alcobia, Claire Van-
gelisti, Hilde Zadek, Enza Ferrari e Marc Tar-
due. Foi bolseira da Fundação Calouste Gul-
benkian de 1988 a 1990 e da Fundação do 
Conservatório de Gaia.Trabalhou com algu-
mas conceituadas orquestras portuguesas, 
como a Filarmónia das Beiras, a Orquestra 
do Norte, e a Orquestra da Escola Superior 
de Música de Lisboa, sob a direcção dos 
maestros António Vassalo Lourenço, Paulo 
Lourenço, Ferreira Lobo e Félix Carrasco.  
Tem-se apresentado em concertos em 
várias salas de espetáculo do país e do es-
trangeiro (Madrid, Paris, Itália, Alemanha 
e Reino Unido). É licenciada em Medicina, 
especialista em Medicina Geral e Familiar 
e exerceprofissionalmente, na Unidade de 
Saúde de Almeirim. 

Hélia Mieiro 
Castro

Inês Machado

Natural de Fátima, 
Inês Machado ini-
ciou os seus estudos 
musicais aos oito 
anos, na classe de 
órgão da professora 
Margarida Oliveira, 
no Conservatório 

de Música de Ourém. Na Escola Superior de 

Natural de Burgo 
de Osma (Sória), 
inicia-se na músi-
ca com Dom 
Bienvenido García, 
cónego organista da 
Catedral desta Vila 

episcopal, recolhendo a antiga tradição do 
ensino das capelas musicais nas Catedrais 
espanholas. Submerge-se no mundo do 
órgão barroco com Lucía Riaño, estudan-
do posteriormente órgão e cravo no Con-
servatório Superior de Música de Saragoça 
com Luís González Uriol, complementando a 

Jesús Gonzalo 
López

Música de Lisboa obteve os diplomas de Li-
cenciatura e Mestre em Ensino da Música, 
ramo órgão, sob orientação de João Vaz.
Frequentou diversas masterclasses com 
personalidades nacionais e internacionais, 
tais como, António Esteireiro, Bernard 
Foccroulle, José González Uriol, Javier Ar-
tigas, Franz Josef Stoiber, Mauricio Croci, 
Pieter Van Dijk e Frank Van Wijk. Tem-se 
apresentado a solo e em grupo por todo o 
país, destacando a sua participação no Festi-
val Internacional de Órgão do Porto e Grande 
Porto e nos Concertos a Seis Órgãos na 
Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Em 
Janeiro de 2016 lançou o seu primeiro livro 
infantil com cd intitulado de A Aldeia de Dó 
Mi Sol. Atualmente encontra-se a realizar o 
Mestrado em Formação Musical e Música de 
Conjunto na Escola Superior de Artes Aplica-
das. É professora de Órgão no Conservatório 
de Música e Artes do Centro, e organista titu-
lar na Igreja Paroquial de Fátima.
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sua formação com Jan Willen Jansen (cravo) 
e Santiago Macario Kastner (musicologia). 
A influência de Pedro Calahorra (musicólo-
go) e Luís Prensa (gregorianista) tem sido 
decisiva no seu trabalho. Como intérprete, 
tem recorrido praticamente a totalidade do 
território espanhol assim como numerosos 
países. Tem realizado cerca de quinze 
gravações, principalmente em formato CD, 
e escrito bastantes livros sobre temas de 
musicologia e organologia, e tem ainda ar-
tigos publicados em revistas da especial-
idade. Músico multifacetado, reconhecido 
especialista em órgão ibérico, tem colabo-
rado igualmente em montagens teatrais de 
autos sacramentais, dança contemporânea, 
desenhos animados, música tibetana e 
canto harmónico, órgão e DJ, entre outros. 
Catedrático de cravo do Conservatório Su-
perior de Salamanca durante os anos de 
1992-94, em 1995 leciona no Conservatório 
de Saragoça e em 1999 obtém, através de 
concurso, o lugar de professor de cravo do 
Conservatório Profissional de Música de 
Saragoça, sendo chefe do Departamento 
de Música Antiga deste centro durante mais 
de dez anos. Há mais de vinte e cinco anos 
que é membro da hoje extinta Sección de 
Musica Antigua de la Institución “Fernando 
el Católico” (DPZ), [Secção de Música Antiga 
da Instituição “Fernando o Católico” (DPZ)] 
e professor do seu curso permanente de 
órgão, sendo de sua responsabilidade du-
rante mais de uma década a Coordenação 
das Jornadas Internacionais de Orgão de 
Aragão. Desde 1996 pertence ao Conselho 
Assessor de Nasarre, Revista Aragonesa de 
Musicologia.

João Vaz
Natural de Lisboa, 
João Vaz é diplo-
mado em Órgão 
pela Escola Su-
perior de Música 
de Lisboa, sob a 
orientação de An-
toine Sibertin-Blanc, 

e pelo Conservatório Superior de Música de 
Aragão, em Saragoça, onde estudou com 
José Luis González Uriol, como bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian. É também 
doutorado em Música e Musicologia pela 
Universidade de Évora, tendo defendido, sob 
a orientação de Rui Vieira Nery, uma tese so-
bre a música portuguesa para órgão no final 
do Antigo Regime. Tem mantido uma intensa 
actividade a nível internacional, quer como 
concertista, quer como docente em cursos 
de aperfeiçoamento organístico, ou mem-
bro de júri de concursos de interpretação. 
Efectuou mais de uma dezena de gravações 
discográficas a solo, salientando-se as efec-
tuadas em órgãos históricos portugueses. 
Como executante e musicólogo tem dado 
especial atenção à música sacra portu-
guesa, fundando em 2006 o grupo Capella 
Patriarchal, que dirige. O seu trabalho de 
edição musical, objecto de publicação em 
Portugal e em Espanha, abrange obras con-
servadas em diversas bibliotecas e arquivos 
nacionais. Lecciona actualmente Órgão na 
Escola Superior de Música de Lisboa. É ac-
tualmente director artístico do Festival de 
Órgão da Madeira e das séries de concertos 
que se realizam nos seis órgãos da Basílica 
do Palácio Nacional de Mafra (de cujo res-
tauro foi consultor permanente) e no órgão 
histórico da Igreja de São Vicente de Fora, 
em Lisboa (instrumento cuja titularidade 
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assumiu em 1997).

Lídia Correia estu-
dou órgão na Escola 
de Música do Con-
servatório Nacional 
onde concluiu o 8º 
grau na Classe do 
Prof. Rui Paiva. Es-

tudou baixo contínuo com Cremilde Rosado 
Fernandes e órgão com António Mota e Antó-
nio Esteireiro. É Licenciada em Ensino de 
Música (performance órgão) pela Universi-
dade de Aveiro onde estudou com Edite Ro-
cha. Fez cursos e masterclasses com José 
Luís Uriol, Graham Barber, Nicholas Roger, 
Franz Stoiber, Hans-Ola Ericsson e Johannes 
Landgren. Como organista tem colaborado 
com diversas paróquias do distrito de San-
tarém no âmbito do acompanhamento litúrgi-
co. Participa em diversos recitais a solo e de 
música de câmara no âmbito do ensino da 
performance de órgão. Participou no II Festi-
val Internacional do Carrilhão e do Órgão em 
Constância. É docente da disciplina de órgão 
e baixo contínuo no Conservatório de Músi-
ca de Santarém, Conservatório Regional de 
Castelo Branco e Conservatório de Música 
do Choral Phydellius.

Lídia Correia

Maria João 
Abreu

Maria João Abreu, 
nascida em Leiria, 
inicia os seus es-
tudos musicais, 
aos oito anos, na 
Escola de Artes da 
Sociedade Artística 

Maria Moura nasceu 
em 1995 e iniciou os 
estudos de Piano 
aos 10 anos com 
aulas particulares 
com Marta Santos. 
Em 2008 iniciou os 

estudos de Órgão na Escola de Música do 
Conservatório Nacional onde trabalhou com 
Rui Paiva, Rafael Reis e António Duarte. 
Concluiu o 8º grau em 2015. No mesmo ano 
ingressou na Licenciatura em Órgão na Es-
cola Superior de Música de Lisboa, na classe 
de João Vaz concluindo em 2018. Frequen-
tou Masterclasses com José Luis González 
Uriol, Franz Joseph Stoiber, Hans-Ola 
Eriksson, Jan Willem Jansen, François Es-
pinasse, Ludger Lohmann, Guy Bovet, Fe-
lix Friederich, Vincent Dubois, Andrés Cea 
Galán, Jean Ferrard e Javier Artigas. Actual-
mente frequenta o Mestrado em Música na 

Maria Moura

e Musical dos Pousos. Em 2015, conclui o 
8°grau na classe de Órgão de Rute Martins. 
Nesse mesmo ano, ingressa na Escola Su-
perior de Música de Lisboa, onde estuda 
com João Vaz e António Esteireiro. Assistiu 
e participou em  masterclases de diver-
sos organistas, tais como, Vicent Dubois, 
Jan-Willem Jansen, François Espinasse, 
Hans-Ola Ericsson, Franz Josef Stoiber e 
Pieter Van Dijk. Interveio como solista no con-
certo de celebração dos 17 anos do Órgão 
da Sé de Leiria e em variados concertos e 
audições organizadas pela Classe de Órgão 
da ESML. Em Setembro deste ano, ingressa 
no curso de Canto do Instituto Gregoriano 
de Lisboa, na classe de Armando Possante. 
Pertence ainda aos ensembles vocais Nova 
Era Vocal Ensemble e Organum Vocale.
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Natural de Rion 
(França), Margari-
da Oliveira, iniciou 
os seus estudos 
de órgão no Insti-
tuto Gregoriano 
de Lisboa sob a 

orientação do professor João Vaz. Prosseguiu 
estudos na Escola Superior de Música de 
Lisboa, onde foi aluna do professor Antoine 
Sibertin-Blanc. Paralelamente, enriqueceu a 
sua formação em cursos intensivos ministra-
dos pelos organistas Jürgen Essl, Klemens 
Schnorr, José Luís González Uriol, Hans Ola 
Ericsson, Jan Willem Jansen, entre outros. 
Em 2010 terminou o mestrado em interpre-
tação de órgão na Universidade de Évora, 
com um trabalho sobre a ornamentação na 
obra de Nicolas de Grigny. Para além de 
atividade de acompanhamento coral, tem 
dado concertos por todo o país, de entre os 
quais se destaca a participação nos concer-
tos “Non Stop” na Sé Catedral de Lisboa e 
na Igreja Evangélica Alemã em Lisboa, no 
Ciclo de Órgão de Santarém (I e II), no Festi-
val de Órgão da Madeira (2011), no Festival 
de Órgão do Porto em 2015, no Festival de 
Órgão e Carrilhão de Constância em 2016, 
nos Concertos a 6 Órgãos na Basílica de Ma-
fra (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 
2017), entre outros. Foi professora de órgão 
no Conservatório Regional de Tomar e Canto 
Firme de Tomar, sendo atualmente coorde-
nadora da classe de Órgão do Conservatório 
de Música e Artes do Centro. 

Margarida
Oliveira

Marta Cruz

É Licenciada em 
Música – Perfor-
mance, Curso de 
Órgão, pela Uni-
versidade de Avei-
ro, onde estudou 
com Edite Rocha e 

António Mota. É diplomada em Órgão (Es-
cola de Música Canto Firme, Tomar) e em 
Piano (Escola de Música do Conservatório 
Nacional, Lisboa). Possui Diploma Univer-
sitário de Músico Atuante da Universidade 
Marc Bloch de Estrasburgo. Realizou vários 
concertos como organista em parceria com 
o Coro Misto da Associação Canto Firme de 
Tomar, destacando-se a obra Via Crucis, de 
Franz Liszt. Participou no Ciclo de Órgão na 
Misericórdia de Aveiro em 2011 e 2012. Des-
de 2003, leciona no Conservatório de Música 
de Santarém, apresentando-se como orga- 
nista em eventos e concertos promovidos 
por esta instituição. É organista na Igreja Pa-
roquial do Cartaxo desde 1994. Encontra-se 
a concluir o Mestrado em Ensino de Música, 
Curso de Órgão, na Universidade de Aveiro.

mesma escola.

Orquestra 
Bomtempo

A Orquestra 
Bomtempo iniciou 
a sua atividade 
na temporada de 
2017/2018. Do-
mingos Bomtem-

po (1775-1842), para além de compositor 
e pianista, foi um grande impulsionador na 
criação de novas instituições em Portugal, 
como a Sociedade Filarmónica de Concertos 
e o Conservatório Nacional. Desta forma pre-
tende-se homenagear uma das figuras mais 



- 32 -

importantes da história da música em Portu-
gal e associar este projeto, promovido pelo 
Conservatório de Música e Artes do Centro, 
à divulgação da música orquestral portugue-
sa e ao espírito renovador deste composi-
tor. Na  primeira  temporada de atividade já 
se apresentou em Ourém, Batalha, Fátima, 
Pombal e participou no Festival de Música 
do Centro, num concerto em que foi solista 
o guitarrista João Robim, e no In Spiritum 
- Festival de Música do Porto. A Orquestra 
Bomtempo tem como responsáveis pela pro-
dução Dalila Marques e pela coordenação 
artística Alexandre Rodrigues. Os cargos 
de Diretor Artístico e Maestro Titular são da 
responsabilidade de Cesário Costa.

Musicos / Musicians

Flauta / Flute
Joana Mendes

Violinos I / Violin I
Joana Weffort*

Fabiana Fernandes** 
Beatriz Machado 

Violinos II / Violin II
Marta Vieira
Diogo Costa

Violinos III / Violin III
Milena Kolovska

Margareta Cichilova

Violas / Violas I
Pedro Trigo

Marisa Moreira

Violoncelos / Cello
Ruben Fernandes

Dinis Lecomte 

* Concerto dia 10 / Concert  day 10
** Concerto dia 17 / Concert day 17

Tiago Ferreira
Natural do Por-
to (1985), iniciou 
os seus estudos 
musicais aos sete 
anos, na Escola de 
Música da Igreja da 
Lapa. Mais tarde fre-
quentou o Curso de 

Música Silva Monteiro, onde estudou piano 
e composição e teve a sua formação musi-
cal em geral. Em 2001 ingressou na Escola 
Diocesana de Ministérios Litúrgicos do Porto, 
onde inicio os seus estudos de Órgão e con-
cluiu o III Curso Nacional de Música Litúrgica 
(2003-2006). É licenciado em Música Sacra 
pela Escola das Artes da Universidade Católi-
ca Portuguesa. Realizou master-classes de 
Órgão com Stefan Bayer, Luca Antoniotti, 
Olivier Latry, Daniel Roth, Lionel Rogg, José 
Uriol, Andreas Arand, Jon Laukvik, Mon-
serrat Torrent e Ludger Lohmann. Apresen-
tou-se em concerto a solo em várias cidades 
de Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, 
Letónia e Itália, integrando também diver-
sos agrupamentos instrumentais e corais. 
Entre 2011 e 2015 realizou os Mestrados 
em Órgão-performance e em Música Sacra 
Católica na Escola Superior de Música de 
Colónia – Alemanha. Assumiu a Direcção 
Artística do Coro da Sé Catedral do Porto em 
setembro de 2015. Actualmente é professor 
convidado no V Curso Nacional de Música 
Litúrgica – Fátima e na Escola Diocesana de 
Ministérios Litúrgicos – Porto. É desde 2001 
organista da Igreja da Lapa – Porto.
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Licenciado em Di-
reção Coral e For-
mação Musical pela 
Escola Superior de 
Música de Lisboa, 
é aluno em Direção 
de Orquestra na 

Academia Nacional Superior de Orquestra 
(Orquestra Metropolitana de Lisboa), sob 
orientação do maestro Jean-Marc Burfin. For-
mou-se inicialmente no Instituto Gregoriano 
de Lisboa. É membro do Coro Gulbenkian 
e do Coro Gregoriano de Lisboa. Foi maes-
tro titular da Schola Cantorum da Basíli-
ca da Estrela, docente no Conservatório 
Metropolitano de Lisboa e na Escola Música 
Luís António Maldonado Rodrigues (Torres 
Vedras), nas disciplinas de Orquestra e Coro. 
É Diretor Musical, Maestro titular e professor 
de Coro da Schola Cantorum da Catedral de 
Santarém.

Pedro Rollin 
Rodrigues

Schola 
Cantorum 
de Santarém

Fundada em 2012 
por Padre Joaquim 
Ganhão, a SCCS 
é o único coro-es-
cola oficialmente 
associado a uma 

Catedral em Portugal. Tem como missão 
assegurar o serviço musical regular na Sé 
de Santarém e contribuir para a reativação 
da prática musical litúrgica de qualidade em 
Portugal. O tutti do Coro da Schola Canto-
rum é composto 60 pequenos cantores que 
na SCCS recebem formação especializada 
em Música Sacra, 30 coralistas adultos não 

profissionais e 12 coralistas profissionais. 
A Schola Cantorum disponibiliza curso e 
aulas de Órgão. É Diretor-Geral da Schola 
Cantorum da Catedral de Santarém o seu 
fundador Padre Joaquim Ganhão; Diretor 
Artístico e Pedagógico o organista David 
Paccetti Correia e Diretor Musical o maestro 
Pedro Rollin Rodrigues. Prova do reconhe-
cimento da missão e do trabalho da SCCS 
foi o convite, em 2017, para a abertura de 
uma filial na Igreja de Santa Maria de Belém 
(Mosteiro dos Jerónimos), Lisboa, onde 
atualmente desenvolve atividade regular 
formativa e performativa. A Schola Cantorum 
é membro-fundador da Federação Portugue-
sa de Pueri Cantores. Representou Portugal 
em congressos internacionais de pequenos 
cantores em Paris (2014) e em Roma (2015).

Dinarte 
Machado
Nascido nos EUA, 
radicou-se em 
S.Miguel, nos 
Açores, onde fez 
estudo na antiga Es-
cola Industrial e con-
cluiu o Curso Geral 

de Mecânica, em Ponta Delgada. Desde 
muito jovem, este mestre organeiro esteve 
sempre ligado à música, surgindo o primei-
ro contacto com os órgãos de tubos aos 20 
anos, por necessidade imperiosa de restauro 
no órgão da Igreja Matriz de S. Jorge, Ilha 
de S. Miguel. Até à data realizou cerca de 80 
restauros em órgãos históricos, na sua maio-
ria de características ibéricas, de construção 
portuguesa da segunda metade do século 
XVIII, em cuja a área é especialista. Já foi 
distinguido e premiado inúmeras vezes por 
mérito pelo seu trabalho no nosso país.
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Órgão da Igreja de Santa 
Maria da Alcáçova

Construído em 1795, pelo 
organeiro Joaquim António 
Peres Fontanes (1700-c1820). 
  
Restaurado em 2015, por 
Dinarte Machado.

Organ of the Church 
of Santa Maria da Alcáçova

Built in 1795, by the organist 
Joaquim António Peres
Fontanes (1700- c1820).

Restored in 2015 by Dinarte 
Machado.
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