12 Agosto | 17:00 | Casa de Mateus
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Os Cursos de Mateus e o Movimento de Música
Antiga em Portugal
Rui Vieira Nery
12 Agosto | 19:00 | Capela da Casa de Mateus
CONCERTO DE ABERTURA
Um Serão com Bach
António Carrilho – ﬂauta de bisel / recorder
Helena Marinho – fortepiano
14 de Agosto | 19:00 | Capela da Casa de Mateus
The Judgement of Paris
Aimee Brown, Ingrid Fittler, Isabelle Palmer
e Peter Petocz, ﬂauta de bisel

16 de Agosto | 19:00 | Capela da Casa de Mateus
L’Art de toucher le Clavecin
Jacques Ogg – cravo solo
17 de Agosto | 19:00 | Igreja Paroquial de Mateus
Concerto de Música de Câmara
Participantes dos XXVIII Encontros Internacionais
de Música da Casa de Mateus
18 de Agosto | 19:00 | Capela da Casa de Mateus
CONCERTO DE ENCERRAMENTO
1ª parte | Música de Câmara
2ª parte | Ensemble Vocal | dir. Ricardo Bernardes
e Marcio Soares Holanda

XXVIII
Encontros
Internacionais
Música
da Casa de Mateus
RICARDO BERNARDES

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

ANTÓNIO CARRILHO

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA

CURSOS INTERNACIONAIS
Maria Cristina Kiehr l Canto Barroco
Enrico Gatti l Violino Barroco
Jacques Ogg l Cravo
António Carrilho l Flauta de bisel
Helena Marinho l Pianoforte e música de
câmara (aberto a pianistas e cravistas)

Raquel Cravino l Violino barroco e repertório
barroco adaptado ao violino moderno
Michio Ohara l Correpetição em Cravo e
Pianoforte
Ricardo Bernardes l Ensemble vocal
Márcio Soares Holanda l Preparação técnica
do Ensemble vocal

INSTRUMENTO OU VOZ
MÚSICA DE CÂMARA
ENSEMBLE INSTRUMENTAL
ENSEMBLE VOCAL

Master-classes
Concertos
Conferências

AGRADECIMENTOS:

Paróquia de Mateus
Conservatório Regional de Música de Vila Real

APOIOS:

A entrada é livre, mas os lugares são limitados pelo que se recomenda inscrição prévia através do e-mail:
cultura@casademateus.pt
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ARTES
CULTURA
PENSAMENTO
INOVAÇÃO
ENCONTROS INTERNACIONAIS DE MÚSICA
Após doze anos de interrupção, regressam os Encontros Internacionais
de Música que são, desde 1978, um dos mais singulares festivais de
música barroca da Europa. Entre 12 e 18 de Agosto, o Verão na Casa
de Mateus volta a ser o lugar e o tempo da azáfama em torno da
música, da sua aprendizagem avançada e da sua fruição, o lugar onde
se juntam mais de três dezenas de músicos em torno das ideias de
transmissão e estudo intensivo de instrumento, voz e diferentes
agrupamentos de câmara nos domínios da música antiga e barroca.
Com a direção artística de Ricardo Bernardes, musicólogo e diretor das
atividades culturais da Fundação da Casa de Mateus, e a direção
pedagógica de António Carrilho, prestigiado ﬂautista cuja formação
passou pelos Encontros Internacionais, regressam renomados
professores das edições anteriores, de que são exemplos maiores a
soprano argentina Maria Cristina Kiehr, o violinista italiano Enrico Gatti
ou o cravista francês Jacques Ogg, bem como antigos alunos, hoje com
brilhantes carreiras internacionais.

CULTURA
EM DIÁLOGO
1978-2018

Numa sociedade aberta que se pretende
autêntica e livremente democrática, a cultura
deve consistir numa prática aberta. Prática,
enquanto exercício de consciência crítica no
contacto com a realidade. Aberta, não no
sentido — que redunda no equívoco,
na banalidade e no empobrecimento — de
massiﬁcação dessa mesma cultura, mas no da
multiplicação de focos a partir dos quais possa
dinamicamente irradiar e propagar-se.

Rui Vieira Nery, outro dos históricos dos Encontros Internacionais,
proferirá a Conferência de Abertura, dedicada ao tema Os Cursos de
Mateus e o Movimento de Música Antiga em Portugal, demonstrando o
jogo de inﬂuências mútuas que tornou Mateus numa referência
incontornável do desenvolvimento da Música Antiga em Portugal ao
longo das últimas décadas.
Ao longo da semana, professores e alunos desdobram-se em concertos
e recitais que, a cada ﬁm de tarde, nos revelam um repertório plural.
Das obras de compositores barrocos portugueses menos conhecidos
do grande público, como Pedro de Araújo ou João Rodrigues Esteves,
até Vivaldi, à família Bach ou à contemporânea Ella Macens, cinco
concertos de ﬁm de tarde, cinco oportunidades de sentir o virtuosismo
de músicos excecionais.

O que implica a intervenção de cada um no
especíﬁco da sua humanidade concreta,
a comum participação, entendida como o
avesso da passividade e modo de transformar
conteúdo em situações culturais; o que
portanto, e liminarmente, não se concebe
sem a mais larga possibilidade de diálogo.
Texto de apresentação do programa
Cultura em Diálogo

14 de Agosto | 19:00 | Capela da Casa de Mateus

Concerto

The Judgment of Paris

Um quarteto de alunos dos Encontros Internacionais, que nos chega do Conservatório de Música
de Sydney, partilha connosco um repertório composto por obras referenciais arranjadas para
quarteto de ﬂautas. Desde a Batalha de sexto tom, obra maior do quase desconhecido
compositor português Pedro de Araújo, até a uma obra, da compositora contemporânea
Ella Macens, que estreou em Março passado, teremos ainda a oportunidade de visitar obras de
Vivaldi, Bach ou Antonio Soler. O quarteto é membro do Historically Informed Practice Group,
lugar de exploração da performance histórica, através da análise dos instrumentos de época, ou
do estudo de fontes escritas, no sentido de produzir um olhar sobre as formas como se
interpretava e ouvia a música de outras eras.

Membros do Historically
Informed Practice Group,
do Conservatório de Música
de Sydney, Universidade
de Sydney, Austrália
AIMEE BROWN
INGRID FITTLER
ISABELLE PALMER
PETER PETOCZ

14 de Agosto | 19:00 | Capela da Casa de Mateus

O quarteto de ﬂautas The Judgement of Paris
formou-se em Março de 2016. Todos os seus
elementos seguem estudos no Conservatório
de Música da Universidade de Sydney. Aimée,
Ingrid e Isabelle frequentam o terceiro ano do
programa Bachelor of Music, com especialização
em ﬂauta, enquanto Peter se encontra a
terminar o seu Master of Music Performance.

PROGRAMA
Pedro de Araújo (1662-1705)
Batalha de sexto tom (arr. Peter Petocz)
Antonio Vivaldi (1768-1741)
Concerto em Sol RV 532
(arr. Peter Petocz)
Allegro, Andante, Allegro
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio from Violin Partita
No. 3 BWV 1006 (arr. Eccles)
Ella Macens (2016)
In the Autumn Wind we Sway
Antonio Soler (1729-1783)
Sexto Concierto para dois órgãos R
463 (arr. Peter Petocz)
Allegro-adagio-allegro-adagio,
Minue' e variações

O quarteto apresenta-se regularmente em
concertos do Early Music Ensemble, em
apresentações singulares ou em formações
que incluem voz, teorba, percussão, ou um
ensemble de instrumentos tradicionais chineses.
Apresenta-se em digressão um pouco por toda
a Austrália, desde os Jardins Botânicos ou da
Elisabeth Bay House, em Sydney, até à
St Michael’s Catholic Church Bungonia, a mais
antiga igreja católica australiana, ou a outros
locais patrimoniais.
Para além do seu vasto repertório, o quarteto
encomenda obras originais a compositores
australianos. Até ao momento, já estrearam
três dessas composições, estando mais seis
em processo de escrita. O seu objetivo é
produzir e editar um registo de repertório de
obras australianas do séc. XXI para ensemble
de ﬂautas. As gravações decorrem ao longo
das temporadas de 2018 e 2019.
Um dos exemplos, a obra de Ella Macens ‘In
the Autumn Wind we Sway’ estreou no passado
mês de Março e integra o repertório do grupo
desde então. Individualmente, todos os quatro
membros do ensemble seguem aulas regulares
com Hans-Dieter Michatz, membro fundador
e diretor musical da Melbourne Collegium
Baroque Orchestra, que se apresenta
regularmente com artistas como Walter van
Hauwe, Michala Petri, Geoﬀrey Lancaster,
Paul Dyer e com a generalidade dos ensembles
australianos de música antiga. Neste momento,
o agrupamento segue uma master-class com
António Carrilho, no contexto dos Encontros
Internacionais de Música da Casa de Mateus.

