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Anónimo Luso-Holandês
(1.ª metade do séc. XVIII)
Kinah “Eych mishkeney elyon”
Lamentação para o Aniversário da Destruição do 
Templo (Tisha B’Av), no rito português (sefardita) 1

Salamone Rossi
Barechu a 3
Chamamento à Oração 2

Sonata in dialogo detta “La Viena” a 3 3

Tehilim 82 a 3
Salmo 82  2

Leonor Duarte
Sinfonias V e VII a 5 4

Salamone Rossi 
Tehilim 137 a 4
Salmo 137 2

Sonata sopra “La Bergamasca” a 3 5

Galharda detta “L’Andreasina” a 5 6 

Piyyut “Eftach Na Seftai” a 7
Hino para as Peregrinações Festivas (Shalosh Regalim), 
no rito português (sefardita) 2

Kedushah a 4
Adições à Terceira Benção da Oração Principal 
(Amidah), no rito português (sefardita) 2

Sonata a 4 violini  5 

Piyyut “Ein keloheinu” a 8 / Tehilim 112 a 8
Hino da Oração da Manhã, no rito português 
(sefardita) e Salmo 112 2

Sinfonia Prima a 3 6

Carlo Grossi
Cantata Ebraica in dialogo a voce sola e choro
Cantata hebraica para a noite do Hoshaná Rabá 7 

intervalo

Salamone Rossi 
Corrente Quinta a 3 3

Abraão Cáceres
Cantata “Le’el Elim”
Cantata para a Festa do Regozijo da Torá (Simchat 
Torá) no fim do ciclo anual de leituras 1

Piyyut “Hishki Hizki”
Hino para o Aniversário da Inauguração da Sinagoga 
Portuguesa de Amesterdão 1

Cristiano Giuseppe Lidarti
Cantata “Bo’i be Shalom”
Hino de Matrimónio e Cantata “Kol HaNeshmah”. 
Conclusão do Salmo 150 – para o Aniversário da 
Inauguração Sinagoga Portuguesa de Amesterdão 1

Louis Saladin 
(França, 2.ª metade do século XVII)
Canticum Hebraicum
Cantata para uma Festa de Circuncisão (Brit Milah) 8

fontes musicais
1 Amesterdão, Biblioteca Etz-Haim (Arquivos da Sinagoga 
Portuguesa); manuscritos 49 A 14 e 49 B 22, do séc. XVIII
2 Ha-shirim asher li-Shlomo [Os Cânticos de Salomão], Mântua-
Veneza, 1622/23
3 Il terzo libro de varie sonate [...], Veneza, 1623
4 Oxford, Biblioteca do Christ Church College Mus.429; 
Antuérpia, ca.1630/45 
5 Il Quarto libro de varie sonate [...], Mântua-Veneza, 1622
6 Il primo libro delle sinfonie et gagliarde [...], Veneza, 1607
7 Il divertimento de Grandi [...] op.9, Veneza, 1681
8 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ms. VM1 1307; 
Carpentras/Avinhão, 2.ª metade do séc. XVII

Todas as partituras usadas para as obras vocais foram 
editadas por Fernando Miguel Jalôto / Ludovice Ensemble, a 
partir das transcrições de Israel Adler (1925-2009) – Grossi, 
Cáceres, Lidarti, Anónimos de Amesterdão, Saladin – e a 
partir das transcrições de S. Naumbourg (1876) para as obras 
de Rossi, cujo texto musical foi confrontado com a edição 
original de Veneza. Agradecemos ao cantor israelita David 
Feldman a revisão dos textos poéticos cantados. 



Após o édito de expulsão de D. Manuel de 
1496 e até à abolição das leis da “pureza de 
sangue”, da Inquisição e da distinção legal 
entre cristãos-novos e cristãos-velhos, pelo 
Marquês de Pombal, em 1773, os judeus “da 
Nação Portuguesa” espalharam-se pela Europa 
e Próximo Oriente, ora organizando-se em 
comunidades florescentes em que constituíam 
a maioria da população e ocupavam as posições 
dominantes, como em Amesterdão, Antuérpia, 
Hamburgo e Londres, ora procurando associar-se 
às comunidades locais em Itália e ao longo da 
bacia mediterrânica. Mas a emigração era uma 
solução frequentemente ao alcance apenas 
daqueles que tinham mais posses e contactos 
no estrangeiro. Os cristãos-novos normalmente 
revertiam à religião judaica, abandonando o 
catolicismo simulado assim que possível, mas 
em Antuérpia, cidade sob domínio espanhol 
onde a presença portuguesa era muito forte, 
era comum manterem-se fiéis ao catolicismo, 
ainda que o estigma da “impureza” nunca os 
abandonasse. Apesar dos bens materiais e dos 
bons contactos comerciais, estavam condenados 
à segregação e mesmo à extinção. É neste 
contexto que se situam as obras de Leonor 
[Leonora] Duarte (1610-ca.1678): os Duarte 
eram uma poderosa família de mercadores e 
joalheiros, estabelecida em Antuérpia desde 
o século XVI. Gaspar Duarte, o patriarca, 
teve seis filhos, que educou esmeradamente. 
Destes distinguiram-se musicalmente Diogo, 
compositor, e Leonor, Catarina e Francisca, 
cantoras e instrumentistas que brindavam 
os convidados com “um agradável concerto e 
harmonia de alaúdes, violas, virginais e vozes”. 
Frequentavam a sua casa grandes músicos 
como o poeta e diplomata holandês Constantijn 

Huygens e o seu filho cientista Christiaan 
Huygens, Froberger, cravista da corte imperial 
de Viena, Dirk Janszoon Sweelinck, filho do 
famoso organista de Amesterdão, e os cantores 
franceses Anne e Joseph de la Barre. Dos salmos 
compostos por Diogo nada resta, mas de Leonor 
sobrevivem sete “sinfonias” para consort a cinco 
partes, no mais puro estilo inglês, ricas em 
polifonia imitativa e no uso de cantus firmus, 
e que revelam um talento bem acima de uma 
simples amadora. 

Aqueles que reconquistaram a sua identidade 
religiosa permaneciam ciosos das suas origens. 
Identificando-se como pertencentes à “Nação 
Portuguesa”, preservavam o idioma de origem 
e velavam pela exclusividade da comunidade. 
Liturgicamente procuraram manter intactos 
os ritos e as tradições da Sefarad natal, mas o 
contacto com as tradições religiosas cristãs 
e a necessidade – bem típica do barroco – de 
ostentação levou à introdução de algumas 
novidades. Inovações essas quase sempre 
recebidas friamente ou recusadas. Os preceitos 
litúrgicos rigorosos e a ortodoxia da música 
eram zelosamente guardados pelos Hassanim 
(chantres/cantores) e pelos rabinos, sendo forte 
o preconceito contra práticas associadas aos 
“gentios”. A introdução de música polifónica, 
acompanhamento harmónico dos solos 
vocais e instrumentos foram pois fenómenos 
marginais e passageiros, que alcançaram 
alguma relevância apenas nas comunidades 
mais cosmopolitas como Amesterdão e Veneza. 
Um exemplo duma mais incipiente influência 
musical “moderna” pode no entanto ser 
encontrada na Lamentação para o Aniversário 
da Destruição do Templo preservada num 

Da Nação Portuguesa: 
O Barroco Sefardita
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manuscrito da Sinagoga Portuguesa de 
Amesterdão e cujo texto é originário de Toledo.  
Se as práticas musicais das comunidades 
sefarditas perpetuavam as tradições 
medievais, as novas obras procuravam emular 
estilisticamente o que se escutava de mais 
moderno nas igrejas e na corte. Aqueles que 
acorreram ao concerto de hoje buscando 
sonoridades exóticas, instrumentos orientais 
e o som de melopeias arrastadas e sinuosas de 
sabor arabizante poderão sentir-se defraudados, 
pois o programa é sobretudo um caleidoscópico 
das várias linguagens musicais que se foram 
sucedendo na Europa ao longo dos séculos XVII 
e XVIII.

As obras de Salamone Rossi (1570-ca.1630) 
são das poucas destinadas especificamente à 
liturgia e as únicas publicadas. Rossi foi um 
reconhecido compositor e violinista ao serviço 
da corte de Mântua e colega de Monteverdi. 
Publicou várias coleções de madrigais e 
cançonetas em italiano, bem como de música 
instrumental, que é a parte da sua produção hoje 
mais conhecida: sinfonias, canzonas, danças e 
sonatas, dotadas de grande frescura e vitalidade. 
A sua única publicação em língua hebraica 
intitula-se “Os Cânticos de Salomão” (Ha-shirim 
asher li-Shlomo), um título jocoso que alude ao 
seu nome próprio e não, como se esperaria, ao 
célebre rei e poeta bíblico Salomão, uma vez que 
nenhuma das poesias que lhe são atribuídas foi 
musicada por Rossi. Destinados a serem usados 
nas diferentes sinagogas de Veneza – incluem-se 
hinos e orações das tradições sefardita, asquenaz 
e italiana –, mas também como recreação 
espiritual doméstica, os salmos e hinos 
(piyyutim) policorais são escritos no mais típico 
estilo de Willaert e dos Gabrileli, enquanto 
as obras mais singelas evocam Monteverdi, 
Marenzio e Vecchi.

Carlo Grossi (c.1635-1688) e Cristiano 
Giuseppe Lidarti (1730-1795), apesar de 
católicos, responderam às encomendas dos seus 
clientes judeus escrevendo obras celebrativas 
não litúrgicas. A Cantata de Grossi foi composta 

para um divertimento semiprivado, em que 
se comemorava o aniversário de um grupo 
de oração intitulado “Sentinelas da Aurora”. 
Possui um caráter edificatório, e o diálogo 
entre o curioso forasteiro e os “Sentinelas” 
é um pretexto para um cântico de louvor. 
Lidarti, vienense de origem italiana, compôs 
as duas breves cantatas para o aniversário 
da Inauguração da Sinagoga Portuguesa 
de Amesterdão, e para a comunidade luso-
holandesa escreveu várias outras composições, 
destacando-se a oratória em hebraico Esther. O 
seu estilo é melodioso e galante, com influências 
napolitanas e de perfil já marcadamente 
clássico. Em Amesterdão, Lidarti trabalhou 
com Abraão Cáceres [Casseres] (fl.1718-1740), 
compositor “da nação portuguesa” e autor 
do hino Hishki Hizki, cujo texto fora escrito 
para a inauguração dessa mesma Sinagoga 
Portuguesa em 1675 pelo distinto rabino Isaac 
Aboab da Fonseca, o fundador das mais antigas 
comunidades judaicas nas Américas: Recife, no 
Brasil, e Nova Amesterdão (Nova Iorque). É um 
hino estrófico, austero e desafetado que, apesar 
dos “instrumentos ad libitum”, evoca os salmos 
silábicos calvinistas. Cáceres é também o autor 
de uma cantata sacra festiva ao estilo italiano 
de A. Scarlatti, Handel e Steffani. A poesia é, 
como em outras obras de Cáceres, do famoso 
rabino, filósofo e cabalista italiano Moisés Haim 
Losato da Padova, que residia nesse tempo em 
Amesterdão.

O Canticum Hebraicum, escrito por um misterioso 
Louis [Ludovico] Saladin (França, 2.ª metade 
do século XVII) é uma original combinação 
de Grand-Motet com um Divertissement ao estilo 
do Versalhes de Luís XIV, com sugestões de De 
Lalande, Campra e Charpentier. Destinado a 
uma Festa de Circuncisão (Brit Milah) possuí 
um ambíguo caráter semiprofano: o texto é o de 
um Piyyut religioso de louvor e de bênção, mas 
com várias danças de corte intercaladas (Gavotte, 
Bourrée, Rigaudon, Air). A poesia foi publicada 
em Avinhão numa recolha de hinos destinados 
à oração doméstica dos judeus do Condado 
Venaissino [Comtat Venaissin] uma região que, 
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juntamente com Avinhão, integrava os estados 
papais. Os judeus podiam aí residir sob proteção 
da Igreja, ao abrigo das frequentes expulsões e 
perseguições perpetradas pelos reis franceses. 
Não sendo originalmente sefarditas, os judeus 
de Avinhão foram sujeitos à influência dos 
judeus portugueses e espanhóis. O coro central 
da obra, desprovido do acompanhamento 
original e simplificado, acabou por se tornar 
num canto tradicional, sobrevivendo até à 
Revolução Francesa.
Termina assim uma viagem fascinante 
acompanhando a diáspora dos judeus 
portugueses pelos vários países da Europa 

ocidental em que se estabeleceram. A música 
das comunidades por eles formadas ou em que 
eles se inseriram oferece uma visão única 
e muito curiosa sobre um capítulo da história 
e da cultura europeias que, apesar de amargas 
vicissitudes, possuem um valor e uma riqueza 
ímpar. O Barroco é o “primeiro estilo artístico 
verdadeiramente global” e a música impôs-se 
como efetiva e única “linguagem universal” 
capaz de ultrapassar barreiras culturais 
e religiosas. Portugal teve, desde as suas 
origens, uma presença judaica marcante, que 
subsiste indelével no nosso sangue e no nosso 
património, e que é indispensável valorizar. 

fernando miguel jalôto
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Kinah “Eych mishkeney elyon”
Lamentação para o Aniversário da Destruição do Templo (Tisha B’Av), no rito português (sefardita)
Poesia: Kinah (Lamentação) de Yosef Ibn Soli (Toledo, séculos XIII/XIV) 

Como é que a residência do Altíssimo ficou deserta?
Os seus filhos, exilados, partiram para longe da sua terra;
Redimiram-se vagueando por entre o rugido de leões,
Até os seus mais jovens os injuriaram. 

Não puderam permanecer nem um só dia, afugentados pelos estrangeiros,
Na sua dor verteram lágrimas que fenderam rochas.
Revelaram a sua vergonha e a sua desgraça, 
E contra eles abriram os seus lábios ímpios em calúnias.

Barechu a 3
Chamamento à Oração

Bendizei o Senhor bendito,
Bendizei o Senhor bendito agora e para sempre!

Tehilim 82 a 3
Salmo 82

Salmo de Asaf.
Deus preside à assembleia divina,
profere as suas sentenças no meio dos juízes.
Até quando julgareis injustamente
e favorecereis a causa dos ímpios?
Defendei o oprimido e o órfão,
fazei justiça ao humilde e ao desamparado.
Libertai o oprimido e o necessitado,
e defendei-os das mãos dos ímpios.
Não, eles não percebem nem compreendem;
caminham nas trevas;
abalam-se os fundamentos da terra.
Eu disse: “Vós sois como anjos,
todos vós sois filhos do Altíssimo.
Mas morrereis como qualquer mortal;
caireis como qualquer príncipe”.
Levanta-te, ó Senhor, para julgar a terra,
porque todas as nações te pertencem.
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Tehilim 137 a 4
Salmo 137

Junto aos rios da Babilónia nos sentámos a chorar, recordando-nos de Sião.
Nos salgueiros das suas margens pendurámos as nossas harpas.
Os que nos levaram cativos pediam-nos um cântico;
e os nossos opressores, uma canção de alegria: “Cantai-nos um cântico de Sião.”
Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor, estando numa terra estranha?
Se me esquecer de ti, Jerusalém, fique ressequida a minha mão direita!
Pegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti,
se não fizer de Jerusalém a minha suprema alegria!
Lembra-te, Senhor, do que fizeram os filhos de Edom,
no dia da destruição de Jerusalém, quando gritavam:
“Arrasai-a! Arrasai-a até aos alicerces!”
Ó filha da Babilónia devastadora, feliz de quem te retribuir
com o mesmo mal que nos fizeste!
Feliz de quem agarrar nos teus filhos e os esmagar contra as rochas!

Piyyut “Eftach Na Seftai” a 7
Hino para a Apresentação da Torá nos dias das Três Peregrinações Festivas (Shalosh Regalim), no rito 
português (sefardita)

Abri os meus lábios, e replicarei com um alegre cântico:
ao Senhor vivo cantarei, caminhando com a Arca.
“Louvai-O!”, clamarei quando a nossa salvação for da Sua vontade. 
Quando o Salvador chegar a Sião, proclamaremos em alta voz:
ao Senhor vivo cantarei, caminhando com a Arca.
Da terra sairá a salvação, recordai-Vos das orações dos oprimidos. 
Protegei sempre Israel e a língua do mudo cantará um canto de alegria:
ao Senhor vivo cantarei, caminhando com a Arca. 
Suavizai o nosso cativeiro. Ao Senhor vivo, nosso Salvador,
daremos o nosso juramento e Aarão arrepender-se-á.
Aniquilados sejam os Vossos inimigos, Senhor,
e os Vossos servos cantarão jubilosamente;
basta a Vossa vontade para que eles regressem à sua fortaleza:
ao Senhor vivo cantarei, caminhando com a Arca. 
Vós, Senhor, sereis a minha força, e mesmo no desespero e no pranto cantaremos:
ao Senhor vivo cantarei, caminhando com a Arca. 
Abri os meus lábios, e replicarei com um alegre cântico:
ao Senhor vivo cantarei, caminhando com a Arca.
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Kedushah a 4
Adições à Terceira Bênção da Oração Principal (Amidah), no rito português 
(sefardita) 

Eles Vos darão a coroa:
as miríades dos anjos celestes e o Vosso povo na terra, reunidos,
proclamam a tríplice santificação do Vosso nome, clamando:
“Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos”!
Toda a terra está cheia da Sua glória,
e todos os Seus anjos a proclamam.
Juntos apregoam: Bendita é a presença do Senhor,
resplandecendo desde o seu trono.  
Do céu Ele abençoará todos os que na terra louvam o Seu nome. 
Escuta Israel: o Senhor é Deus, o Senhor é uno. 
Só o Altíssimo é o nosso Deus e o nosso Criador, o nosso Rei e o nosso 
Salvador;
o Senhor revela-se na Sua misericórdia diante de todos os viventes.
Eu Sou o Senhor, Teu Deus.
O Senhor reinará eternamente, 
o teu Deus, ó Sião, é Rei de geração em geração.
Aleluia.

Piyyut “Ein keloheinu” a 8
Hino da Oração da Manhã, no rito português (sefardita) 

Não há nenhum outro como o Altíssimo,
Não há nenhum outro como o nosso Senhor;
Não há nenhum outro como o nosso Rei;
Não há nenhum outro como o nosso Salvador.
Quem é como o Altíssimo? Quem é como o nosso Senhor?
Quem é como o nosso Rei? Quem é como o nosso Salvador?
Demos graças ao Altíssimo, demos graças ao nosso Senhor,
Demos graças ao nosso Rei, demos graças ao nosso Salvador.
Bendito seja o Altíssimo, bendito seja o nosso Senhor,
Bendito seja o nosso Rei, bendito seja o nosso Salvador.
Vós sois o Altíssimo, Vós sois o nosso Senhor,
Vós sois o nosso Rei, Vós sois o nosso Salvador.
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Tehilim 112 a 8 
Salmo 112

Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor
e se compraz nos seus mandamentos.
A sua descendência será poderosa sobre a terra,
e bendita a geração dos justos.
Haverá na sua casa abundância e riqueza,
e a sua prosperidade durará para sempre.
Brilha para os homens rectos como luz nas trevas:
ele é piedoso, clemente e compassivo.
Feliz o homem que se compadece e empresta,
e administra os seus bens com justiça.
Este jamais sucumbirá: o justo deixará memória eterna.
Não tem receio das más notícias;
o seu coração está firme e confiante no Senhor.
O seu coração está firme; por isso nada teme
e verá os seus opressores confundidos.
Reparte do que é seu com os pobres;
a sua generosidade subsistirá para sempre
e o seu poder crescerá em glória.
Ao ver isto, o ímpio enfurece-se,
range os dentes e desfalece;
os desejos dos ímpios fracassam. 

Cantata Ebraica in dialogo a voce sola e choro
Cantata hebraica para a noite do Hoshaná Rabá

- Irmãos e amigos, sei bem que esta noite é consagrada a glorificar o 
Senhor, mas vós manifestai uma alegria particularmente esfusiante; 
dizei-me pois a razão dos vossos louvores.

 - Sabe, viandante, que une plenitude de alegrias se encontra  
 hoje congregada: à alegria da Festa [do Hoshaná Rabá ] junta-se  
 hoje o júbilo do nosso festejo; a nossa confraria de “príncipes do  
 povo”, nossa glória, apresenta as suas oferendas ao Templo do  
 Senhor.

- Honoráveis amigos, a vossa glória perdure. Mas respondei ainda aos 
anseios do meu coração, e dizei-me qual a razão das vossas ofertas: é um 
dom voluntário ou cumpris um voto? 

 - [Fazemo-lo] em comemoração do dia em que, pela primeira  
 vez eles [os fundadores da confraria] se ergueram ao romper do 
 dia para apresentar diante do Senhor as suas orações, afim que 
 se apresse a Redenção e a vinda do Messias. Agora, em cada ano,
 e na mesma época, exaltamos a sua glória.  
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- Como são caros os amigos que se associam para louvar ardentemente o 
Senhor em cada dia, e para o glorificar antes do erguer da aurora; que eles 
sejam recompensados com a maior felicidade.

 - Eis pois porque uma e outra [destas festas] conduz à 
 magnificência e ao deslumbramento: no tempo favorável
 celebramos o Hoshaná Rabá e a este dia de virtude reúne-se um
 acrescido merecimento. 

- Então, no momento de uma alegria assim redobrada, em vez de 
calarmos os nossos cantos, entoemos um coro em honra do Mestre dos 
nossos destinos; que Ele realize todos os desejos da confraria.

 - Autor de obras grandiosas e insondáveis, Tu, cuja graça faz
 brilhar a luz para os justos, derrama a prosperidade e a paz até 
 ao fim das luas sobre as “Sentinelas da Aurora.”

Cantata “Le’el Elim”
Cantata para a Festa do “Regozijo da Torá” (Simchat Torá), no fim do ciclo anual de 
leituras.
Poesia: Hino [Piyyut] de Moisés Haim [Hayyîm] Losato [Luzzato] de Pádua (1707-
1746).

Ao Senhor omnipotente, vós Seus filhos, em coro elevai o vosso cântico;
Rendei graças no meio da assembleia à Sua santidade e à Sua lei.

Neste dia auspicioso de júbilo, o Senhor alegra o rebanho do Seu povo;
Ele guia-os na luz do Seu rosto, para ser louvado no Seu louvor.

Em paz Ele completará na sua totalidade a Lei [Torá] do Senhor;
que irradiará, brilhará à Sua luz, resplandecerá e florescerá diante nos 
nossos olhos.

Sobre todos vós, para contentamento do vosso coração, o Senhor 
derramará as Suas bênçãos,
Fará com que frutifiquem e se multipliquem, e regressem à Sua terra.

[Em paz Ele completará... da capo]

Piyyut “Hishki Hizki”
Hino para o Aniversário da Inauguração da Sinagoga Portuguesa de Amesterdão
Poesia: Hino [Piyyut] de Isaac Aboab [Simão] da Fonseca (1605-1693), natural de 
Castro D’Aire, e escrito em 1675. 

Meu Amado, fortalece-me em cada dia,
Apressa-Te a iluminar a minha escuridão, meu Rei.
Ó anoitecer, não extinguirás o meu Sol,
Ilumina-me com a luz do teu Sol, meu Rei. 
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Surge, vem! Tange as cordas da harpa,
Canta com voz encantadora!
A tua Lua elevar-se-á como jamais,
Pois a Luz é chegada, surge e resplandece!

Cantata “Bo’i be Shalom”
Hino de matrimónio e Cantata Kol HaNeshmah, Conclusão do Salmo 150 – para o 
Aniversário da Inauguração da Sinagoga Portuguesa de Amesterdão.

Vem em paz, coroa do teu esposo, rejubilando de alegria,
por entre os fiéis do povo escolhido. Vem, ó noiva, vem!

Tudo o que vive e respira louve o Senhor: Aleluia! 

Canticum Hebraicum
Cantata para uma Festa de Circuncisão (Brit Milah) 

Cantarei ao meu Senhor, meu rochedo e minha salvação, cânticos de 
júbilo e de louvor, de gáudio e de alegria, no meio da assembleia, na 
presença de todo o povo.

Alegremo-nos juntos: o nosso Senhor é Um, o Deus vivo por toda a 
eternidade. Tu nos deste, como lei perpétua, uma aliança gravada na 
nossa carne ao oitavo dia. 

Envia-nos o Tesbita [o profeta Elias, que anunciará o regresso do Messias], 
fá-lo chegar brevemente, pela graça da Tua aliança, e pelo Teu povo que 
é do Teu cuidado; que ele acorra como um cervo, seguindo a palavra do 
profeta, para salvar o Teu rebanho dos dentes do leão. 

Que este menino, nascido sob um sinal auspicioso, cresça e viva como 
um horto fértil; que ele medre e prospere, que ele escape à destruição: 
Ámen, que o Senhor assim o deseje.

13

nota às traduções
Todos os textos cantados são em língua hebraica bíblica (hebreu antigo ou clássico) mesmo no caso das poesias escritas no 
século XVII. As traduções para português da maioria dos textos poéticos foram feitas a partir das versões em francês e inglês 
incluídas nas edições de referência realizadas pelo musicólogo israelita Israel Adler (1925-2009). Outros textos foram de 
tradução fácil, como os Salmos bíblicos, uma vez que estes se encontram facilmente disponíveis em boas traduções a partir da 
língua hebraica (e já não só a partir do grego e do latim) tendo apenas sido necessárias algumas pequenas alterações. Outros 
textos, de carácter litúrgico, revelaram-se muito mais difíceis de traduzir e temos consciência que a tradução apresentada é 
apenas uma aproximação ao significado do texto original. Agradecemos a preciosa ajuda do cantor israelita Doron Schleifer na 
identificação e tradução do texto da Lamentação (Kinah) da tradição sefardita proveniente de Amesterdão. 
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Fernando Miguel Jalôto é Bachelor e Master of 
Music em Cravo pelo Departamento de Música 
Antiga e Práticas Históricas de Interpretação 
do Conservatório Real da Haia (Países Baixos). 
Estudou com Jacques Ogg e frequentou 
master-classes com G. Leonhardt, O. Baumont, 
I. Wjuniski, L. Cummings e K. Haugsand. 
Estudou também órgão barroco e clavicórdio 
e foi bolseiro do Centro Nacional de Cultura. 
É Mestre em Música pela Universidade de 
Aveiro e Doutorando em Ciências Musicais pela 
Universidade Nova de Lisboa, sob orientação 
de Rui Vieira Nery e Cristina Fernandes, como 
bolseiro FCT. É fundador e diretor artístico 
do Ludovice Ensemble. É também membro da 
Orquestra Barroca Casa da Música e colabora 
com grupos internacionais especializados como 
Oltremontano e La Galanía. Apresentou -se em 
Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Reino Unido, Noruega, Alemanha, 
Áustria, Polónia, Bulgária, Israel e Japão. 
Toca regularmente com a Orquestra e o Coro 
Gulbenkian. Foi membro da Académie Baroque 
de Ambronay e da orquestra Divino Sospiro. 
Trabalhou sob a direção de E. Onofri, 
L. Cummings, T. Koopman, Ch. Pluhar, 
Ch. Rousset, F. Biondi, A. Florio, A. Parrott, 
R. Alessandrini, Ch. Banchini, A. Bernardini, 
R. Podger, Ch. Coin, D. Snellings e W. Becu, entre 
muitos outros. Gravou para a Ramée/Outhere, 
Brilliant, Dynamic, Glossa, Parati e Anima & 
Corpo, bem como para as rádios portuguesa, 
alemã e checa, e os para os canais Mezzo, Arte 
e RTP.

A soprano israelita Keren Motseri diplomou-se 
em canto pela Academia da Ópera Nacional 
Holandesa. O seu repertório estende-se 
do Renascimento ao século XXI. Recentes 
compromissos incluíram: Beyond the Score: 
A Portrait of Pierre Boulez, no Holland Festival 
(Asko|Schoenberg e E. Siebens); Here [in circles], 
de M. Van der Aa (New European Ensemble); 
Passio, de P. Dusapin (Ensemble Modern e 
F. Ollu); a estreia mundial da integral do Pessoa-
Cyclus, de J. van de Putte (Asko|Schoenberg e 
R. de Leeuw) no Concertgebouw de Amesterdão; 
Hums and Songs of Winnie-the-Pooh, de O. Knussen 
(Ensemble Norrbotten e Ch. Karlsen); e a Paixão 
segundo São Mateus, de Bach, no Festival de 
Jerusalém. Em produções de ópera, apresentou-se 
no Théâtre de la Monnaie (Bruxelas), no Festival 
d’Aix-en-Provence e na Nationale Reisopera 
(Holanda), tendo interpretado obras de Händel, 
Mozart, Offenbach, Smetana e contemporâneas: 
Into the Little Hill (G. Benjamin), Wake (K. de 
Vries) e Thanks to my Eyes (O. Bianchi). Colabora 
regularmente com compositores como 
K. Saariaho, S. Reich e L. Andriessen. Atuou em 
concerto com a Nederlandse Bach Vereniging, 
sob a direção de R. Egarr e J. van Veldhoven, a 
Residentie Orkest (J. van Zweden), a Filarmónica 
da Rádio Holandesa (P. Eötvös), e a MusikFabrik 
(D. Reuss). Participa também regularmente em 
festivais como Holland Festival (Amesterdão), 
Festival d’Automne (Paris), Sacrum Profanum 
(Cracóvia), Oude Muziek (Utrecht) ou Festival 
de Música Antiga de Barcelona.
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O contratenor israelita David Feldman é 
diplomado pela Academia de Música e Dança 
de Jerusalém, onde estudou com B. Goldenthal 
e Z. Semel. Prosseguiu os seus estudos na Schola 
Cantorum Basiliensis, onde se especializou 
em música vocal barroca com Evelyn Tubb e 
Anthony Rooley. Como solista, apresentou-se 
com Luthers Bach Ensemble, Israel Camerata 
Jerusalem, Israeli Sinfonietta Beer-Sheva, 
Orquestra Barroca de Jerusalém, Phoenix 
Early Music Ensemble, Ra’anana Symphonette, 
Orquestra de Câmara de Israel, Barrocade 
Baroque Collective, Israel Netanya Kibbutz 
Orchestra, Jerusalem Andalusian Orchestra e 
Orquestra Sinfónica de Haifa. Colabora também 
com os grupos vocais Musica Fiorita, Ordo 
Virtutum, Cappella Murensis e Vox Luminis, 
e foi membro dos Profeti della Quinta, grupo 
com o qual se apresentou em toda a Europa, 
na América e na Ásia, tendo também gravado 
seis discos premiados. Como solista, gravou 
para a Deutsche Grammophon com Magdalena 
Kožená e La Cetra Barockorchester Basel, sob 
a direção de A. Marcon. Apresentou-se no 
Concertgebouw de Amesterdão, na Filarmónica 
de Varsóvia, no Konzerthaus de Berlim, no 
Palau de la Música Catalana (Barcelona), no 
Metropolitan Museum of Art (Nova Iorque), 
no Festival Händel (Göttingen) e no Israel 
Festival (Jerusalém). No domínio da música 
contemporânea, participou na estreia de obras 
como Dark am I, de E. Milch-Sheriff, Old Poet’s 
Songs, de O. Zehavi, e Flight, de J. Dove. 

André Lacerda licenciou-se em Música pela 
Universidade de Aveiro, onde estudou com 
I. Alcobia. Trabalhou ainda com A. Moura, 
J. Henriques, C. Meireles, M. Pais, P. Mak, S. 
Waters, N. Dias, J. Lourenço, J. Mota, A. Chagas 
Rosa e J. P. Santos. Atualmente frequenta o 
Mestrado em Interpretação Artística, na ESMAE 
com A. Salgado. Integra a formação base do Coro 
Casa da Música, onde trabalhou com maestros 
como P. Hillier, L. Cummings, O. Elts, Ch. König, 
M. Jurowski, B. Brönnimann, G. Rose e N. Fink. 
Colabora também regularmente com o Ludovice 
Ensemble. Em concerto, interpretou, como 
solista: Magnificat de J. S. Bach, As Sete Últimas 
Palavras de Cristo na Cruz de J. Haydn, Dichterliebe 
de Schumann, e Vésperas de Rachmaninov 
(com P. Hillier); Paixão segundo São João e Paixão 
segundo São Mateus de J. S. Bach, Vesperae solennes 
de confessore de Mozart, Oratória de Natal de Saint-
Saëns (A. V. Lourenço); Missa em Ré Maior de 
Dvorák (M. Lutz); Serenade de Britten 
(E. Schelle); Requiem de Mozart; e Missa Sancti 
Nicolai de J. Haydn. No domínio da ópera, atuou 
em As bodas de Figaro e Bastien und Bastienne de 
Mozart, Orphée aux enfers de Offenbach, The Little 
Sweep de Britten, Madama Butterfly e La bohème 
de Puccini, e O Rapaz de Bronze de N. Côrte-Real. 
No campo do Teatro Musical, interpretou West 
Side Story, Fiddler on the Roof, Jesus Christ Superstar, 
Annie, O meu pé de laranja lima e O Feiticeiro de Oz.
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Hugo Oliveira venceu o 3.º Concurso da 
Fundação Rotária Portuguesa e o Stichting 
Nederlands Vocalisten Presentatie, na Holanda. 
Foi também laureado com o 3.º prémio no 
Concurso Luísa Todi e finalista do Concurso da 
London Bach Society. Cantou Joaz (B. Marcello, 
L’Ivrogne Corrigé (Gluck) e Frankenstein! (Gruber), 
tendo interpretado esta última obra no Barbican 
Centre, sob a direção de François-Xavier Roth. 
No Concertgebouw de Amesterdão participou 
em La Wally (A. Catalani), Sansão e Dalila (Saint-
Saëns) e Lohengrin (Wagner). No Festival d’Aix-
en-Provence foi protagonista da ópera Un Retour 
(O. Strasnoy). Interpretou ainda Les malheurs 
d’Orphée (Milhaud), Melodias Estranhas (Ch. Rosa), 
Paint me (L. Tinoco), L’enfant et les sortilèges 
(Ravel), Dido e Eneias (Purcell), Vénus e Adónis 
(Blow), Le Carnaval et La Folie (Destouches) e 
Rappresentatione di anima et di corpo (Cavalieri). 
Participou também em Orfeo de Monteverdi 
(Plutone e Caronte) com o Divino Sospiro e 
Enrico Onofri e com o agrupamento francês 
Akadêmia e o maestro F. Lasserre. O seu 
reportório de concerto inclui o Requiem de 
Mozart, Die Legende von der Heiligen Elisabeth 
(Liszt), Um Requiem Alemão (Brahms), Pulcinella 
(Stravinsky), ou a Paixão segundo São João 
(J. S. Bach). Entre outros, colaborou com os 
maestros Jordi Savall (Le Concert des Nations), 
J. van Veldhoven (Nederlands Bach Society), 
P. Dombrecht (Il Fondamento), G. Garrido 
(Ensemble Elyma), K. Weiss, N. North, 
L. Cummings e Ch. Rousset.

O Ludovice Ensemble é um grupo especializado 
na interpretação de música antiga. Foi criado 
em 2004 por Fernando Miguel Jalôto e 
Joana Amorim com o objetivo de divulgar o 
repertório de câmara vocal e instrumental dos 
séculos XVII e XVIII, através de interpretações 
historicamente informadas e com instrumentos 
antigos. O seu nome homenageia o arquiteto 
e ourives alemão Johann Friedrich Ludwig 
(1673-1752). O grupo trabalha com os melhores 
intérpretes especializados, portugueses e 
estrangeiros. Apresentou-se nos principais 
festivais em Portugal e é uma presença 
regular no Centro Cultural de Belém (CCB) 
e na Fundação Gulbenkian. No estrangeiro, 
apresentou-se no festival Laus Polyphoniae | 
AMUZ (Antuérpia), no festival Oude Muziek 
(Utrecht), nos festivais de La Chaise-Dieu, 
Musiques en Vivarais-Lignon e Festes Baroques 
(França), no festival de Música Barroca de Praga, 
nos Festivais de Música Antiga de Aranjuez, 
de Daroca, de Peñíscola, de Badajoz, Camiños 
de Santiago de Jaca, Ciclo das Artes de Lugo, 
Febrero Lirico do Real Coliseo Carlos III – San 
Lorenzo del Escorial, e Semana de Vitoria-
Gasteiz (Espanha), no Festival Felicja Blumental 
(Telavive) e na Universidade Mórmon de 
Jerusalém. Gravou para o canal Mezzo, para a 
Antena 2 e para a Rádio Checa. O seu primeiro 
CD (Ramée/Outhere) foi nomeado em 2013 para 
os prestigiados prémios ICMA. Comemorou os 
seus 10 anos com um concerto no CCB, onde 
se apresentou também em colaboração com o 
Huelgas Ensemble e em concertos dirigidos pelo 
violinista Enrico Onofri.
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gulbenkian música
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coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano
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concertos de domingo

mecenas
música de câmara

Antonio Meneses
Suites para 
Violoncelo de Bach

9 + 10 Outubro
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O BPI obteve
o índice
de Satisfação
do Cliente
mais elevado,
de acordo
com o ECSI 
Portugal 2017.

Este estudo utiliza uma escala de satisfação de 1 a 10 e é realizado 
com recurso a 250 entrevistas telefónicas a Clientes de cada 
Banco/Marca estudado, com base numa amostra seleccionada 
de modo aleatório e extraída da população portuguesa.

Este prémio é da exclusiva responsabilidade 
da entidade que o atribuiu.

Este índice, baseado numa metodologia internacional comum, 
permite avaliar a qualidade dos bens e serviços disponíveis no 
mercado nacional, em vários sectores de actividade, com base 
em 8 dimensões: imagem, expectativas dos Clientes, qualidade 
apercebida, valor apercebido (relação preço/qualidade), satisfação, 
reclamações, confiança e lealdade. O ECSI Portugal é um estudo 
independente, desenvolvido anualmente pelo Instituto Português 
da Qualidade, pela Associação Portuguesa para a Qualidade 
e pela NOVA Information Management School da Universidade 
Nova de Lisboa.

O BPI é líder pelo 2º ano consecutivo na Satisfação dos Clientes, de acordo 
com o Índice Nacional de Satisfação do Cliente - ECSI Portugal 2017.
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direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.

tiragem
300 exemplares

preço
2€

Lisboa, Outubro 2017
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