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Editorial:
Com este número, o Newsletter Caravelas
completa um ano de existência. É uma grande
alegria estarmos já por quatro trimestres dando
nossa contribuição para a troca de informação
entre músicos brasileiros e portugueses.
Talvez não pareça assim tanto tempo, mas
vencer o primeiro ano é sempre um desafio.
Os parabéns vão para todos aqueles que, de
uma forma ou de outra, contribuíram para que
este periódico ganhasse vida: os associados do
Núcleo Caravelas, o CESEM, e todos os
nossos leitores e informantes.
Gostaríamos de agradecer a Ricardo Bernardes
por aceitar ser o entrevistado desta edição.
Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos
que enviaram informações a serem publicadas.
Não é demais lembrar que todos os leitores
são convidados a contribuir com este
periódico trimestral.
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investigações dos membros e as actividades do
Núcleo.

COVOCATÓRIA
Eleições do Conselho Científico do Caravelas

SIMPÓSIO
Com o crescimento do Caravelas tem surgido
cada vez mais a necessidade de formalizar certos
aspectos do seu funcionamento. Já foi criada
uma Comissão Coordenadora, constituída
actualmente pelo redactor do Newsletter
(Alberto Pacheco), o responsável
vel por eventos
(Rodrigo Teodoro) e uma representante da
Direcção do CESEM (Luísa Cymbron), presidida
pelo responsável do Núcleo (David Cranmer).
Dentro em breve será formalizada a criação de
um Conselho Científico, que o responsável
consultará no que diz respeito a questões
institucionais de ordem científica. Neste sentido,
foi enviado por e-mail
mail aos membros inscritos do
Caravelas, um regulamento, que será publicado
no site do mesmo, assim como a seguinte
Convocatória:

o dia 27 de Julho passado, houve o simpósio
A Pronúncia do Português Europeu Cantado.
Cantado
O evento, que foi uma realização
r
do Núcleo
Caravelas, consistiu num
um dia de debates acerca
do tema em questão, com a presença de cantores,
regentes, musicólogos e profissionais da fala.

Venho, por este meio, convocar eleições para o
Conselho Científico do Caravelas, com a
seguinte calendarização:
17-28 de Agosto – Envio de listas (5 membros
doutorados) ao responsável do Caravelas.
31 de Agosto a 4 de Setembro – Correcção de
anomalias nas listas.
Até 7 de Setembro – Envio
nvio de listas definitivas
aos membros.
14 e 15 de Setembro – Eleição por ee-mail
enviado ao responsável.
Os dias começam a 00.00 horas e terminam às
24.00 horas, hora local, conforme o lugar.

Concerto de Martha Herr e João Paulo Santos

A programação foi a que se segue:
David Cranmer,
Lisboa, 14 de Agosto de 2009.

Concerto inicial – Martha Herr (soprano), João
Paulo Santos (piano). No repertório canções
brasileiras.

COLÓQUIO CARAVELAS
Primeira mesa:
No dia 17 de Setembro, das 10.00 às 17.00, será
realizado o Segundo
egundo Colóquio informal do
Caravelas, no Auditório I da FCSH, da
Universidade Nova de Lisboa. Temos a alegria
de convidar a todos para participar desta
oportunidade de trocar informação
ão sobre as

Moderador: David Cranmer
Susana Correia (Universidade de Lisboa) – “Para
uma proposta de transcrição fonética para o
Português Europeu cantado”
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António Gabriel Castro Correia Salgado
(Universidade de Aveiro - CESEM)–– “Cantar em
língua portuguesa: questões de forma e de
fôrma”

Moderador: Martha Herr

João Miguel Vassalo Neves Lourenço (CESEM
– Universidade Nova de Lisboa) – ““Formantes
operativos das vogais nasais da língua
portuguesa no canto lírico”

João Paulo Santos (Teatro Nacional de São
Carlos) – “Prosódia
Prosódia e dicção”

Terceira mesa:

Jorge Matta (Coro Gulbenkian – CESEM,
Universidade Nova de Lisboa)

Manuel Pedro Ferreira (CESEM, Universidade
Nova de Lisboa)
Quarta mesa:
Moderador – Manuel Pedro Ferreira
Isabel Guimarães (Escola Superior de Saúde do
Alcoitão, SCML) - “A locução: cativa o
espectador?”
Alberto José Vieira Pacheco (CESEM,
Universidade Nova de Lisboa) – “Padrões de
pronúncia no português cantado: questão
também para musicólogos ou apenas para
cantores e compositores?”
compositores?
Público no Simpósio

Segunda mesa:
Moderador: António Gabriel Castro Correia
Salgado
Esperança Cardeira (Universidade de Lisboa) –
“A pronúncia do português”
Martha Herr (EVPM, UNESP, FUNDUNESP,
Brasil) – “Mudanças nas normas para a
pronúncia do português brasileiro no canto e no
teatro: 1938, 1956 e 2005”

Concerto final – António Salgado & João Paulo
Santos.. No repertório canções
canç
portuguesas e
brasileiras.
Todo este dia de trabalhos foi registado em vídeo
e brevemente poderá ser disponibilizado em
DVD a todos que se mostrarem interessados.
Para além deste registo, uma
u
reportagem feita
pela Nova TV pode ser vista em:
http://www.unl.pt/nova--tv/2009/a-pronuncia-doportugues-europeu-cantado
cantado
COCERTOS

Wladimir Mattos PB Cantado (EVPM, UNESP,
Pro-reitoria
reitoria de Pesquisa da UNESP, Brasil) “Questões técnicas e estéticas relacionadas às
normas de pronúncia propostas para o canto
erudito no Brasil”

Concerto de música luso-brasileira
luso
dos
séculos XVIII e XIX.
XIX O evento, mais uma
realização do Núcleo Caravelas,
Caravelas ocorreu no dia
23 de Maio de 2009, no Museu da Música,
Lisboa.
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de Deus, Carlos Seixas e Pablo Nassarre. São
concertos no órgão da Matriz de Tiradentes
(órgão Simão Fernandes Coutinho,
C
1788), no
Circuito dos órgãos históricos de Minas Gerais.

COGRESSOS E ECOTROS

Concerto de música luso-brasileira
rasileira (da esquerda para a direita: Rosana
Marreco Brescia, David Cranmer, Marco Aurélio Brescia, Alberto Pacheco,
Rodrigo Te
Teodoro de Paula)

os dias 10 e 12 de Julho de 22009, Marco
Brescia apresentou recitais de órgão solo
solo, com
obras de Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Juan
Bautista Cabanilles, Carlos Seixas e de Nebra.
São eventos da série Concertos na Sé (órgão
Arp-Schnitger),
Schnitger),
Fundação
Cultural
e
Educacional da Arquidiocese de Mariana, no
Circuito dos órgãos históricos de Minas Gerais.
o dia 21 de Agosto deste ano, Rosana
Marreco Brescia (soprano) e Ma
Marco Brescia
(piano) apresentarão o recital A Poesia na
Canção Brasileira com obras de Marcos
Portugal, José Amat, Carlos Gomes, Chiquinha
Gonzaga, Alberto Nepomuceno, Francisco
Mignone, Lorenzo Fernandez, Jayme Ovalle,
Cláudio Santoro e Heitor Villa-Lobos,
Lobos, sobre
textos de Tomás Antonio Gonzaga, Gonçalves
Dias, Almeida Garrett,, Chiquinha Gonzaga,
Osório Duque Estrada, Manuel Bandeira, Ronald
de Carvalho, Cecília Meirelles, Carlos
Drummond de Andrade e Vinícius dde Moraes. O
concerto se realiza com o apoio do
Conservatório Mineiro de Música e da Academia
Feminina Mineira de Letras em Belo Horizonte.
os dias 28 e 29 de Agosto destee ano, Marco
Brescia, apresentará recital de órgão solo com
obras de Manoel Rodrigues Coelho, Pablo
Bruna, Juan Bautista Cabanilles, José da Madre

Fourth CHOMBEC Conference, “Worlds to
Conquer: the travelling virtuoso in the long
19th century”. A conferência será realizada pelo
Departamento de Música da Universidade de
Bristol, Reino Unido, entre 5 e 7 Julho de 2010.
Propostas de comunicação
comunicaç deverão ser enviadas
até o dia 15 de Outubro de 2009 para
s.d.banfield@bristol.ac.uk.
s.d.banfield@bristol.ac.uk Mais informações
podem ser consultadas
as em:
http://www.bristol.ac.uk/music/CHOMBEC/virt
uoso.html
Fórum Musicológico O Património Musical em
Portugal: Inventariação, Projectos, Urgências.
Urgências
O evento é idealizado por um grupo de
investigadores dos Seminários de Formação
Avançada (SFA) do Centro de Estudos de
Sociologia e Estética Musical (CESEM)
Faculdade de Ciências
ências Sociais e Humanas da
UNL.. O fórum se realizará nos dias 9 e 10 de
Outubro de 2009 no Palácio dos Aciprestes,
Linda-a-Velha
Velha
(Oeiras).
Propostas
de
comunicação de até 20 minutos poderão ser
enviadas até o dia 30 de Setembro para o e-mail
fórum.musicologico@gmail.com.
fórum.musicologico@gmail.com
Informações
mais detalhadas podem ser vistas em:
http://sites.google.com/site/forumpatrimoniomus
ical/

II Semana de Música Antiga da UFMG: os
sentidos da meraviglia terá lugar na Escola de
Música da UFMG (Universidade Federal
Federa de
Minas Gerais) entre 27 de Outubro
O
e 2 de
Novembro
ovembro de 2009. Serão abordados
abordado vários
aspectos da “meraviglia em atividades teóricas
(palestras, mesas-redondas
redondas e comunicações de
pesquisa) e práticas (cursos de práticas
interpretativas e concertos)”. Para mais
informações vejam:
http://www.musica.ufmg.br/musicaantiga/ .
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I Encontro Internacional de Análise Musical –
UESP/USP/UICAMP. O Evento terá lugar
no Instituto de Artes da UNESP,, entre 19 e 21 de
Agosto de 2009. Mais informações podem ser
obtidas pelo e-mail ptsalles@usp.br .

ETREVISTA

Ricardo Bernardes
Ricardo Bernardes é natural de Curitiba, capital
do estado Brasileiro do Paraná. Tem realizado
importante trabalho de resgate e performance do
repertório antigo luso-brasileiro,
brasileiro, hispano
hispanoamericano e italiano dos séculos XVIII e XIX
com seu grupo Americantiga,, nas mais variadas
formações com instrumentos de época ou
modernos. Fundado por ele em 1995, já conta
com quatro CDs disponíveis no mercado e um
quinto CD e o primeiro DVD a serem lançados
neste ano de 2009. Actualmente, Bernardes está
a realizar seu doutoramento em Musicologia na
University of Texas at Austin (UT
(UT-Austin),
mantendo uma fértil produção acadêmica e
artística. É ele o entrevistado do mês:

Ricardo Bernardes

.C.: No Rio de Janeiro, em Junho
passado, foi o lançamento do novo CD do

Americantiga com o Requiem de 1816 do
compositor brasileiro José Maurício Nunes
Garcia. Como foi o processo de escolha e
preparação do repertório para esta gravação?
Bernardes: Este projecto foi uma
parceria do Consulado Geral do Brasil em
Houston e do Lozano--Long Institute of Latin
American Studies da University of Texas at
Austin (LLILAS). A execução do Requiem de
1816 de José Maurício Nunes Garcia sempre foi
um sonho pessoal, cujo entusiasmo
entus
tive o
privilégio de compartilhar com o então cônsul
geral Embaixador Azevedo Pimentel e com o Dr.
Brian Roberts, diretor do LLILAS. O concerto e
gravação do Requiem,, junto a outras obras de
Nunes Garcia, foram a continuação de um
projecto iniciado em
m 2005 com um simpósio
musicológico, concerto e gravação realizados em
torno da Missa da Conceição de 1810 de Nunes
Garcia, organizado pelo LLILAS e a UT Austin
School of Music. Dr. Nicolas Shumway foi o
idealizador deste projeto em 2005 que gerou a
primeira
ra gravação realizada da Missa da
Conceição de 1810 seguindo a edição por nós
editada para a Funarte em 2001 e executada pelo
UT Chamber Singers sob a direção do Dr. James
Morrow. Esta gravação do Requiem de 1816,
realizada em Setembro
etembro de 2007, foi a primeira
prime
com instrumentos originais e seguindo a edição
publicada por Cleofe Person de Mattos. Às
várias actividades em Austin se seguiram outros
concertos do Americantiga em Washington D.C.
em 2007 e 2008 na sede histórica da OEA e no
Kennedy Center for Performing
Perfor
Arts, sede da
National Symphony Orchestra.
.C.: No mês de Julho o senhor esteve na
Argentina a preparar novo CD. Por que Buenos
Aires? Como têm sido esta experiência?
Bernardes: Na América do Sul, além das
temporadas de concertos no Mosteiro de São
Bento na cidade de São Paulo, entre 2004 e 2006
com média de quatro programas anuais, o
Americantiga realizou concertos na Embaixada
do Brasil em Assunção do Paraguai e no Festival
de Chiquitos
hiquitos na Bolívia no ano de 2006. Foi em
2007 que recebemos o primeiro convite para
concerto em Buenos Aires na sede histórica da
Embaixada do Brasil, o Palácio Pereda, a fim de
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lançar na Argentina (como já havia sido feito no
Paraguai no ano anterior) a versão em língua
espanhola da revista Textos do Brasil de número
12 “Música Erudita Brasileira” por nós
organizada para o Ministério das Relações
Exteriores em 2005. No primeiro concerto de
repertório sacro fomos com um grupo de
músicos brasileiros, com alguns dos quais tenho
tido o prazer de trabalhar desde 2003, tais como:
Juliana Damião, André Tavares, Pablo Carvalho,
Paulo Henes, Alceu Camilo, Luis Ramoska,
Teresa Cristina Rodrigues, Guilherme de
Camargo. Para este programa convidamos dois
excelentes músicos argentinos, Gabriel Persico e
Federico Ciancio. A partir desta bem sucedida
experiência e por questões de custos e
praticidade começamos cada vez mais a trabalhar
com outros músicos atuantes em Buenos Aires.
Com excelentes cantores e instrumentistas “de
época” vindos de outras cidades Argentinas, do
Chile, da Holanda e ainda contando com o
soprano Rosemeire Moreira vinda de São Paulo
e Bruce Colson vindo de Austin para ser o
violino principal, realizamos em 2008 um
programa de seleções de obras dramáticas de
compositores brasileiros e portugueses de fins do
século XVIII, tais como Nunes Garcia, Marcos
Portugal, Leal Moreira e Sousa Carvalho. Tanto
agradou ao público e aos organizadores que me
convidaram agora em julho de 2009 a realizar
um projecto de gravação de música sacra lusobrasileira somente com músicos residentes na
Argentina, como os excelentes solistas Sylvina
Saldoly, Pablo Travaglino e Pablo Politzer entre
outros. Temos outros projectos na Argentina
confirmados para Novembro de 2009 e MarçoAbril de 2010.
.C.: Como surgiu o Americantiga? O
próprio nome já diz que o grupo nasceu
vocacionado para o repertório antigo das
Américas. No entanto, como a execução do
repertório europeu tem se mostrado relevante
para o grupo?
Bernardes: O nome do grupo foi uma
feliz sugestão da cantora Elke Riedel quando da
criação do grupo em 1995 em Curitiba. Éramos
na época um agrupamento amador de muito
jovens músicos que tendo o apoio de uma

cantora do nível e profissionalismo de Elke - que
nos dava a honra de ser nossa solista e
preparadora vocal - e o apoio irrestrito e ajuda
com as partituras vindos de nosso “padrinho” o
compositor e musicólogo Harry Crowl. O nome
foi um trocadilho que muitas pessoas de nosso
público diziam: América, Antiga, Cantiga,... e
assim ficou Americantiga sem o acento - ainda
que gramaticalmente aparentemente necessário
para o neologismo, mas pouco prático do ponto
de vista gráfico e para a difusão do nome do
trabalho em países de outras línguas que não a
portuguesa. Desde o primeiro concerto realizado
em dezembro de 95 após vários meses de ensaio
até os dias de hoje, o enfoque e objetivo do
trabalho é o de trabalhar com a recuperação em
edições, concertos e gravações do repertório
brasileiro e português, sempre procurando
entender sua origem italiana. Pelo que me
lembro foram somente em dois concertos do
Americantiga que tivemos obras fora desse
padrão, como quando em 2002 fizemos o Dixit
Dominus de Handel – uma obra escrita em
Roma, portanto dentro de uma mesma estética –
e um concerto para violino de J. S. Bach para
agradar ao gosto do violinista convidado. A outra
situação foram quatro trechos do Messiah de
Handel num concerto de Natal no Mosteiro de
São Bento em São Paulo em 2004. Fora disto foi
e será sempre a estética proposta para o grupo,
mas claro aberto a aceitar o repertório tradicional
europeu em algum concerto esporádico. Acho
que sempre gostamos de ser “do contra” (risos),
ao menos sempre com a idéia de que o repertório
luso-brasileiro é o foco principal e não o
coadjuvante ou justificativa para conseguir
patrocínios como ocorre em outros trabalhos.
Não misturo “alho com bugalhos”.
.C.: Em 1999, o senhor acompanhou de
perto o trabalho de Willian Christie que então
dirigia o grupo Les Arts Florissants numa
montagem da ópera Les Indes galantes em Paris.
Como se deu esta experiência? Este contacto
influenciou sua prática musical? Por outro lado,
entre 2001 e 2002 o senhor se especializou em
edição musical do repertório italiano dos séculos
XVII e XVIII com Dinko Fabris na Itália. De
que forma esta especialização influenciou na sua
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produção artística e também no seu trabalho
como editor musical? As edições de partituras de
repertório musical brasileiro pela FUNARTE são
já frutos desta especialização?

Ricardo Bernardes e o Americantiga en Buenos Aires

Bernardes: Sempre acreditei na relação
mestre-discípulo
discípulo para o aprendizado das artes e
mesmo no ambiente mais impessoal dos grandes
conservatórios ou universidades procurei ser
amigo de meus mestres. Aprendi que absorvia
muito mais nas conversas informais durante um
“café com bolo” ou na “cerveja” ap
após as aulas
com meus mestres e orientadores que podia
perguntar o “comment faire” de todos os
aspectos da pesquisa e da execuçã
execução musical.
Deste modo se deu – e ainda se dá – desde 1993
com Harry Crowl, com Dinko Fabris em duas
mais longas temporadas em Bari e Nápoles em
2000-2001, quem sempre visito e com quem
aprendo muito sempre que vou à Itália. O mesmo
se deu com William Christie
tie quando em 1999
acompanhei por um mês inteiro a produção de
Les Indes galantes no Palais Garnier em Paris,
ainda que de forma mais superficial e distante
que com outros mestres em função de muita
timidez de minha parte frente a um de meus
ídolos. Mais fácil já foi o contacto e convivência
com Antonio Florio do Cappella
ella della Pietà dei
Turchini quando estive com ele em Paris e
depois Nápoles, assim como com Fabio Biondi e
o grupo Europa Galante que tive o prazer e a
honra de terem a simplicidade de aceitar
aceitarem um
convite meu para um churrasco
sco à curitibana na

casa de meus pais quando estiveram na minha
cidade natal com quem sempre pude encontrar
em outras visitas suas ao Brasil e outras ocasiões
na Europa. Contudo foi com Harry Crowl, Dinko
Fabris, minha orientadora no mestrado na USP Flávia Toni, e com meus hoje orientadores
Andrew Dell’Antonio na UT e David Cranmer
na Nova de Lisboa com quem tenho aprendido
sempre nesta situação que nem sempre sei
s como
me auto-definir:
definir: “musicólogo-performer”
“musicólogo
ou
“performer-musicólogo”.
musicólogo”. Da mesma forma
pretendo ser generoso com meus futuros alunos
assim como meus mestres foram comigo, nunca
negligenciando informação ou método e nem os
fazendo trabalhar
alhar para mim ou meus
m
projectos
pessoais assim como nunca o fizeram comigo.
Finalmente, as edições para a Funarte
realizadas entre 2000 e 2001 chamada de
colecção Música no Brasil nos séculos XVIII e
XIX,, foram fruto de uma grande confiança em
mim depositada por Márcio Souza,
Souz
então
presidente da Funarte, que me permitiu pesquisar
e editar os mais recentes trabalhos dos
musicólogos participantes da colecção, assim
como o pesquisar “in loco” e solicitar
microfilmagem pela primeira vez de muitas das
obras de Neukomm depositadas na Bibliotèque
National de France em Paris. Meu contato com
Dinko Fabris se inicia em Royaumont durante
meu período de pesquisas em Paris e é em Bari
em um curso com somente seis alunos que
finalizo com ele meu curso de paleografia e
edição musical focada na transcrição de
repertório
ório dos séculos XVII e XVIII. Apesar de
algumas imperfeições dadas ao pouco tempo
disponível, à magnitude do trabalho com mais de
2.500 páginas em 6 volumes e à heterogeneidade
de pesquisadores, métodos de transcrições e
softwares
então
disponíveis
entre
os
pesquisadores
brasileiros
e
portugueses,
considero este o grande trabalho de minha
juventude e era na época do seu lançamento a
maior e mais amplo (ou menos regionalizado)
trabalho de edição de obras musicais de
compositores actuantes no Brasil na virada do
século XVIII para o XIX e que não entrava no
mérito de classificação sempre controversa das
obras como brasileiras, portuguesas ou lusoluso
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brasileiras. O que importava era mostrar a
actividade musical, o repertório executado no
Brasil
rasil do período não importando a origem do
compositor.

complementares de meus orientadores Andrew
Dell’Antonio
ntonio e David Cranmer nas duas
universidades é que pretendo ter um duplo
doutorado em musicologia. E, conforme já dito,
continuar nesse trabalho duplo de musicólogo
que dirige ou de director que investiga unindo as
duas funções numa só.
.C.: Quais são os projectos para futuro?
Bernardes: Sonhos e projectos são
muitos, mas estou numa fase muito feliz e
produtiva de minha vida, podendo contar com
grandes amigos e profissionais nesta trajectória.
Que eu possa continuar meu trabalho cada vez
com mais qualidadee e poder dar minha pequena
contribuição ao conhecimento de nossa produção
musical.
Site:

Ricardo Bernardes e Americantiga

.C.: O senhor acaba de ser aprovado
para cursar o doutoramento na Universidade
Nova de Lisboa. Por que Portugal? O que isto
representa para seu doutorado já iniciado em
Austin, Texas? É um doutorado em musicologia.
O senhor considera seus estudos como
musicólogo
go fundamentais para sua produção
artística? Ao longo de sua carreira, de que forma
uma área tem contribuído com a outra?
Bernardes: Estou em minha fase final
para obtenção do título de Ph.D em Musicolog
Musicologia
pela Universidade de Austin. Como
omo sempre meu
tema é ligado às tradições
ções musicais luso
lusobrasileiras, faz-se essencial entender Portugal e a
produção de seus compositores do século XVIII,
que filtram a influência italiana e a transmitem
como modelo para os compositores actuantes no
Brasil. No entanto, apesar dee essa ser uma
máxima desde o início dee meu trabalho em 1995,
foi no trabalho do doutoramento, que envolve a
pesquisa das obras dramáticas compostas em
língua portuguesa com ênfase no entremez A
Saloia 1amorada com música de Leal Moreira e
texto do brasileiro
leiro Domingos Caldas Barbosa
Barbosa,
que localizei a única cópia remanescente numa
biblioteca norte-americana.
americana. É justamente para
realizar o melhor trabalho possível contando com
a
experiência,
excelência
e
visões

A Reitoria da Universidade de São Paulo está
a por em prática o projecto Brasiliana USP,
USP
que consiste em tornar disponível através da
Internet a maior colecção de livros e documentos
sobre o Brasil pertencente a uma universidade. A
pesquisa e o acesso on--line podem ser feitos no
site: http://www.brasiliana.usp.br/
DOAÇÕES AO ÚCLEO:
ÚCLEO
Música contemporânea brasileira de José
Maria Neves, editora Contra Capa, Rio de
Janeiro, 2008. Livro doado
d
por Salomea
Gandelman.
Compositores Brasileiros: obras para piano
(1950/1988) de Salomea
Salom
Gandelman, editora
Relume Dumará / Funarte, 1997. Livro doado
pela autora.
Cartilha rítmica
ica para piano de Almeida
Prado de Sara Cohen e Salomea Gandelman,
Rio de Janeiro, 2006. Livro doado por Salomea
Gandelman.
ARTEunesp, vol. 16,, Universidade Estadual
Paulista, 2003. Periódico doado por Martha Herr.
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Radamés e o Sax de Leo Gandelman
Gandelman, Biscoito
Fino, 2006.. CD doado por Salomea Gandelman.

LAÇAMETOS

GRAVAÇÕES
O Coro de Câmara de Lisboa gravou
recentemente a Missa Grande escrita por
Marcos Portugal em finais do século XVIII
XVIII.
Originalmente para vozes e orquestra, a missa
ganhou posteriormente uma versão apenas com o
contínuo escrita pelo próprio compositor. É
justamente esta versão utilizada pelo CCL em
seu novo CD. Para mais informações consultem
consultem:
http://www.corodecamaradelisboa.com/inicial
elisboa.com/inicial

Foi lançado neste mês de Agosto o CD
Fortepiano
tepiano no Brasil do Século XIX
XIX, com peças
do repertório popular e de câmara brasileiro. A
gravação é resultado
ado do trabalho do cravista
Antônio
nio Carlos de Magalhães com a colaboração
da musicóloga Mary Angela Biason.

LIVROS
Foi lançada recentemente a colecção Ópera na
Amazônia (1850-1910) pela editora Valer. Trata
Tratase de quatro livros de partituras de óperas
produzidas por compositores da Amazónia entre
o final do século XIX e o início do século XX
XX, e
mais dois livros-texto,
texto, um sobre a ópera em
Belém e o outro em Manaus.. A colecção é
resultado de pesquisa desenvolvida por Márcio
Páscoa desde 2006, sob patrocínio do Programa
Petrobras Cultural. As obras são: Bug Jargal e
Jara, de José Cândido da Gama Malcher (1853
(18531921), Idalia, de Henrique Eulálio Gurjão (1834
(18341885), Gli Eroi, de Meneleu Campos (1872
(18721927) e Calabar, de Elpídio Pereira (1872
(18721961):
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Em Junho passado foi lançando na cidade de
São Paulo o livro Castrati e outros virtuoses: a
prática vocal carioca sob influência da corte de
D. João VI de Alberto Pacheco pela editora
Annablume. O livro conta com o apoio da
FAPESP (Fundação de Aparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) e do CESEM (Centro de
Estudos de Sociologia e Estética Music
Musical).

COTACTOS
http://www.caravelas.com.pt
nucleocaravelas@gmail.com
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