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Nota de Imprensa
Três concertos de Música de Câmara no Convento dos Capuchos

Ciclo de Música sobre o Tríptico Mariano
de Eurico Carrapatoso
- ENTRADA GRATUITA Nunca antes ouvido, no seu todo, num mesmo ciclo ou festival, o Convento dos
Capuchos apresenta, em três concertos de Música de Câmara, o Tríptico
Mariano, de Eurico Carrapatoso.
Trata-se de uma obra sacra, escrita entre 1988 e 2018, inspirada nos relatos do
Evangelho sobre Maria como a escolhida para a Mãe do Filho de Deus, Jesus.
Eurico Carrapatoso (1962) é um dos mais carismáticos e importantes
compositores portugueses da atualidade, autor de uma obra ímpar no
panorama musical nacional e internacional.
São três concertos, agendados para 30 de novembro de 2019, 13 de dezembro
de 2019 e 28 de março de 2020, sempre às 21 horas, no Convento dos
Capuchos, na Caparica.
A entrada é gratuita (acesso por ordem de chegada, sujeito à lotação dos
espaços).
Primeiro concerto a 30 de novembro de 2019
O primeiro concerto trata o tema da Anunciação na apresentação da obra Horto
Sereníssimo, composta em 2000.
A esta obra âncora juntam-se outras em estreia absoluta, Salve Regina, numa
versão a cappella, e Duas Porcelanas Musicais, uma versão para soprano e
cravo, e ainda a Pastorale d’Hiver, na versão para flauta de bisel e cravo.
Segundo concerto a 13 de dezembro de 2019

O segundo quadro deste tríptico o Magnificat em Talha Dourada, escrito em
1998, cuida a Exultação da Virgem, momento musical dedicado ao Tempo da
Maternidade de Maria.
É a obra que retrata uma Virgem como a Mãe, cruzando tropos profanos em
português com textos sacros em latim, trabalhando uma temática provinda do
culto mariano popular. A arquitetura desta obra é sustentada, no seu todo, pela
melodia popular alentejana de Natal Ó meu Menino que confere à música não
apenas um grande arco discursivo, como uma calma de todo o «Alentejo»
deste mundo, revelando-se na época Natalícia, o período ideal para a sua
apresentação em concerto.
Terceiro concerto a 28 de março de 2020
O terceiro quadro, o hino religioso Stabat Mater, encerra este Tríptico dedicado
a Maria.
A finalizar este terceiro e último quadro musical acresce-se o Te Deum em
Louvor da Paz, escrito para assinalar o centenário da assinatura do Armistício
da I Grande Guerra. A celebração jubilante do fim da guerra no texto litúrgico
do Te Deum é intercalada com três lamentos, com poemas da autoria de
Rimbaud, Apollinaire e Pessoa, onde é dada toda a dimensão trágica das vidas
perdidas de tantos e tantos infantes.
Interpretes
Como interpretes deste ciclo, de três concertos, foram eleitos pelo compositor
Eurico Carrapatoso, 48 músicos que vão interpretar os três quadros do Tríptico
Mariano, a solo ou integrados em agrupamentos sendo: Grupo Vocal Olisipo /
Ensemble Instrumental Olisipo / Jenny Silvestre, cravo / António Carrilho, flauta
de bisel / Angélica Neto, soprano / Armando Possante, direção musical /
Camerata da Orquestra Filarmónica Portuguesa / Tiago Bentes Rosário, piano /
Armando Possante, barítono / Osvaldo Ferreira, direção musical.
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Ciclo de Música sobre o Tríptico Mariano
de Eurico Carrapatoso
Convento dos Capuchos
30 novembro 2019, 21h

ANUNCIAÇÃO
Horto Sereníssimo
Grupo Vocal Olisipo

Ensemble Instrumental Olisipo
13 dezembro 2019, 21h

NATIVIDADE
Magnificat em Talha Dourada
Grupo Vocal Olisipo
Ensemble Instrumental Olisipo
28 março 2020, 21h

PAIXÃO
Stabat Mater
Te Deum em Louvor da Paz
Grupo Vocal Olisipo
Camerata da Orquestra Filarmónica Portuguesa
ENTRADA GRATUITA
(Acesso por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços)

Convento dos Capuchos
Rua Lourenço Pires de Távora
2825-014 Caparica
capuchos@cma.m-almada.pt
Tel.: 212 919 342
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