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A viagem até e para além de Il Viaggio

A Égide – Associação Portuguesa das Artes – e o Centro Cultural de Belém (CCB) estão 
intimamente ligados. Desde logo, porque foi no CCB que encontrámos o parceiro ideal 
para o nosso primeiro projeto artístico e social; refiro-me à gravação, em abril de 2022, 
do videoclipe «Ukraine, my dear», um hino pela paz encomendado ao compositor Filipe 
Raposo e ao letrista João Moreira dos Santos com o estrito propósito de angariar fundos 
para apoiar os artistas ucranianos que começavam a chegar a Portugal na sequência da 
guerra iniciada meses antes. Depois, porque foi também no CCB que um dos vários artistas 
que apoiámos mediante tais fundos, a assistente de encenação Lada Shylenko, participou 
com a Orquestra XXI na produção da ópera Pelléas et Mélisande. Finalmente, porque é 
ainda com o CCB que, a partir de 2023, desejamos abraçar novos projetos.
Foi, pois, com naturalidade que em meados do corrente ano, quando surgiu a oportunidade 
de acompanhar o CCB na produção de Il Viaggio a Reims, a Égide respondeu de imediato 
e de forma inequivocamente afirmativa. Fizemo-lo não só pelas experiências conjuntas 
anteriores, mas também porque a ópera está no nosso ADN e porque entre os muitos 
propósitos da Égide se encontra o objetivo de democratizar o acesso a formas musicais 
menos massificadas. 
Fundada em janeiro de 2022, a Égide nasceu do profundo trabalho de mecenato cultural 
que venho desenvolvendo ao longo das últimas décadas, tendo como objeto social a 
promoção e o apoio a iniciativas de natureza cultural, artística, educativa e social. Para a 
constituir, convidei quatro profissionais que detêm um longo e vasto curriculum na área 
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da cultura. Com tal equipa, a Égide criou já o referido videoclipe «Ukraine, my dear», 
patrocinou a carreira de diversos compositores e instrumentistas profissionais, concedeu 
bolsas de estudo a jovens aspirantes a músicos, apoiou a edição discográfica e financiou 
alguns dos festivais nacionais de referência na música erudita, incluindo o Algarve Music 
Series, o Cistermúsica e o Festival Internacional dos Açores.
O projeto Égide transcende, porém, o apoio a artistas e a estruturas profissionais. 
De facto, abarca também os amadores, para os quais concebemos o programa Arte em 
Nós. Pretendemos, assim, contribuir para a descoberta e a divulgação dos muitos criadores 
anónimos que habitam entre nós, mas cuja expressão artística não tem sido possível ao nível 
que merece. Nesse âmbito, ainda, ambicionamos chegar em breve ao imenso mundo das 
comunidades portuguesas espalhadas um pouco por todo o mundo.
A viagem está, portanto, só a começar, mas promete levar-nos longe e ser coroada de 
sucesso.

Ana Proença
Presidente da Égide

Il Viaggio a Reims no CCB

Il Viaggio a Reims é a Ópera que encerra o ano de 2022 no Centro Cultural de Belém.
Com um elenco extenso e notável — 17 cantores em cena —, a ópera de Rossini, dirigida 
pelo Maestro Pedro Carneiro à frente da Orquestra de Câmara Portuguesa e de um coro 
participativo, encenada por Teresa Simas, quase 200 anos depois da sua estreia em Paris, renova, 
neste final de ano, o seu caráter festivo e celebratório. Para além disso, esta produção inaugura, 
também, a parceria entre o Centro Cultural de Belém e a Égide – Associação Portuguesa das 
Artes, fundamental para tornar possível uma produção própria desta natureza e com esta 
escala. 

«Agora que a mais plácida harmonia reina entre os povos, 
o feliz destino da Europa será sempre cumprido»
O CCB tem vindo, ao longo do tempo, a traçar um caminho de crescente investimento em 
produções próprias, contribuindo, desta forma, para desenvolver e estimular os processos 
criativos nos vários campos artísticos em que atua. Este caminho, que cumpre uma missão 
fundamental da instituição, necessita de parceiros para a sua concretização, que partilhem 
o risco connosco e com os criadores, que se revejam na possibilidade de estimular o 
panorama artístico, apoiando a criação e a difusão. 
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Rossini em Paris 

Il Viaggio a Reims ossia L’albergho del Giglio d’oro
 
Em 1824, ao chegar a Paris, Rossini trazia no seu repertório 34 óperas e a sua música 
constituía, então, uma verdadeira moda e mania social – algo que, hoje em dia, só encontra 
comparação nas alas do fenómeno futebolístico. Nessa época, e apesar da requisição 
massiva dos teatros, recebeu apenas, e por duas vezes, encomendas do estrangeiro – 
Lisboa e Londres –, sendo, por conseguinte, a capital francesa a terceira cidade europeia 
para onde Rossini compôs expressamente. Excluindo as revisões de Maomettano II, agora 
Le Siège de Corinthe, e Mosè, Moïsè et Pharaon ou Le Passage de la Mer Rouge, tratou-se 
de uma produção constituída por Il Viaggio a Reims e Le Comte Ory, e Guillaume Tell.
O Drama giocoso in un atto, com libreto de Luigi Bolocchi, Il Viaggio a Reims, teve a 
sua estreia a 19 de Junho de 1825 no Théâtre-Italien de Paris – no qual Rossini era o 
director (função que está, inclusive, na razão da sua transferência para esta cidade) – e foi 
representado como uma cantata cénica na ocasião da coroação de Carlos X da França, 
embora fora do programa oficial do evento. O êxito foi retumbante, resultado a que não 
foi alheia a prestação dos cantores de que dispunha. Todavia, tratava-se de música de 
ocasião e Rossini opôs-se à inclusão da ópera no decurso da temporada, razão pela qual só 
contou com quatro récitas. Sustenta Luigi Rognoni que Il Viaggio, em italiano, dado que o 
compositor ainda não dominava o francês, constitui o ensaio de uma orientação estilística 
seguida em Le Comte Ory, aliás, onde se encontra material musical reutilizado, isto é, quatro 
números no total, dada a composição destas duas óperas em simultâneo. Com o recurso 

É nesse sentido que a parceria com a Égide é, a todos os títulos, exemplar: parte de uma 
comunhão de interesses e preocupações, de uma comum visão sobre as possibilidades 
que se abrem à comunidade artística pela partilha de projetos, mas também sobre o 
alargamento da oferta cultural que beneficia os públicos. 

Nesse sentido, resta-me agradecer o empenho, a contagiante energia e a permanente 
abertura ao diálogo por parte de Ana Proença, Presidente da Égide. Certamente que este 
Il Viaggio a Reims é o início de uma auspiciosa colaboração. «Agora que a mais plácida 
harmonia reina entre os povos, o feliz destino da Europa será sempre cumprido», canta-se 
no final da Ópera. Em tempos tão complexos como estes que estamos a viver, que fique, a 
encerrar o ano, esta mensagem de colaboração e abertura.

Delfim Sardo
Administrador do CCB
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à citação da música de outrem, Rossini alterna os números de Il Viaggio entre pezzi seus e 
cantos populares e hinos patrióticos, de acordo com a origem geográfica 
dos vários intervenientes que, segundo a trama, se encontram retidos no albergue Giglio 
d’oro, em Plombières-les-Bains, enquanto se deslocavam para Reims, onde, por tradição, 
são coroados os reis de França.
À data, Rossini acumulava já 13 títulos de música de ocasião, seis dos quais de teor 
político – associados com o papa, altezas diversas e a Casa Real de Nápoles – sendo 
Le Nozze di Teti e di Peleo um dos mais ambiciosos do género: os seus cerca de 60 
minutos, são ultrapassados por Il Viaggio, que, como se estima, dispunha inicialmente de 
mais três vezes desse tempo! Em suma, a acção encomiástica resume-se à convocação 
de personagens mitológicos, culminando a trama, no final da sua representação, com uma 
licenza, reverência em música, de assomo pátrio, ao homenageado do dia. 
Em Il Viaggio, como novidade, a acção (na dispensa de divindades pagãs, que, ao romperem 
o tempo, interagiriam no mundo) coloca em cena um monarca e o homem comum 
actualizado nos costumes, gostos e pitorescos, cuja divinização se encontra nos méritos do 
mesmo: a superação da excelência vocal exigida pela partitura.

Samuel Vieira
Musicólogo

(O autor escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)

Rossini e o Canto

Gioachino Rossini (1792-1868) é sobejamente conhecido do público e Il Barbiere di Siviglia 
(Roma 1816, baseado em Beaumarchais) é talvez a sua ópera mais popular, sobretudo a 
personagem de Fígaro e o seu «Figaro qua, Figaro là» da cavatina inicial. Curiosamente, 
outro trecho rossiniano muito conhecido diz respeito à sua última ópera (Guillaume Tell, 
Paris, 1829, baseado em Schiller), e é a Abertura que durante anos, e devido aos delírios de 
Hollywood, foi associada a uma cavalgada de cowboys — algo muito longe da lenda do herói 
suíço. Rossini tem um estilo único que marca uma transição muito importante do Belcanto
Barroco («Cantar de forma bela», um estilo floreado e ornamentado que se tornou um 
tanto exagerado, sobretudo com o narcisismo dos cantores a mostrar o seu virtuosismo) 
para o que vai ser o início do romantismo italiano e que passa por o que chamamos de 
Bel Canto, de que Bellini e Donizetti são os grandes expoentes. Para Rossini, o Canto 
devia ter como prioridade a beleza do som e da linha vocal e as passagens de agilidade e 
coloratura deveriam ser executadas de forma exacta, clara e límpida, sem excessos que 
perturbassem a mensagem dramática. O seu objectivo era tal que tratou de escrever tudo e 
todas as notas que pretendia cantadas. Aliás, quem se depara com uma partitura de Rossini, 
pode ter um pequeno susto porque a densidade de notas por página é tal que a primeira 
reacção é de sufoco. Calma! Se formos lentamente lendo as frases, percebemos que tudo 
aquilo são ornamentos, roulades, appoggiature, trilos, enfim… tudo escrito. Rossini tomou 
controlo deliberado das partes virtuosísticas, escrevendo em detalhe tudo o que queria que 
os cantores fizessem, não lhes dando hipótese de criatividade pessoal. O que não quer dizer 
que, mesmo assim, os cantores, e sobretudo as cantoras, não fossem colocando aqui e ali 
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notas da sua personalidade. Conta-se que Adelina Patti cantou para Rossini a Cavatina 
«Una voce poco fa» (Il Barbiere di Siviglia) com tantos ornamentos e criatividade pessoal 
que o maestro, fazendo jus da sua ironia, perguntou: «mas que bela ária, quem é o autor?» 
Outro aspecto das inovações de Rossini prende-se com o tipo de sonoridades criadas na 
orquestra, onde muitas vezes instrumentos cantam, comentam ou respondem aos cantores; 
mas é o tratamento que dá às Óperas Cómicas que é inovador. Tendo em conta que, por 
comparação à OperaSeria, a OperaBuffa era um género menos conceituado (servia para 
divertir, não para dar ensinamentos e lições de moral), Rossini passou a tratar os dois 
géneros em paridade; ou seja, punha igual cuidado na escolha de libretos, na composição 
e, muito importante, na escolha de cantores — o hábito de que os grandes cantores, Prima 
Donna e Primo Uomo, só cantavam OperaSeria, muda com Rossini, que os convida para 
ambos os géneros — por exemplo, Giuditta Pasta cantou a Desdémona de Otello, Elisabeta, 
Regina d’Inghilterra e Tancredi, mas também cantou a Corinna de Il Viaggio a Reims e 
Ninetta de La Gazza Ladra (esta uma ópera semi-séria/melodrama com uma Abertura 
também bastante conhecida). Rossini faz uma transição importante nas tipologias vocais. 
Na verdade, ainda nasce numa época em que as grandes referências estão associadas às 
vozes de Soprano e Castrato — sempre os heróis! Mas essa tendência vai mudando com o 
florescimento das vozes médias femininas que começam a impor-se, sobretudo em papéis 
«travesti» (por exemplo o Cherubino d’As Bodas de Fígaro, de Mozart). Assim como as 
vozes médias/graves femininas já não têm de ser a «Mãe», a «Bruxa», a «Velha», e podem 
ser as belas Heroínas, também as vozes masculinas, sobretudo de Tenor, começam a poder 
ser o «Jovem enamorado» e o «Herói», numa aproximação e empatia com as pessoas 
do público. Usando uma técnica da época, os tenores recorriam muito ao falsetto para 

emissão de toda a região aguda. Assim se entende que, depois de um período inicial em 
que a tessitura para o tenor era acessível e não muito elaborada, Rossini comece a escrever 
papéis extremamente agudos, muito leves e cheios de virtuosismo para um tipo de voz 
denominada Tenorino (ver Ramiro de La Cenerentola, Don Narciso de Il Turco in Italia e 
Lindoro de L’Italiana in Algeri). No entanto, como era hábito suceder, Rossini escrevia para 
as vozes que tinha para uma determinada encomenda/produção, pelo que não é difícil de 
perceber que, depois de ter escrito papéis de Tenorino, venha a escrever, por exemplo, 
o Almaviva (Il Barbiere di Siviglia) para um Tenor mais lírico, se bem que com desafios a 
nível de agilidade vocal. Rossini compôs cerca de 40 óperas entre 1810 (La Cambiale di 
Matrimonio) e 1829 (Guillaume Tell), esta última já no estilo Grand Opera, com menos 
ornamentação e mais dramatismo, mostrando um novo caminho da arte do Canto Lírico. 
Aliás, o enormemente famoso Rossini decidiu parar definitivamente com a criação operática 
porque sentiu que o Canto ornamentado, elegante e delicado estava a dar lugar a um 
paradigma vocal que não lhe agradava (que ele classificava como «gritos», assumindo que 
«a Arte do Canto estava em decadência»). Ironicamente, foi na estreia italiana do Guiglielmo 
Tell (Lucca, 1831) que o tenor Gilbert Duprez cantou pela primeira vez um Dó sobreagudo, 
apoiado sobre o ar e os músculos torácicos e não no registo de falsettone, o famoso 
«Dó de Peito», abrindo assim caminho à futura voz de Tenor Heróico (muito para o horror 
da maioria do público presente, o que não deixa de ser, também, uma ironia!).

Ana Paula Russo
(A autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico) 
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Rossini num «Petit Rien» Biográfico 

«Depois da morte de Napoleão não há outro homem de quem se fale diariamente». 
Assim iniciou Stendhal a sua Vida de Rossini (1823), com a qual veio preparar a chegada de 
Rossini a Paris. Para Philip Gossett «nenhum compositor da primeira metade do século XIX 
desfrutou da medida de prestígio, riqueza, aclamação popular ou influência artística que 
pertenceu a Rossini», ventura essa só igualada pelos que, tendo conhecido a felicidade de 
sua mesma profissão, chegaram aos nossos dias sem terem passado pelo esquecimento – o 
que nem tanto aconteceu com as suas óperas, tendo nelas, a questão vocal, até aos anos de 
1950, o centro de dificuldades quanto à assiduidade de representações. Filho de músicos, 
Gioachino Rossini nasceu em 1792, em Pesaro. Com o pai, aprendeu trompa e com o padre 
Giuseppe Malerbi, em Lugo, canto e composição. Em Bolonha, prosseguiu estudos com o 
padre Angelo Tesei e, no Liceo Musicale, desenvolveu a arte do contraponto com o padre 
Stanislao Mattei. Profissionalmente, em 1801, apareceu como viola na orquestra; em 1804, em 
Bolonha, debutou como cantor na Camilla, de Paer, e, em alguns teatros, foi ainda maestro 
al cembalo e o compositor de árias de substituição. A sua primeira ópera foi Demetrio e 
Polibio (1810), embora só tenha subido ao palco em 1812 após a estreia das farsas compostas 
para Veneza e Bolonha, e, das quais, Il Signor Bruschino é entendida como a sua melhor 
obra deste período – época ainda em que a ligação com Maria Marcolini augurou o seu 
debute no Teatro alla Scala de Milão com La Pietra di Paragone. 
O ritmo de trabalho que se seguiu é tão estonteante quanto incrível. Das óperas compostas 
até 1816, ano em que estreou Il Barbiere di Siviglia, o único título que provavelmente se 
manteve em palco desde a sua estreia, destacam-se Tancredi e L’Italiana in Algeri, obras 

estas que o internacionalizaram. Contudo, estes trabalhos, aliás como toda a sua produção, 
não podem ser pensados sem a metodologia do aproveitamento de material musical 
anterior, como foi, por cinco vezes, um dueto de Demetrio e Polibio. A par da reutilização 
das sinfonias, subsiste a citação própria, por exemplo, na transposição de parte da cavatina 
de Elisabetta, em Elisabetta, Regina d’Inghilterra, na de Rosina, em Il Barbiere di Siviglia. 
Da música de terceiros, fez uso de «Caro mio ben» de Tommaso Giordano, na Armida, em 
«Sventurata! Or che mi resta». Quanto a questões técnicas, sobretudo no que se refere aos 
objectos formais de escrita, isentamo-nos de considerações. No fundo constituem uma 
arquitextualidade no campo das citações e dizem respeito a um terreno comum a todo um 
sistema de produção e ao diálogo com a compreensão do público. 
Os anos de 1815-23 são marcados pelas produções para o Teatro San Carlo de Nápoles, 
onde Rossini compôs para Isabella Colbran, com quem casou, Elisabetta, Regina 
d’Inghilterra, Otello, Armida, Mosè, Ricciardo e Zoraida, Ermione, La Donna del Lago, 
Maometano II, Zelmira e Semiramide.

Samuel Vieira
Musicólogo

(O autor escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)
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Contexto Artístico 

Com apenas 32 anos, Gioachino Rossini era já um compositor consagrado tanto pelos 
amantes da ópera como pelos seus pares. É assim que no ano de 1824, após uma série de 
sucessos apresentados um pouco por toda a Itália, e que rapidamente passaram 
além-fronteiras, recebe um convite para assumir a direção do Teatro Italiano de Paris. 
Uma vez chegado à capital francesa, é-lhe proposto trabalhar numa nova ópera integrada 
nas comemorações da coroação de Carlos X, efetuadas, durante a primavera daquele 
ano, na Catedral de Reims. Essa ópera viria a ser Il Viaggio a Reims, estreada no Teatro 
Italiano, no dia 19 de junho de 1825, pouco tempo depois da coroação, mas ainda a tempo 
de fazer parte das comemorações da efeméride. Para a estreia, tal como era exigido pela 
ocasião, foi reunido um elenco absolutamente extraordinário e que incluía Ester Mombelli, 
Giuditta Pasta, Domenico Donzelli, Nicolas Levasseur e Marco Bordogni. Nunca ninguém 
tinha composto uma ópera para um tal conjunto de grandes cantores, verdadeiro fogo-
de-artifício vocal e autêntica apoteose do bel-canto.  Esta última ópera italiana e primeira 
ópera parisiense de Rossini foi originalmente pensada como algo meramente circunstancial, 
pelo que o compositor quis retirá-la logo após a terceira récita. No entanto, a estreia 
constituiu um verdadeiro sucesso, pois o teatro estava cheio e o público entusiasmado. 
Meses depois, em setembro, Rossini acedia relutantemente a repô-la em cena para 
beneficiar uma causa de beneficência (apenas uma récita) e essa seria a última vez em 
que se ouviria aquela música em Paris como parte do Dramma Giocoso Il Viaggio a Reims. 
Apesar de tudo, a sua música não seria desperdiçada, uma vez que grande parte seria 
utilizada em Le Comte d’ Ory, de 1828.  Não se deve esperar desta ópera, como da maioria 
das óperas menos conhecidas de Rossini, um enredo importante, muito menos um grande 

aprofundamento psicológico e dramático. Esta é uma ópera feita à medida dos amantes do 
bel canto, uma ópera de números, como se usava então, contendo árias, duetos, conjuntos, 
separados por recitativos. Existem grandes árias para todos os registos. É um esplêndido 
espetáculo de pirotecnia vocal, de passagens desafiantes e incríveis conjuntos, e que desde 
a sua redescoberta tem corrido o mundo inteiro.

André Cunha Leal

Sinopse 

No hotel Lys d’Or, na pequena estação termal de Plombières, encontra-se um grupo 
cosmopolita de viajantes foliões, personagens importantes na sua grande maioria, a caminho 
de Reims, onde esperam assistir à coroação de Carlos X. 
Sob o olhar vigilante de Madama Cortese, a proprietária do estabelecimento, atenta a 
manter a boa reputação ao lisonjear as manias de cada um, estes hóspedes excecionais 
tentam estabelecer intrigas amorosas e são os atores ou as vítimas de uma série de 
incidentes trágico-cómicos.

Cena 1 - Numa sala espaçosa do hotel Lys d’Or, com várias portas, Maddalena, a governanta 
do hotel, exorta os criados a cumprirem com mais ligeireza e eficiência as suas obrigações, 
uma vez que os hóspedes se preparam para partir para Reims.

Cena 2 - Entra Don Prudencio, o médico. Comenta que os hóspedes, graças aos seus 
cuidados, estão muito melhor do que quando chegaram. Os empregados não veem a hora 
da partida deste grupo para finalmente poderem descansar.
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Cena 3 - Entra a Sra. Cortese, a dona tirolesa do estabelecimento. Recomenda aos criados 
que atendam sempre cada hóspede de acordo com seu capricho para que, felizes, levem 
boas recordações do hotel. Numa única frase consegue retratar cada hóspede, cada qual 
com suas características.

Cena 4 - A Sra. Cortese suspira. Gostaria também de ir a Reims, mas deve esperar o 
regresso do marido. Entra a Condessa di Folleville, elegantíssima francesa. Ela vem à procura 
da sua criada, Modestina. Quando a Sra. Cortese se prepara para ir buscá-la, a criada da 
Condessa di Folleville entra. Trocam algumas palavras e a criada sai.

Cena 5 - Chega Luigino, primo de Folleville. Ele anuncia que a diligência que trazia a 
bagagem da condessa teve um acidente e todo o seu conteúdo se perdeu. Folleville desmaia 
e Luigino pede socorro.

Cena 6 - Acode o Barão de Trombonok – alemão louco por música. Ele e Luigino tentam 
reanimar Folleville. Chega o médico Don Prudencio, que toma as rédeas da situação. 
Folleville acorda destroçada.

Cena 7 - Estão todos em volta de Folleville quando chega Modestina com uma grande caixa 
contendo um chapéu magnífico, última moda. A Condessa rejubila. Agradece a Deus pelo 
chapéu, que se salvou.

Cena 8 - O Barão Trombonok dá ordens a Antonio, o mordomo, para que prepare as 
carruagens para a viagem noturna do grupo. Trombonok parece ter sido nomeado pelo 
grupo de viajantes para seu tesoureiro e encarregado dos preparativos da viagem.

Cena 9 - Entram Don Profondo, suíço — apaixonado por antiguidades — e Don Alvaro — 
oficial de marinha espanhol. Don Profondo entrega a Trombonok a sua parte do dinheiro 
para a viagem e comenta ter encontrado, ali por perto, uma valiosa coleção de antiguidades. 
Don Alvaro apresenta Malibea, uma jovem viúva polaca pela qual está apaixonado. Melibea 
agradece e diz que será um prazer viajar com eles.

Cena 10 - Aparece o Conte de Libenskof — general russo também apaixonado por Melibea. 
Quando ouve as suas últimas palavras, fica louco de ciúmes. Os dois homens olham-se com 
ódio. Finalmente, tudo parece estar pronto para a partida. Só falta a volta do mensageiro 
que deverá trazer os cavalos para as carruagens.

Cena 11 - A Sra. Cortese entra. Está preocupada com a demora do mensageiro, que não 
chega com os cavalos. Do outro lado da sala, Libenskof discute com Melibea, acusando-a de 
traição e provoca Don Álvaro para um duelo. Eis que são interrompidos pelo som da harpa 
e o canto de Corina, a improvisadora, invisível, atrás da porta de um dos quartos. No final, 
todos saem, menos a Sra. Cortese.

Cena 12 - A Sra. Cortese está só e vê entrar Lord Sidney — coronel inglês — muito pensativo. 
Nervosa, comenta para si que o mensageiro não voltou ainda e observa também o amor de 
Sidney por Corina, que ela intui retribuído. Enquanto isto, Sidney lamenta a sua paixão não 
correspondida. Entram criados. Eles carregam flores, que colocam em frente à porta do 
quarto de Corina.

Cena 13 - Os criados saem e entra Don Profondo, que pergunta a Sidney sobre objetos de 
arte ingleses. Sidney responde que não sabe e melhor seria que se dirigisse a um museu.
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Cena 14 - Corina sai do quarto seguida pela sua harpista grega, Delia. Corina e Profondo 
são amigos e cumprimentam-se. Ele entrega-lhe uma carta, que ela lê, e depois sai para 
verificar os preparativos da viagem. Delia também sai e Corina admira as flores à sua porta, 
colhe uma e prende-a ao peito.

Cena 15 - Chega o Cavalier Belfiore — oficial francês que corteja todas as mulheres, 
sobretudo Folleville. Ao ver Corina sozinha, pensa que chegou o momento de cortejá-la. 
Primeiro tenta suscitar sua curiosidade, depois elogia-a, finalmente ajoelha-se aos seus 
pés, declarando-se. Ela repele-o e ameaça chamar por ajuda. Ele sai pensando que ela 
está apenas a fazer-se difícil. Don Profondo, que assistira à cena escondido, entra na sala, 
sendo seguido por criados que carregam uma mesa, papel e material para escrever. Depois, 
senta-se. A pedido do Barão Trombonok, diz ele, encarregado pelo grupo da organização da 
viagem, faz a relação dos pertences de cada um dos viajantes.

Cena 16 - Entra Folleville e pergunta a Don Profondo se viu Belfiore e com quem estava. Ele 
responde de maneira vaga e ela fica furiosa.

Cena 17 - Entra Don Alvaro e depois Libenskof. Todos comentam a iminente partida. Chega 
também Trombonok, anunciando que, finalmente, o mensageiro apareceu e as notícias não 
são boas. Manda um criado chamar os demais viajantes.

Cena 18 - Todos os hóspedes estão reunidos e também o mensageiro, Zefirino, ao qual 
Trombonok cede a palavra. Resumindo, diz que foi a muitos lugares e, infelizmente, em toda 
a redondeza não há um só cavalo para comprar ou alugar e eles devem renunciar à viagem.

Cena 19 - Chega a Sra. Cortese com uma carta na mão. É do marido, que está em Paris. 
Solicita a Profondo que a leia em voz alta: «após a coroação em Reims o Rei irá a Paris, onde 
acontecerão grandes festejos.» Imediatamente, Folleville, que mora em Paris, oferece a 
todos a sua casa. Decidem partir. Mas como? Através da diligência, que passa todos os dias 
em La Plombières, a caminho de Paris. Sairão no dia seguinte e com o dinheiro arrecado 
para ir a Reims darão naquela mesma noite uma grande festa na pousada.

Cena 20 - Madamma Cortese chama Antonio, o mordomo, e Gelsomino, o camareiro, e 
ordena que preparem tudo para uma festa no jardim.

Cena 21 - Saem todos. Ficam só Trombonok, Melibea e Libenskof. O primeiro tenta propiciar 
um entendimento entre os apaixonados e exorta-os à compreensão e ao perdão.

Cena 22 - Quando Trombonok se retira, os dois iniciam um diálogo no qual são solicitadas 
explicações, que terminam numa série de declarações amorosas.

Cena 23 - No jardim iluminado, os criados estão agitados. No centro há uma grande mesa 
e Antonio e Gelsomino terminam os preparativos para a reunião. Gelsomino vai chamar os 
convidados.

Cena 24 - Entra Maddalena e comenta com Antonio como será linda a festa. Os habitantes 
do vilarejo, e os camponeses, foram convidados. Haverá cantos e danças. A música estará a 
cargo de um grupo de músicos ambulantes que se encontram nos arredores.
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Cena 25 - Começa então a última parte da ópera. No jardim da pousada, brilhantemente 
iluminado, entram os ambulantes: músicos, cantores, bailarinos, seguidos de camponeses, 
trabalhadores, empregados da hospedaria e habitantes de Plombières. Todos os hóspedes 
principais, vestidos com suas roupas de gala, são sentados à mesa. O entretenimento fica 
a cargo do grupo de ambulantes; há música, uma dança e finalmente um coro. Finalizado 
o coro, o Barão de Trombonok propõe uma rodada de brindes à família real e à futura 
harmonia europeia, feitos por cada um dos presentes, cada um ao estilo do seu país.
É o alemão Trombonok que inicia. Canta sobre uma melodia de Haydn e é ecoado pelo 
coro. Trombonok, encarregado de fazer a chamada, convoca Malibea.
Melibea, polaca, canta uma polonaise; Libenskof, russo, interpreta um hino russo;
Don Álvaro, espanhol, uma canção espanhola; Lord Sidney, inglês, anuncia que não tem jeito 
para música e só sabe cantar uma coisa: «God save the King», do qual oferece uma versão 
muito particular.
Belfiore e Folleville, franceses, cantam em uníssono uma canção francesa; 
A Madamma Cortese e Don Profondo, suíços, entoam um canto tirolês.
Só falta Corina, que é convidada a improvisar. Ela pede ao grupo que escolha um tema e 
depois a chame. Sai. São distribuídos lápis e papéis, e cada um escolhe um tema, que é 
entregue a Don Profondo, que o lê em voz alta: Clóvis, Joana d´Arc, São Luis, Carlos X etc. 
Os votos são depositados numa urna e Malibea faz o sorteio. Sai «Carlos X, Rei da França». 
Corina é informada, concentra-se e começa o belo improviso. Aparecem, iluminados, os 
retratos da família real e a ópera termina com vivas ao novo soberano, ecoadas por todos os 
presentes.

Texto gentilmente cedido pela Antena 2

ATTO UNICO

Scena Prima

MADDALENA
Presto, presto... su, coraggio!
Tante statue mi sembrate;
oggi è il giorno del gran viaggio,
non convien farsi aspettar.

CORO
Tutto è pronto; ma non basta,
a voi piace di gridar.

MADDALENA
Qual ardire! che insolenza!
Guai se scappa la pazienza...

ATO ÚNICO
 

Cena Um

 
MADALENA
Rápido, rápido... Depressa!
Parecem umas estátuas;
hoje é o dia da grande viagem,
não convém fazer-se esperar.
 
CORO
Está tudo pronto, mas nunca chega.
Tem sempre de gritar.

MADALENA 
Que audácia! Que atrevimento!
A minha paciência está a acabar...

Il Viaggio a Reims
Música de Gioachino Rossini (1792-1868)
Libreto de Luigi Balocchi (1766-1832)

A cinzento encontram-se as partes que não serão cantadas.
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CORO
La pazienza! ah! ah! ah!..

MADDALENA 
Che vuol dire?

CORO
Oh! niente, niente.

MADDALENA 
Di rispetto mi mancate.

CORO
V’ingannate in verità.

MADDALENA 
Queste mele prelibate come son disposte male!

CORO
L’attenzion con lei non vale,
ha un gran gusto a brontolar.

MADDALENA 
Insolenti!

CORO
Paciência! Ha! Ha! Ha!
 
MADALENA 
O que querem dizer?
 
CORO 
Oh! Nada, nada...
 
MADALENA 
Faltaram-me ao respeito!
 
CORO
Estais certamente enganada.
 
MADALENA 
Estas maravilhosas iguarias estão muito mal 
apresentadas.

CORO
A cortesia não é nada com ela,
ela adora protestar.

MADALENA 
Atrevidos!
 

CORO
Flemma! 
Il sangue al cervello può montar.

MADDALENA 
Oh! con me non si canzona,
e so farmi rispettar.

CORO
Vuol far sempre da padrona,
e si fa poi corbellar.

CORO
Calma!
O sangue pode subir-lhe à cabeça.
 
MADALENA 
Oh! De mim ninguém se ri,
eu sei fazer-me respeitar.
 
CORO
Ela age sempre como se fosse uma senhora,
e depois zombam dela.
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Scena Seconda

DON PRUDENZIO 
Benché, grazie al mio talento,
stian già tutti meglio assai,
di partir, in tal momento,
la licenza non darei;
ma tenerli io non potrei,
ed è meglio d’abbondar.

Ve l’ho detto, e vel ripeto,
oggi il bagno non si prende;
son sospese le faccende,
non si pensa che a viaggiar.

CORO
Oh! che gusto! 
Almen potremo oggi andare a passeggiar.

DON PRUDENZIO 
Ma vediam, le colazioni
se a’ miei ordin son conformi.

Cena Dois
 

 

DOM PRUDÊNCIO
Embora, graças ao meu talento,
todos estejam bem melhores agora,
não vou dar-lhes licença
para partirem neste momento;
mas não os posso reter mais tempo,
por isso é melhor irem.
 
 
Já disse e repito,
hoje não há banhos.
Está tudo suspenso,
agora só se pensa na viagem.
 
CORO
Oh! Muito bem!
Pelo menos hoje podemos passear.
 

DOM PRUDÊNCIO
Vejamos...
Os pequenos-almoços estão bem.

ANTONIO
Ah! si esamini, s’informi,
tutto in regola vedrà.

DON PRUDENZIO 
Si dispongono a partire;
ma non cal, quest’oggi ancora,
qui costretto a garantire
son la loro sanità.

GLI ALTRI
Oh! con questo gran dottore
stanno freschi in verità.

ANTÓNIO
Ah! Se olhar e voltar a olhar,
vai ver que está tudo bem.
 
DOM PRUDÊNCIO
Estão prontos para partir;
mas não, ainda não.
Eu estou aqui para garantir
a sua saúde.
 
OS OUTROS
Oh! Com este grande médico,
estamos todos mais mortos que vivos.
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Scena Terza

MADAMA CORTESE 
Di vaghi raggi adorno,
in ciel risplende il sole;
sarà un sì ameno giorno
propizio ai viaggiator.
Alla felice sponda
seguirli io pur vorrei;
ma il fato non seconda
i voti del mio cor.
Dottore, Maddalena
Antonio, a me badate;

Voi pure m’ascoltate,
e destri poi cercate
il pian di secondar.

I forestieri presto sen vanno,
se a prender bagni qui torneranno,
nessun per ora può assicurar;
ma della casa, nella lor mente,
buona memoria convien lasciar.

Cena Três

 
 
SENHORA CORTESE
Com estes poucos raios de sol,
o céu já resplandece.
Hoje vai ser um dia ameno,
propício para viajar.
Gostava de os seguir
até à costa,
mas o destino não corresponde
aos desejos do meu coração.
O doutor, a Madalena,
o António, cuidam sempre de mim.
 
Até vocês me ouvem
e são rápidos a procurar
uma forma de me agradar.
 
Os forasteiros já partiram
mas ninguém pode assegurar
se voltarão aqui para se banharem.
E desta casa convém que levem
uma boa recordação para casa.

CORO
Bene, bene... più diligente
oggi saprassi ognun mostrar.

MADAMA CORTESE 
La contessina non ha pazienza,
rapido il fatto succeda al dir.

CORO
Rapido il fatto succeda al dir.

MADAMA CORTESE 
Allo Spagnolo, la riverenza
sì nell’entrare che nell’uscir.

CORO
Inchini entrando e nell’uscir.

MADAMA CORTESE 
Coll’antiquario, di cartapecore,
di belle femine, col cavalier.
Con Melibea, d’idee fantastiche,
col Moscovita, del vasto imper,
del Campidoglio, colla Romana,
coll’Alemanno, del contrappunto,
con foco ed arte, cogliendo il punto,
più dell’usato si parlerà.

CORO
Bem, bem...
Hoje saberei mostrar-me mais diligente.
 
SENHORA CORTESE
A condessazinha não tem paciência
e quer tudo feito depressa.
 
CORO
Quer tudo depressa.
 
SENHORA CORTESE
Ao espanhol,
reverência tanto ao entrar como ao sair.

CORO
Reverências ao entrar e ao sair.
 
SENHORA CORTESE
Pergaminhos para o antiquário,
mulheres bonitas para o cavalheiro,
ideias fantásticas para Melibea,
um vasto estilo império para o moscovita.
Para o Capitólio, a Romana.
Para o alemão, o contraponto,
com fogo e arte, fazendo o ponto.
Nesta ocasião, muito será dito
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Di cartapecore. di belle femine,
d’idee fantastiche, di contrappunto,
più dell’usato, cogliendo il punto,
non dubitate, si parlerà. 
Ingegno ed arte così adoprando,
l’innato genio destri allettando,
dolce impressione si desterà:
e pari a un rapido gonfio torrente,
che tutto allaga, che tutto inonda,
del Giglio d’Oro per ogni sponda,
la nobil fama si spanderà.

CORO
Del Giglio d’Oro per ogni sponda,
la nobil fama si spanderà.

de pergaminhos, de belas mulheres,
de ideias fantásticas, de contraponto,
mas desta vez, levando o ponto.
Não duvidem, será falado
com engenho e arte,
e atraindo o génio inato
uma doce paixão despertará.
Como aquela grande torrente 
que tudo alcança, que tudo inunda,
do «Lírio de Ouro»
a nobre chama se espalhará.

CORO
Do «Lírio de Ouro»,
a nobre chama se espalhará.
 

Scena Quarta

MADAMA CORTESE 
Partire io pur vorrei; ma il mio consorte
è assente e non mi lice lasciar così...
 Ah! quando, veder potrò un Sovrano,
sì giusto, sì leal, sì grande e umano?

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Modestina? Modestina? Ove sei?..

MADAMA CORTESE
La Parigina!
Peccato! Ella è gentil, vezzosa e cara;
lo spirito e la grazia ognun ne ammira;
ma per le mode notte e dì delira.

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Modestina?.. Ove sta?

MADAMA CORTESE 
Volo a cercarla. 

Cena Quatro

 

SENHORA CORTESE 
Gostaria de partir,
mas o meu marido está ausente
e não gosto de o deixar assim.
Ah! Quando poderei ver um soberano
tão justo, leal, grandioso e humanitário?
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Modestina? Modestina? Onde estás?
 
SENHORA CORTESE
A parisiense! Horror!
Será muito gentil, encantadora e querida,
é por isso que todos admiram o seu espírito,
mas só vive para a moda.

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Modestina, onde estás?
 
SENHORA CORTESE
Vou já procura-la!
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CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Trovarsi a una gran festa e non avere
le cose più alla moda,
e più fresche e più belle!..
Qual disonore, oh stelle! 
Ah! più non reggo...
L’incertezza m’uccide...
e il cavalier Belfiore,
che, in sì critico istante, a me dovria
porger conforto, qui non è... L’ingrato
forse sta vagheggiando qualche bella...
Chi sì volubil mai l’avria creduto?
Ah! il far per compiacenza
ritratti in miniatura certo è un pretesto...
E se per or sto zitta, pur medito vendetta,
e tal sarà che tutti i farfallin tremar farà.

MODESTINA 
Signora, che comanda?

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Un po’ più adagio.

MODESTINA
Ho la micrania.

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Ter de ir a uma grande festa
e não ter as coisas prontas,
as mais vistosas, as mais bonitas...
Que vergonha, meu Deus!
Não me consigo conter...
A incerteza mata-me.
O cavaleiro Belfiore,
que me deveria confortar,
não está aqui, o ingrato.
Talvez esteja atrás de alguma mulher bonita.
Quem diria que seria tão inconstante?
Ah! E está cada vez menos complacente
na hora de inventar uma desculpa.
E se por agora me calo, é porque estou a tramar
uma vingança que a todos fará tremer!

MODESTINA 
O que desejais, Senhora?
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Vem um pouco mais devagar.
 
MODESTINA
Estou com uma enxaqueca.

CONTESSA DI FOLLEVILLE
Ognora voi mi fate morire d’impazienza.
La risposta è venuta?

MODESTINA
Non ancora.

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
A chi desti la lettera?

MODESTINA
Al vostro bel cugino,
che disse aver un’occasion sicura.

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Corri... qual disappunto!
Digli che qui l’aspetto...
Corri dai moi cugino.

MODESTINA
Ei giunge appunto.

 CONDESSA DE FOLLEVILLE
Fazes-me sempre morrer de impaciência.
A resposta já chegou?
 
MODESTINA
Ainda não.
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
A quem enviaste a carta?

 
MODESTINA
Ao vosso lindo primo que disse
que certamente encontraria a oportunidade.
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Corre... Que contrariedade!
Diz-lhe que o espero aqui.
Corre para o meu primo.
 
MODESTINA
Ele virá já.
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Scena Quinta

DON LUIGINO 
Amabil Contessina,
v’armate di coraggio...

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
E perché mai?

DON LUIGINO 
Fatal caso impensato...

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
E qual?

DON LUIGINO 
La diligenza ha ribaltato.

CONTESSA DI FOLLEVILLE
Ahimè!..
DON LUIGINO 
Gli effetti fragili...
Le cassette... Le scatole...

Cena Cinco

 
 
DOM LUIGINO
Gentil condessa,
arme-se de coragem...

CONDESSA DE FOLLEVILLE
E isso porquê?
 
DOM LUIGINO 
Uma grande deceção...
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Qual?
 
DOM LUIGINO 
A diligência capotou.
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Ai de mim!
 DOM LUIGINO 
Os objetos frágeis...
As caixas... Os baús...

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Ah tacete! Tutto comprendo... 
O ciel! Io manco... io moro...

DON LUIGINO 
Si sviene!..

Olà! accorrete!
Presto, presto... Soccorso a lei porgete.

Scena Sesta

MADDALENA 
Che accadde?

BARONE DI TROMBONOK 
(dopo averla guardata)
Oh! come è bianca!
Morta ognun la dirai...
Di macchinetta sì genti, che mai
ha potuto sconvolger l’armonia?

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Ah, cala-te! Já percebi tudo...
Oh céus! Vou morrer! Vou morrer!

 
DOM LUIGINO
Desmaiou!
 
 
Ei! Venham cá!
Rápido, rápido! Alguém a ajude!

Cena Seis
 

MADALENA 
O que aconteceu?
 
BARÃO DE TROMBONOK
(Depois de observar a Condessa) 
Como está branca!
Qualquer um diria que está morta...
Têm alguma ideia para explicar
este contratempo?
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DON LUIGINO 
Si è svenuta...

BARONE DI TROMBONOK 
Spruzzatele il bel volto;
è questa un’acqua pura, genuina,
ch’in persona io comprai dal gran Farina.
Fregatele la tempia.

DON PRUDENZIO 
Olà! che fate?
Tocca a me sol; profani, vi scostate!

Ahimè! sta in gran pericolo...

Volate dal speziale,
sal volatil chiedete, ed un cordiale.

BARONE DI TROMBONOK
Aceto ed acqua fresca.

DON PRUDENZIO 
Son sospese le funzioni vitali...

DON LUIGINO
Non sapete quello che dite...

DOM LUIGINO
Sim, desmaiou...
 
BARÃO DE TROMBONOK
Atire neste bonito rosto
esta água pura e genuína,
que comprei ao grande Farina.
Molhe-lhe o rosto.
 
DOM PRUDÊNCIO
Então? O que estão a fazer?
Esse é o meu trabalho!
 
Ai de mim! Ela está em grande perigo...

Mandai à farmácia
pedir um volátil ao farmacêutico!
 
BARÃO DE TROMBONOK
Vinagre e água fresca.
 
DOM PRUDÊNCIO
Pararam-lhe as funções vitais.
 
DOM LUIGINO
Não sabe o que está a dizer...
 

DON PRUDENZIO 
Come!..
La sistole... la diastole...

DON LUIGINO 
Andate al diavolo.

DON PRUDENZIO 
Il polso ascende già...

BARONE DI TROMBONOK 
Vediam...

Che bestia insigne!

DON PRUDENZIO
Morirà!

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Che sento!.. Dove son?... 
Sogno o son desta?

BARONE DI TROMBONOK 
Morirà!..

DON PRUDENZIO
Fu una sincope...

DOM PRUDÊNCIO
Como?
A sistólica… a diastólica…
 
DOM LUIGINO
Vá para o inferno!
 
DOM PRUDÊNCIO
Já tenho pulso...
 
BARÃO DE TROMBONOK
Vamos ver...
 
É uma besta!
 
DOM PRUDÊNCIO
Vai morrer!
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
O que se passa comigo? Onde estou?
Estou a sonhar ou estou acordada?

BARÃO DE TROMBONOK
Vai morrer!
 
DOM PRUDÊNCIO
Foi uma síncope...
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BARONE DI TROMBONOK 
La sincope, sì, sì, fa molto effetto:
Mozart, Haydn, Beethoven, Bach
ne trassero un gran partito.

DON PRUDENZIO 
Vediamo adesso il polso...

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Non toccate,
augel di mal augurio, vi scostate.

DON LUIGINO 
Deh! calmatevi, o cara.

BARONE DI TROMBONOK 
Cos’avete?

CONTESSA DI FOLLEVILLE
Il mio male capir voi non potete.
Partir, o ciel!
desio, e più partir non lice,
lo vieta l’onor mio,
la patria il vieta ancor.
Come spiegare, oh Dio!
il duol ch’io sento in cor?

 
BARÃO DE TROMBONOK
A síncope, sim, sim... faz muito efeito:
Mozart, Haydn, Beethoven, Bach
tiraram grande partido dela.

DOM PRUDÊNCIO
Vamos ver o pulso.
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Não me toque, 
afaste-se que me dá má sorte! 

DOM LUIGINO 
Acalme-se, querida.
 
BARÃO DE TROMBONOK
O que aconteceu?
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Não pode resolver o meu problema.
Quero partir, céus!
E nunca mais saio daqui!
Proíbem-no a minha honra
e a minha pátria!
Como explicar? Meu Deus!
Que dor sinto no meu coração?

Donne, voi sol comprendere
potete il mio dolor:
più fieri amari spasimi
non ho provato ancor.

TUTTI GLI ALTRI
Signora, vi calmate!
Deh! cessi il rio martor.

Scena Settima

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Che miro! ah qual sorpresa!
Agli occhi io credo appena;

Caro! dal reo naufragio
tu ti salvasti almen,
e freni in parte i palpiti
dell’affannoso sen.
Grazie vi rendo, o Dei!
che udiste i voti miei;
a tal favor quest’anima
ben grata ognor sarà.

Mulheres, só vós
podereis entender a minha dor
mas ainda não padeci
dos espasmos mais amargos.

TODOS OS OUTROS
Senhora, acalme-se!
Pare de sofrer!

Cena Sete

 
CONDESSA DE FOLLEVILLE 
O que vejo! Que surpresa!
Não posso acreditar no que vejo!
 
 
Querido! Ao menos tu salvaste-te
do naufrágio fatal,
e acalmas as palpitações
do meu peito sem ar.
Obrigada, Deuses!
Por terem ouvido os meus votos,
por este grande favor,
ficarei eternamente agradecida!
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GLI ALTRI
La barbara sua pena
calmando omai si va.
E’ comica la scena, e ridere ci fa.

Scena Ottava

BARONE DI TROMBONOK 
Eh! senti, mastro Antonio...

ANTONIO
Che comanda?

BARONE DI TROMBONOK 
Sai che partiam sta sera
per Reims; tua cura sia
di far porre sul ciel delle carrozze
vestiti e biancheria:
se ci vuol qualche spesa, falla ed io,
ch’eletto a pieni voti per cassiere
fui dall’illustre amabil compagnia,
pagherò l’occorrente;
intendi?

OS OUTROS
A esta cómica,
a dor já se acalmou.
E esta cena divertida, só nos fez rir.
 

Cena Oito
 

BARÃO DE TROMBONOK
Oiça, mordomo António!
 
ANTÓNIO
O que deseja?
 

BARÃO DE TROMBONOK
Sabes que esta tarde
partiremos para Reims;
terás a tarefa de pôr nas carruagens
os vestidos e as roupas.
Se surgir alguma despesa,
a caixa estará comigo
e com tão grande e ilustre companhia,
pagarei o que for necessário.
Entendes?

ANTONIO
Sì signor, non pensi a niete.

BARONE DI TROMBONOK 
Quando rifletto a quello svenimento,
mi vien proprio da ridere...
La cagion delle smanie
indovinar chi mai potuto avria?
Ma ognuno al mondo ha un ramo di pazzia.
Sì, di matti una gran gabbia
ben si può chiamar il mondo;
forse appunto, perché tondo,
testa quadra non vi sta.

Scena Nona

DON PROFONDO 
La mia quota a voi consegno,
perdonate, se ho tardato;
A vedere io sono andato una rara antichità.

DON ALVARO 
Questa vaga e amabil dama,
miei signori, io vi presento;
far il viaggio con noi brama,
e ognun pago ne sarà.

ANTÓNIO
Sim, senhor. Não se preocupe com nada.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Quando me lembro daquele desmaio,
dá-me vontade de rir.
Qual será a razão
de todos estes achaques?
Todos temos um pouco de loucura.
Sim, podemos considerar o mundo
uma grande gaiola de loucos.
Talvez seja por isso
que ele não é totalmente redondo.

Cena Nove
 

DOM PROFUNDO 
Entrego-vos a minha parte.
Perdoai a demora.
Fiquei entretido a ver uma antiguidade rara.
 
DOM ÁLVARO 
Apresento-vos esta elegante
e amável senhora.
Deseja fazer a viagem connosco
e nenhum problema nos trará.
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MELIBEA 
Con sì dotta e nobil gente,
di fanal che serve al mondo,
il viaggiar mi fia giocondo,
e gran bene mi farà.

Scena Decima

CONTE DI LIBENSKOF 
Donna ingrata, a stento in petto
freno il giusto mio furore;
per lei fido avvampa il core
e il mio ardor sprezzando va.

DON ALVARO 
Il rival!

MELIBEA 
Negli occhi ha il foco.

CONTE DI LIBENSKOF 
Non si parte?

 MELIBEA 
Se com tão grande e nobre gente,
que com a sua luz ilumina o mundo,
eu poderei viajar, terei muita alegria
e muito bem me fará.
 

Cena Dez

 
 CONDE DE LIBENSKOF 
Mulher ingrata, mal posso resistir
à fúria que me vai no peito.
Por causa daquela atrevida
Tenho um ardor que me queima o coração.
 
DOM ÁLVARO
O meu rival!
 
MELIBEA 
Ele tem fogo nos olhos!
 
CONDE DE LIBENSKOF
Vamos?

BARONE DI TROMBONOK
Sì, fra poco;
i cavalli sol si attendono;

Se il corriere è ritornato,
da Madama or si saprà.

Scena Undicesima

MADAMA CORTESE 
Naturale è l’impazienza,
il ritardo non comprendo;
vado, torno, salgo e scendo,
e tranquillo il cor non è.

CONTE DI LIBENSKOF 
Mi tradite...

MELIBEA 
Qual favella?

CONTE DI LIBENSKOF 
Don Alvar...

 
BARÃO DE TROMBONOK
Sim, em breve;
estamos à espera dos cavalos.
 
Se o correio chegou,
a senhora saberá.

Cena Onze

 
 
SENHORA CORTESE
É natural que esteja impaciente,
não entendo esta demora.
Vou, volto, subo, desço,
e o meu coração não se acalma.
 
CONDE DE LIBENSKOF
Traíste-me...
 
MELIBEA
De quem falais?

CONDE DE LIBENSKOF
Do Dom Álvaro...
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MELIBEA
Che dir volete?

CONTE DI LIBENSKOF 
Donna infida, invan fingete;
il rival cadrà al mio piè.

MELIBEA 
Cieco ardor v’abbaglia il ciglio...

CONTE DI LIBENSKOF 
Don Alvar...

DON ALVARO 
Che pretendete?

CONTE DI LIBENSKOF 
Mi seguite...

MELIBEA 
Ah! non partite...
Troppo ingiusto è un tal furore.

MADAMA CORTESE 
Qual dispetto! qual furore!

 MELIBEA
O que quereis dizer?
 
CONDE DE LIBENSKOF
Mulher perigosa, finges em vão.
O rival cairá a meus pés.
 
MELIBEA 
Os ciúmes cegam-vos...
 
CONDE DE LIBENSKOF
Dom Álvaro...
 
DOM ÁLVARO
O que quereis?
 
CONDE DE LIBENSKOF
Segui-me...

MELIBEA 
Ah, não vão...
Essa fúria é demais injusta.
 
SENHORA CORTESE
Que despeito! Que fúria!

 

MELIBEA 
D’ira avvampa il fero ciglio...
Un sì barbaro periglio
mi fa l’alma palpitar.

CONTE DI LIBENSKOF, DON ALVARO
Non pavento alcun periglio...
D’ira avvampa in seno il core;
e il tremendo mio furore
no, non posso più frenar.

BARONE DI TROMBONOK, DON PROFONDO 
Bella cosa è in ver l’amore!
Ci fa perdere il cervello,
l’uom più savio un bambinello
suole a un tratto diventar.

CORINNA 
Arpa gentil, 
che fida compagna ognor mi sei,
unisci ai canti miei
il suon di gioia e amor.

Nell’infiammata mente
si affollano le idee;
delle castalie dee
il foco io sento in cor.

MELIBEA 
Os olhos ardem de cólera...
Um grande perigo
faz a minha alma pulsar.
 
CONDE DE LIBENSKOF, DOM ÁLVARO
Não temo perigo algum...
O meu coração arde de raiva
e eu não aguento mais
a minha terrível fúria.
 
BARÃO DE TROMBONOK, DOM PROFUNDO
Que coisa bonita é o verdadeiro amor!
Faz-nos perder a cabeça
e até o homem mais sábio
se torna um jovenzinho imberbe.
 
CORINNA
Harpa gentil,
que fiel companheira és,
acompanhas os meus cantos
ao som da alegria e do amor.
 
Na mente inflamada,
acorrem as ideias;
Sinto um fogo no coração
como as deusas castas.
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Arpa, deh! unisci al canto
il suon di gioia e amor.

GLI ALTRI
Qual delizioso incanto
si spande nel mio cor!
Un più soave canto
no, non s’udì finor.

CORINNA
Svanirò i nembi; 
intorno regna la dolce calma;
di lieti giorni l’alma
prevede il bel fulgor.
Che un dì rinasca, io spero,
dell’aurea età l’albore;
che degli umani in core
regni fraterno amor.

GLI ALTRI
Sempre agli umani in core
regni fraterno amor.

CORINNA 
Contro i fedeli ancora
lotta falcata luna,
ma al sacro ardir fortuna

Harpa, oh! Acompanhas os meus cantos
ao som da alegria e do amor.
 
OS OUTROS
Que delicioso feitiço
se espalha pelo meu coração!
Nunca tinha ouvido
um canto mais doce.
 
CORINNA
À minha volta, desvanecem os nimbos,
e reina a doce calma.
Desses belos dias,
a minha alma pressagia um brilho ardente.
Espero que um dia renasça
a idade dourada da inocência,
aquele que concede um reino fraterno de amor
ao coração dos humanos.
 
OS OUTROS
O amor fraterno sempre reinará
no coração dos humanos.
 
CORINNA 
Contra a fidelidade
luta a lua,
mas propícia será

propizia ognor sarà.
Come sul Tebro e a Solima,
foriera di vittoria,
simbol di pace e gloria
la Croce splenderà.

GLI ALTRI
Simbol di pace e gloria
la Croce splenderà.
A tali accenti, in seno
riede la dolce calma;
d’idee ridenti, l’alma
pascendo or sol si va.
Gli opachi nembi intorno
pietoso il ciel disgombra,
del sacro ulivo all’ombra,
felice ognun sarà.

a santa sorte.
A cruz brilhará
como sobre Tebro e Solima,
prenúncio de vitória,
símbolo de paz e glória.
 
OS OUTROS
Como um símbolo de paz e glória,
a cruz resplandecerá.
Ao ouvir estes sons,
no meu interior reina uma doce calma
de ideias felizes.
A alma vai-se tranquilizando.
Os nimbos opacos ao meu redor,
o céu misericordioso faz desvanecer.
A sombra da oliveira sagrada
nos fará felizes.
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Scena Dodicesima

MADAMA CORTESE 
Zefirin non ritorna... 
del ritardo qual fia mai la cagion?
- Milord s’appressa. Che original!
Corinna adora, e a lei spiegar non sa l’ardore,
che da gran tempo gli divampa in core.
Ella pur l’ama, accorta me ne sono:
noi donne, in tal materia,
ben chiaro ci vediamo,
nato appena l’amor, scoprir sappiamo.
 
LORD SIDNEY 
Ah! perché la conobbi?
Perché appena lo stral ferimmi il petto,
non fuggir, non lasciarla? Incauto, ahi! lasso!
La fiamma alimentai ch’ognor più viva
or mi divampa in sen; non trovo pace,
e, in preda al mio deliro,
la notte e il dì, d’amor gemo e sospiro.
Invan strappar dal core
l’acuto dardo io tento;
più vivo ognor l’ardore
nel sen crescendo va.
Dell’anima fedele

Cena Doze
 

SENHORA CORTESE
O Zefirin não volta...
Qual será o motivo do atraso?
O milorde aproxima-se... Que original!
Ele ama a Corinna e ainda não lhe declarou
que o seu coração bate por ela.
Até ela o ama, mas eu sou prudente.
Nós, mulheres, nessa matéria,
vemos tudo muito claro
e sabemos descobrir o amor que nasce.

LORDE SIDNEY
Ah! Porque a conheci?
Porque quando penetrou no meu peito,
a deixei fugir? Que incauto fui!
A chama que alimentei, a honra reacendeu
e agora explode dentro de mim.
Não consigo encontrar paz e por ela deliro.
Noite e dia, de amor gemo e suspiro.
Em vão tento arrancar do meu coração
esta flecha afiada,
que torna mais vivo o ardor
que cresce dentro de mim.
Os votos tímidos

timido i voti ascondo;
affanno più crudele
del mio no non si dà.

CORO
Come dal cielo... sul primo albor,
dolce rugiada... scende sui fior,
e al verde stelo... serba il vigor;
sull’alma donna, dal nobil cor,
così ridente... si spanda ognor
del Dio clemente... il bel favor.

LORD SIDNEY 
Soavi e teneri... eletti fior,
siate gli interpreti... d’un puro amor.
 
CORO
Donna più amabile... chi vide ancor?
Accoppia al merito... grazia e pudor.
 
LORD SIDNEY
Dell’alma diva... al primo aspetto,
chi ha il cor capace... d’un puro affetto,
rapido sente... nascer l’ardor.
Fida e dolente,... quest’alma ognora
per lei d’amore... palpiterà.
 

sobem pela minha alma fiel.
Palpitação mais cruel
não se pode desejar.
 
CORO
Do céu... com a primeira aurora,
doce orvalho... cai sobre as flores,
e o caule verde... mantém o seu vigor.
O nobre coração da alma da mulher
regozija-se... e espalha a honra
do Deus misericordioso... o seu belo favor.

LORDE SIDNEY
Suaves e ternas... flores diletas,
Sois as intérpretes... de um amor puro.
 
CORO
Mulher mais gentil... quem já viu?
Junta o mérito... à graça e à modéstia.
 
LORDE SIDNEY
Da alma amada... o primeiro sintoma é:
um coração capaz de dar carinho,
rapidamente sente nasce ro ardor.
Fiel e dorida... a minha alma sempre
palpitará de amor por ela.
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CORO
Donna più amabile... chi vide ancora?
Accoppia al merito... grazia e beltà.

 Scena Tredicesima

DON PROFONDO 
Milord, una parola...
 
LORD SIDNEY 
Che bramate?
 
DON PROFONDO 
Britannico signor è sol capace
d’appagar i miei voti...
 
LORD SIDNEY
Che v’occorre?
 
DON PROFONDO 
Ho bisogno d’aver certe notizie...
 
LORD SIDNEY 
Non sono un gazzettier...

CORO
Mulher mais gentil... quem viu?
Junta o mérito... à graça e à beleza.

Cena Treze

DOM PROFUNDO 
Milorde, uma palavra...
 
LORDE SIDNEY
O que desejais?
 
DOM PROFUNDO 
Só um cavalheiro britânico
conseguirá cumprir o meu desejo...
 
LORDE SIDNEY
O que vos faz falta?
 
DOM PROFUNDO 
Preciso de notícias...
 
LORDE SIDNEY
Não sou jornalista...
 

DON PROFONDO
Mi spiego...
 
LORD SIDNEY 
Presto...
 
DON PROFONDO 
Vorrei che m’indicaste
ove trovar potrei
il brando di Fingallo, 
la corazza d’Artur, 
l’arpa d’Alfred...

LORD SIDNEY 
E’ matto!
 
DON PROFONDO 
Ebbene?
Voi non mi rispondete?
 
LORD SIDNEY 
Ne’ musei
cercar convien; di più dir non saprei.
 
DON PROFONDO 
Non è troppo gentil; ma il compatisco;
è innamorato della poetessa,

DOM PROFUNDO 
Quero dizer...
 
LORDE SIDNEY
Rápido...
 
DOM PROFUNDO 
Eu gostaria de saber
onde poderei encontrar
a espada de Fingallo,
o coração de Artur,
a harpa de Alfredo.

LORDE SIDNEY
Está doido!
 
DOM PROFUNDO 
E bem?
Não me respondeis?
 
LORDE SIDNEY
Terá de procurar nos museus,
mas eu não poderei dizer.
 
DOM PROFUNDO 
Ele não é muito gentil; mas tenho pena dele.
Ele está apaixonado pela poetisa
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e perduta ha la speme... Ella s’appressa;
a lei appunto io deggio
comunicar la lettera di Roma.
 

Scena Quattordicesima

 
 
DON PROFONDO 
Buon giorno, illustre amica!

CORINNA
Quai notizie?
 
DON PROFONDO 
Leggete questa lettera.

Consolatevi, o Delia; le cose vanno bene...

DELIA
Davver?
 
DON PROFONDO
Ve l’assicuro.
 

e perdeu a esperança...
Ela aproxima-se,
tenho de lhe entregar a carta de Roma.

 
Cena Catorze

 
 
DOM PROFUNDO 
Bom dia, ilustre amiga!

CORINNA 
Há novidades?
 
DOM PROFUNDO 
Leia esta carta.

Console-se, Delia; está tudo bem...

DELIA
De verdade?
 
DOM PROFUNDO 
Eu asseguro.
 

CORINNA 
Vi ringrazio.
Quando si parte?

DON PROFONDO
Presto; vo a vedere,
e l’ora poi io vi farò sapere. 
 
CORINNA 
Son felici le nuove, e presto, io spero
del sacro Legno all’ombra protettrice,
la vostra patria alfin sarà felice.
 
DELIA
Il ciel lo voglia!
 
CORINNA
In ordine mettete
quel che occorre, ed a Reims meco verrete.
 
Che vaghi ameni fior! son di Milord
il giornaliero don, pegno d’amore,
ch’egli timido ognor preme nel core.

CORINNA 
Fico agradecida.
Quando partimos?

DOM PROFUNDO 
Acho que em breve.
Vou ver... e depois aviso.
 
CORINNA 
As notícias são boas e creio que em breve,
sob a proteção da cruz sagrada,
a sua pátria encontrará finalmente a felicidade.
 
DELIA
Deus queira!

CORINNA
Encomende tudo o que precisa,
e para Reims virá comigo.
 
Que lindas flores! São do milorde.
Todos os dias ele mas oferece com o seu amor,
mas a sua honra tímida trava-lhe o coração.
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Scena Quindicesima

 
 
CAVALIER BELFIORE
Sola ritrovo alfin la bella Dea,
che invincibil si crede, 
e a cui più volte ho già fatto l’occhietto... 
Ce n’andiemo! L’ocasion può mancar,
ed or fa d’uopo darle l’ultimo assalto;
al par dell’altre, cadrà ne’ lacci miei,
senza rischio scommetter lo potrei.
 
O voi, d’Apollo prediletta figlia,
perdonate, se ardisco
il bel coro turbare
de’ sublimi pensieri...

CORINNA 
Qual favella!

CAVALIER BELFIORE
Una grazia implorar da voi vorrei...
 
CORINNA 
Una grazia! Da me!..
 

Cena Quinze

 
 
CAVALEIRO BELFIORE
Finalmente encontro a bela deusa sozinha.
Quão invencível ela se crê,
apesar de lhe ter piscado o olho mais de uma vez...
Adiante! A ocasião pode faltar,
mas é preciso um último assalto;
só assim ela cairá no meu laço,
sem risco algum.
 
Oh, filha dileta de Apolo!
Perdoai a ousadia
de perturbar o belo coro
dos vossos pensamentos sublimes...

CORINNA 
Que palavras!

CAVALEIRO BELFIORE
Gostaria de implorar uma graça sua.
 
CORINNA 
Uma graça! De mim?
 

CAVALIER BELFIORE
Sì, a voi, che siete
savia al pari che bella,
fidar posso l’arcano del mio core.
 
CORINNA 
Un arcan! Ma perché?..
 
CAVALIER BELFIORE
Ascoso e vivo ardore
mi divampa nel seno, e al vago oggetto
timido ascondo il mio fervido affetto.

CORINNA
Scusate... Io non comprendo...
Perché meco...
 
CAVALIER BELFIORE
Mi spiego... 
Sotto il velo de’ sacri carmi,
io voglio il segreto svelar:
ma sì novizio son
nel linguaggio degli Dei,
che a voi consiglio e aita io chiedo. 
Ah! sì, sentite, ed il vostro parer franca mi dite.
Nel suo divin sembiante
tanta beltà risplende,
che in seno a un tratto accende
il più vivace ardor.

CAVALEIRO BELFIORE
Sim, só a vós,
que sois sábia e igualmente bela,
posso confiar o segredo do meu coração.
 
CORINNA 
Um segredo! Mas porquê?

CAVALEIRO BELFIORE
Um enorme e vívido ardor
explode dentro de mim,
e esconde fervorosamente o meu tímido afeto.

 CORINNA
Perdoai... não entendo...
Porquê eu?
 
CAVALEIRO BELFIORE
Vou explicar...
Sob o véu de poemas sagrados,
quero revelar o segredo.
Mas é novidade para mim
a linguagem dos deuses,
então conselho e ajuda vos peço.
Ah, sim, escutai, dai-me a vossa opinião!
No vosso rosto divino
tanta beleza resplandece,
que no meu interior rapidamente se inflama
o mais vivo ardor.
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CORINNA 
Ah! Dove mai s’asconde
sì raro e bel portento?
Vinta nel gran cimento,
avria la Dea d’amor.

CAVALIER BELFIORE
Ma un nume sol saria
degno d’un tal tesoro...
E disperato io moro
d’affanno e di dolor.

CORINNA 
Che fate? Ah! qual deliro!
 
CAVALIER BELFIORE
Regger non posso oh Dio!
Voi siete l’idol mio...
Per voi smanio e sospiro,
e se pietà negate,
io qui voglio morir.

CORINNA 
Così insultarmi osate?
Qual insensato ardir?
 

CORINNA 
Oh! Então onde se esconde
esse estranho e belo prodígio?
Para a Deusa do Amor
a grande prova está superada.

CAVALEIRO BELFIORE
Mas só um Deus seria digno
de um tal tesouro!
Eu morro de desespero,
preocupação e dor.
 
CORINNA 
O que fazeis? Oh! Que delírio!
 
CAVALEIRO BELFIORE
Não consigo esconder, meu Deus!
Sois o meu ídolo...
Por vós desmaio e suspiro,
se me rejeitais,
aqui mesmo quero morrer.

CORINNA 
Ousais insultar-me assim?
Que ardor sem sentido!
 
 

CAVALIER BELFIORE
Un tal eccesso è pegno
del più vivace amor.
 
CORINNA 
Un tal eccesso è indegno
d’un cavalier d’onor.
 
CAVALIER BELFIORE
Dunque non v’è speranza?
 
CORINNA 
Partite, o chiamo gente...

CAVALIER BELFIORE
Martire di costanza,
io l’alma esalerò.

CORINNA 
Partite, o la arroganza
punire io ben saprò.
Oh! quanto ingannasi - chi così crede
trovar la via... del nostro cor!
Il vivo affetto,... la pura fede
da noi sol meritano... stima ed amor.
Sprezzo e dispetto... destano in petto
questi galanti... insidiator.

CAVALEIRO BELFIORE
Esse excesso é o resultado
do amor mais vivo!
 
CORINNA 
Este excesso é indigno
de um cavaleiro de honra!
 
CAVALEIRO BELFIORE
Então não tenho esperança?
 
CORINNA 
Parti, senão eu chamo alguém!

CAVALEIRO BELFIORE
Mártir da constância,
a minha alma vai morrer.

CORINNA 
Parti, ou saberei castigar
a vossa ousadia!
Oh, quão enganado está... aquele que assim quer
encontrar o caminho... do nosso coração!
O vivo afeto... a fé pura só merece
de nós... consideração e amor.
O desdém e o despeito... despertam armadilhas
no peito destes galantes.
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Oh! quanto ingannasi... chi così crede
trovar la via... del nostro cor!
 
CAVALIER BELFIORE
Finto è il rigore,... lo so per prova;
così far sogliono... le belle ognor.
Tal resistenza... no, non è nuova,
l’uso la chiede,... ed il decor.
Oggi combattono,... dimani cedono,
e salvar credono... il loro onor.
Finto è il rigore,... lo so per prova;
così far sogliono...  le belle ognor.

Scena Sedicesima

 
DON PROFONDO 
Bravo il Signor Ganimede!
Se la Contessa il sa, gli cava gli occhi.
Ma tempo non perdiamo; del Barone
or qui deggio eseguir la commissione.
Degli effetti facciam presto la lista,
onde tutto sia all’ordine ed in vista.
 

 

Oh, quão enganado está... aquele que assim quer
encontrar o caminho... do nosso coração!
 
CAVALEIRO BELFIORE
Vencido está o rigor... está provado
que assim costumam fazer... as belas damas.
Tanta resistência... não, não é novidade.
O costume, a dúvida... e o decoro,
hoje lutam... amanhã cedem
e acreditam assim salvar... a sua honra.
Vencido está o rigor... está provado
que assim costumam fazer... as belas damas.

Cena Dezasseis

DOM PROFUNDO
Bravo, Sr. Ganimedes!
Se a condessa descobrir, morre!
Mas não percamos tempo;
tenho de verificar a bagagem do Barão.
Em breve farei a lista de todas as coisas
para que fiquem à vista e em ordem.
 

 

Io!
Medaglie incomparabili,
cammei rari, impagabili,
figli di tenebrosa,
sublime antichità.
In aurea carta pecora
dell’accademia i titoli,
onde son membro nobile
di prima qualità.
Il gran trattato inedito
sull’infallibil metodo
di saper ben distinguere,
a prima vista ognor
l’antico del moderno,
di fuori e nell’interno,
ne’ maschi, nelle femine,
e in altri oggetti ancor.
Lo spagnolo!
Gran piante genealogiche
degli avoli e bisavoli,
colle notizie storiche
di quel che ognuno fu.
Diplomi, stemmi e croci,
nastri, collane ed ordini,
 e, grosse come noci
sei perle del Perù.
La polacca!

Eu!
Medalhas incomparáveis,
coisas raras e originais,
filhos das trevas, sublimes,
antiguidade.
Num grande pergaminho dourado
títulos da academia,
da qual sou um nobre membro
e de qualidade superior.
O grande tratado inédito
sobre o método infalível
de saber bem distinguir,
com honra e à primeira vista,
o antigo do moderno,
o exterior e o interior,
o masculino e o feminino,
e até mesmo outros objetos.
O espanhol!
Grandes árvores genealógicas
dos avós e bisavós,
com as crónicas e histórias
do que cada um foi.
Diplomas, brasões e cruzes,
fitas, colares, comendas
e seis pérolas do Peru
gordas como uma noz.
A polaca! 
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L’opere più squisite
d’autori prelibati,
che vanto sono e gloria
della moderna età.
Disegni colorati
dell’alto Pic terribile
d’Harold, Malcolm e Ipsiboe
il bel profil qui sta.
La francese!
Scatole e scatoline,
con scrigni e cassettine,
che i bei tesor nascondono 
sacri alla Dea d’amor.
«Badate: è roba fragile!»
qui chiuso, già indovino,
sta il nuovo cappellino,
con penne, merli e fior.
Il tedesco!
Dissertazione classica
sui nuovi effetti armonici,
onde i portenti anfionici
ridesteran stupor.
De’ primi Orfei teutonici
le rare produzioni,
di corni e di tromboni
modelli ignoti ancor.
L’inglese!

Os trabalhos mais requintados
dos mais requintados autores,
que na era moderna
foram objeto de glória.
Desenhos pintados
pela mão Pic terrible 
de Harold, Malcolm e Ipsiboe
e aqui está...
A francesa!
Caixas e caixinhas,
baús e baúzinhos,
que escondem belos tesouros
da sagrada Deusa do Amor.
<<Cuidado, muito frágil!>>
Estou certo que o chapéu novo,
com penas, melros e flores,
aqui está a salvo.
O alemão! 
Dissertação clássica
sobre a nova música,
que é um portento de afinação
que causa estupor.
Mas considera como modelo
as raras produções,
com trompas e trombones,
do primeiro teutónico Orfeu.
O inglês!

Viaggi d’intorno al globo,
trattati di marina;
oriundo della China
sottil perlato thè.
Oppio e pistole a vento,
cambiali con molt’oro
i bill, ch’il parlamento
tre volte legger fe’.
Il francese!
Varie del Franco Orazio,
litografie squisite,
pennelli con matite,
conchiglie coi color.
«Son cose sacre.» Ah! intendo...
Ritratti e bigliettini,
con molti ricordini
de’ suoi felici amor.
Il russo!

Notizia tipografica
di tutta la Siberia,
con carta geografica
dell’Ottomano imper.
Di zibellini e martore
preziosa collezione,
con penne di cappone
pe’ caschi, e pe’ cimier.

Viajar à volta do mundo,
tratados marítimos,
chá da China,
dourado e aromático.
Ópio e pistolas ao vento,
letras de câmbio por muito ouro,
as faturas, que tem de ler
três vezes no parlamento.
O francês!
Várias litografias requintadas
de Franco Orázio,
pincéis e lápis,
conchas coloridas.
«São coisas sagradas» Ah! Entendo...
Retratos e retratinhos
muito arrumados
de seu amor feliz.
O russo!

Notícias tipográficas
de toda a Sibéria,
com o mapa
do Império Otomano.
Coleções preciosas
de capas e mantas,
com penas de pombo,
pombo e outras aves.
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Sta tutto all’ordine,... non v’è che dire;
né più a partire... si può tardar.
Or l’inviato... certo è tornato;
de’ snelli e rapidi... destrier frementi
già parmi udire... lo scalpitar.
Sferze e cornette... percoton l’aere,
le bestie struggonsi... di galoppar.
Il gran momento... è omai vicino;
più bel destino... no non si dà,
e il cor dal giubilo... balzando va

Scena Deciassettesima

CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Vedeste il cavaliere?
 
DON PROFONDO 
Il cavalier!.. 
 
Che imbroglio!
 
Ei qui poc’anzi...

CONTESSA DI FOLLEVILLE
Solo?

Está tudo em ordem... não há mais a dizer,
a partida... não deve ser adiada.
Parece como se estivesse a olhar...
Cavalos lustrosos... rápidos como o vento,
Parece-me ouvi-los... relinchar.
Chicotes e cornetas... enchendo o ar,
o galope sustentado... das feras.
O grande momento... está próximo.
O mais belo prazer... não, não se dá,
e o coração está jubiloso... e saltando vai.

Cena Dezassete

CONDESSA DE FOLLEVILLE 
Viste o cavaleiro?
 
DOM PROFUNDO
O cavaleiro!
 
Que confusão!
 
Ainda há pouco esteve aqui.

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Só?

DON PROFONDO 
Non... in compagnia...

CONTESSA DI FOLLEVILLE
Di chi?
 
DON PROFONDO
Dirò...
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE
Parlate.

DON PROFONDO 
I sapienti non denno dir bugie.
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Rispondete, vi prego...
 
DON PROFONDO 
Non vorrei compromettermi.
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Ebben!
 
DON PROFONDO
Signora mia...
Ei qui prendea lezion di poesia.

DOM PROFUNDO
Não. Acompanhado...

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Por quem?
 
DOM PROFUNDO
Bem…
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Falai!

DOM PROFUNDO
O sábio não deve mentir.
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Peço que me responda...
 
DOM PROFUNDO
Não gostaria de me comprometer.

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Pois bem!
 
DOM PROFUNDO
Senhora minha...
Por aquela de quem teve aulas de poesia.
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CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Ho capito... 

Che rabbia! A quel che pare,
ei fa il galante colla poetessa;
ma a suo tempo mi voglio vendicare.

 
Scena Diciottesima

 

DON ALVARO
Amici, che si fa?
Si parla di partir, e si sta qua.
 
DON PROFONDO 
Tutto è all’ordin.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Va bene; ma i cavalli?

DON PROFONDO 
Saran certo arrivati.
 
DON ALVARO
Se fosse ver, ci avrebbero avvisati.
 

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Entendo...
 
Que raiva! A querer fazer-se
de galante com a poetisa,
mas no devido tempo me hei de vingar.

 
Cena Dezoito

 

DOM ÁLVARO 
O que fazeis, amigos?
Fala-se de partir e ainda estamos aqui?
 
DOM PROFUNDO
Está tudo em ordem.
 
CONDE DE LIBENSKOF
Sim, mas e os cavalos?

DOM PROFUNDO
Alguns já terão chegado.
 
DOM ÁLVARO
Se assim fosse, já nos teriam avisado.
 

BARONE DI TROMBONOK 
Ah! miei signor!..

DON PROFONDO 
Che avete?

BARONE DI TROMBONOK 
Di parlar non ho core..
 
DON ALVARO
Cos’avvenne?
 
BARONE DI TROMBONOK 
Una disgrazia orribile!
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Ch’è stato?
 
DON ALVARO 
Incendio?

DON PROFONDO 
Ladri? Morte?
 
BARONE DI TROMBONOK 
O sventura fatale! O amara sorte!

BARÃO De TROMBONOK
Oh, meu Deus!

DOM PROFUNDO
O que foi?

BARÃO DE TROMBONOK
Não tenho coragem de dizer!
 
DOM ÁLVARO
O que aconteceu?
 
BARÃO DE TROMBONOK
Uma desgraça terrível!
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Muito grave?
 
DOM ÁLVARO
Um incêndio?

DOM PROFUNDO
Um roubo? Alguma morte?
 
BARÃO DE TROMBONOK
Uma desventura fatal! Oh, sorte desgraçada!
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CONTE DI LIBENSKOF 
Ma parlate...

BARONE DI TROMBONOK 
Il corriere...
 
DON ALVARO 
E’ arrivato.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Ah! pur troppo.
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Spiegatevi.
 
BARONE DI TROMBONOK
Ei s’appressa.
Chiamate i viaggiatori.
 
DON PROFONDO 
Amici, olà?
 
BARONE DI TROMBONOK 
Che barbaro accidente!
Dir vorrei... Ma non posso...

CONDE DE LIBENSKOF
Mas falai!

BARÃO DE TROMBONOK
O correio...
 
DOM ÁLVARO
Chegou.
 
BARÃO DE TROMBONOK
É demais!
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Explicai-vos.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Vem cá.
Chama os viajantes.
 
DOM PROFUNDO
Amigos, ouvem?
 
BARÃO DE TROMBONOK
Que bárbaro acidente!
Gostaria de falar... Mas não consigo...

Scena Diciannovesima

 
BARONE DI TROMBONOK 
Ah! Melibea!
Milord, Corinna! 
O ciel! che brutto affare!
 Ma vien chi tutto a voi saprà spiegare.
 
ZEFIRINO
Miei signor non v’e scampo... 
Mio malgrado, io vengo a darvi una fatal notizia.
Secondo gli ordin vostri,
rapido, diligente,
di qua, di là ho cercato;
ma vane fur le cure; da gran tempo,
è tutto ritenuto e riservato;
non si trova un cavallo
da comprar o affittare,
e ognun di voi al nobile progetto
di rinunciar pur troppo or fia costretto.
 
TUTTI
Ah! A tal colpo inaspettato,
palpitando va il mio core...
Cruda sorte!
Il tuo rigore troppo, oh Dio! penar mi fa!

Cena Dezanove

BARÃO DE TROMBONOK 
Oh! Melibea!
Milorde! Corina!
Oh céus! Que assunto feio!
Mas vinde, que vos podeis explicar.
 
CEFERINO
Meus senhores, eu não sou a vossa salvação...
Infelizmente, trago más notícias.
Seguindo as vossas ordens,
rápido e diligente,
aqui e ali, procurei,
mas tudo está ocupado
e reservado pelos sacerdotes.
Não foi possível
alugar ou comprar qualquer cavalo.
Vi-me forçado
a cancelar o vosso nobre projeto.
 
TODOS
Ah! Que golpe inesperado!
O meu coração bate forte!
Sorte malvada!
Deus, é demais, o teu rigor faz-me penar!
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 BARONE DI TROMBONOK, DON PROFONDO 
A tal colpo inaspettato
io mancar mi sento il core...
O crudel avverso fato,
non hai legge, né pietà!

MODESTINA, ZEFIRINO
Questo colpo inaspettato
li ricolma di dolore;
il crudel avverso fato
non ha legge né pietà.

Scena Ventesima

 
MADAMA CORTESE 
Signori, ecco una lettera,
venuta da Parigi;
Prendete,
sì leggete, conforto vi darà.
 
GLI ALTRI
Prendete, sì leggete,
conforto ci darà.
 

 BARÃO DE TROMBONOK, DOM PROFUNDO
Este golpe inesperado
faz morrer o meu coração...
Oh, destino cruel e adverso,
não tens lei nem piedade!

MODESTINA, CEFERINO
Este golpe inesperado
Enche-os de dor.
O destino cruel e adverso
não tem lei nem piedade!

Cena Vinte
 
 
SENHORA CORTESE
Senhor, aqui trago uma carta,
que chega de Paris.
Tomai.
Se a lerdes, podeis acalmar-vos.
 
OS OUTROS
Aceitai-a, se a lerdes,
podeis acalmar-vos.
 

 «A giorni il Re ritorna
gran feste si daranno,
rapidi qui verranno
stranieri in quantità.
Da quello che preparasi
a corte ed in città,
ben si può giudicare
che festa si farà;
Spettacol più giocondo,
mai visto si sarà;
chi a Reims non poté andare
qui si consolerà.
T’abbraccio, o mia dolcissima
amabile metà.»
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Amici, ah! non tardiamo;
Parigi è la mia patria;
là v’offro alloggio e tavola,
e quanto occorrerà.

TUTTI
Partiamo. 
Ah! sì, il desio, che ci divampa in seno,
in parte pago almeno
alfine si vedrà.
Tra dolci e cari palpiti,

 «No dia em que o rei regressar a Paris,
haverá grandes festas
e serão muitos
os estrangeiros que aqui virão.
Com tudo o que se está a preparar,
tanto na corte como na cidade,
bem se poderá dizer
que festa extraordinária será.
Espetáculo mais alegre,
nunca mais será visto.
Desta maneira,
todos os que não poderem ir a Reims,
aqui serão consolados.
Um abraço, amável e doce amiga.»

CONDESSA DE FOLLEVILLE
Amigos! O que esperamos?
Paris é a minha pátria.
Ofereço cama e mesa
a todos quantos queiram!

TODOS
Vamos!
O desejo que explode no nosso peito,
pelo menos se verá
parcialmente satisfeito.
Entre batimentos ansiosos,
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or torno a respirar;
farà un vivace giubilo
quest’anima brillar.
 
Destino maledetto,
non ce la puoi ficcare,
e tutti, a tu dispetto,
andiamo a giubilar.
 
MADAMA CORTESE 
Destino maledetto.
 
ZEFIRINO
Non gliela puoi ficcare,
e tutti, a tuo dispetto
andranno a giubilar.

BARONE DI TROMBONOK 
Come partire?

 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Nella diligenza,
che da Parigi vien regolarmente
ogni dì nei contorni.
 

respiro novamente;
uma viva alegria
fará esta alma brilhar.
 
Sorte maldita,
não irás vencer
e todos, apesar de tudo,
iremos desfrutar!
 
SENHORA CORTESE
Maldita sorte!
 
CEFERINO
Não, não podes vencer
e todos, apesar de tudo,
iremos desfrutar!

BARÃO DE TROMBONOK
E como vamos?

 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Passa aqui perto
uma diligência que vai regularmente
na direção a Paris!
 

BARONE DI TROMBONOK 
Ella ha ragione.
 
CAVALIER BELFIORE 
Dunque dimani?
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
Certo.
 
BARONE DI TROMBONOK
E questa borsa?
 
DON PROFONDO 
S’ordini per stasera un bel convito,
pubblico sia l’invito.

BARONE DI TROMBONOK 
E quel che resterà?
 
CAVALIER BELFIORE
Per gl’indigenti.
 
BARONE DI TROMBONOK 
E’ ognun d’accordi?
 
TUTTI
Sì.

BARÃO DE TROMBONOK
É verdade!
 
CAVALEIRO BELFIORE
Amanhã então?
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
Certo.
 
BARÃO DE TROMBONOK
E essa bolsa?
 
DOM PROFUNDO
Pedirei um grande banquete para esta noite.
A cidade inteira será convidada!

BARÃO DE TROMBONOK
E o que sobrar?
 
CAVALEIRO BELFIORE
Para os pobres.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Todos concordam?
 
TODOS
Sim!
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BARONE DI TROMBONOK 
A voi Madama affido
la cura degli inviti.
 
MADAMA CORTESE 
Oh! è domenica appunto,
e tutti ci verran con gran piacere.
 
DON PROFONDO 
Una cena squisita.

MADAMA CORTESE 
Non mancan provvisioni.
 
Ehi, mastro Antonio!

 
BARÃO DE TROMBONOK
Senhora, confio em vós
a tarefa dos convites.
 
SENHORA CORTESE
Oh! Hoje é domingo,
todos virão com muito prazer.
 
DOM PROFUNDO
Um jantar requintado.

SENHORA CORTESE
As provisões não faltarão.
 
Mordomo António!

Scena Ventunesima

 
ANTONIO
Son qua, cosa comanda?
 
MADAMA CORTESE 
Una cena, una festa nel giardino,
e il più presto possibile.
 
ANTONIO
Ho capito, non dubiti,
qui avvezzi siamo ai colpi inaspettati,
e tutti resteran meravigliati.

GELSOMINO
Madama, lo sapete,
già per l’anniversario del ritorno
dell’augusta famiglia
ch’ogni anno celebriamo, qui son pronte
le cose principali;
servir ce ne potremo.

MADAMA CORTESE 
A meraviglia.
Tua cura, o Gelsomino,
sia di suonar intorno il tamburino.

Cena Vinte e Um

ANTÓNIO
Aqui estou. O que desejais?
 
SENHORA CORTESE
Um jantar! Uma festa no jardim
o mais rápido possível!
 
ANTÓNIO
Está entendido. Dúvidas não tenho.
Estamos habituados a improvisar
e todos ficarão satisfeitos.

GELSOMINO
Senhora, como sabeis
para o aniversário de regresso
da augusta família,
temos preparados desde o ano passado
todos os utensílios necessários
e por isso podemos utilizá-los.
 
SENHORA CORTESE
Que maravilha!
Encarrega-te disso, Gelsomino,
faz soar o tambor nos arredores.
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CONTESSA DI FOLLEVILLE 
E domani, a Parigi,
la capital del mondo.
 
CAVALIER BELFIORE 
D’ogni piacer l’asilo il più giocondo.

Scena Ventiduesima

BARONE DI TROMBONOK 
Tutto va ben; ma come a entrambi è noto,
fervido amico ognor dell’armonia,
vorrei vedervi in pace;
un lieve nembo sol ne turbò il sereno; 
voi vi amate, e l’un per l’altro fatti mi sembrate.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Ella per Don Alvaro...
 
MELIBEA 
Il torbi’occhio della Gelosia,
d’Erebo ignobil figlia, 
solo puotetraveder a tal segno.

 

CONDESSA DE FOLLEVILLE
E amanhã, para Paris,
a capital do mundo!
 
CAVALEIRO BELFIORE
É o melhor asilo para o prazer!

Cena Vinte e Dois

 
BARÃO DE TROMBONOK
Tudo vai bem; mas noto algo de estranho.
Vós, fervoroso amigo da harmonia,
não estais feliz;
uma leve nuvem vos faz sombra.
Creio que a amais, isso é evidente.
 
CONDE DE LIBENSKOF
Ela é para Dom Álvaro...
 
MELIBEA 
Os olhos nublados do Ciúme,
filho ignóbil de Erebus,
são os únicos que podem aconselhar-vos!

 

BARONE DI TROMBONOK
Oh! non v’è dubbio.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Eppur poc’anzi...
 
BARONE DI TROMBONOK 
Amico, a me credete,
siete in error, perdono le chiedete.

 
Scena Ventitreesima

 
 
CONTE LIBENSKOF
Di chi son reo?

MELIBEA
D’un vil sospetto.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Ah! no...
Un eccesso d’amore
sol colpevol mi rese.

 

BARÃO DE TROMBONOK
Ah, sem dúvida!
 
CONDE DE LIBENSKOF
No entanto...
 
BARÃO DE TROMBONOK
Acreditai em mim, amigo,
peço perdão, mas estais errado.

Cena Vinte e Três

 
CONDE DE LIBENSKOF 
Do que sou prisioneiro?

MELIBEA
De uma suspeita vil!
 
CONDE DE LIBENSKOF
Ah! Não...
Este golpe me deu
um excesso de amor.
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MELIBEA
D’alma grande
apprezzar tu non sai
il sacro e vivo ardor.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Ma l’apparenza...
 
MELIBEA 
Nube tenebrosa,
del ver celando il volto risplendente,
d’opaco orror ingombra ognor la mente.

CONTE DI LIBENSKOF 
Qual sublime parlar! confuso io sono...
Eccomi ai vostri piè... Pietà! perdono.
D’alma celeste, oh Dio!
ch’arde di pura face,
turbar osai la pace
con insensato ardor.
 
MELIBEA 
D’un puro amor verace,
l’indol t’è ignota ancora;
d’infedeltà capace
sol è un profano cor.
 

MELIBEA
Não sabeis medir
o ardor profundo e vivo
da minha alma apaixonada.
 
CONDE DE LIBENSKOF
Mas a aparência...
 
MELIBEA 
A nuvem escura
que obstrui a vossa mente
faz-vos ter ciúmes daquele rosto gentil.

CONDE DE LIBENSKOF
Que maneira de falar! Estou confuso...
Aos vossos pés estou... Misericórdia, perdão!
Na tua doce alma, oh Deus,
como uma tocha pura que queima,
a paz me perturba
com um ardor insensato!
 
MELIBEA 
Porque ainda não conheceis
o amor puro e sublime.
Apenas um coração ignóbil
é capaz de infidelidade.
 

CONTE DI LIBENSKOF 
Pentito io son.
 
MELIBEA
Che speri?
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Rendimi il cor.

MELIBEA
Tu osasti...

CONTE DI LIBENSKOF 
Il barbaro mio stato
ti desti almen pietà.

MELIBEA 
Al pentimento, o ingrato!
credere il cor non sa.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
Qual barbaro rigore!
Dubbioso e incerto io resto...
Di speme e di timore
palpita in seno il cor.
 

CONDE DE LIBENSKOF
Estou arrependido!
 
MELIBEA
O que esperais?
 
CONDE DE LIBENSKOF
Que me devolvais o coração.

MELIBEA
Ousastes...

CONDE DE LIBENSKOF
Do meu estado lamentável,
tende ao menos piedade.

MELIBEA 
Ó ingrato!
O meu coração não acredita.
 
CONDE DE LIBENSKOF
Que rigor extremo!
Duvidoso e incerto estou...
O meu coração bate ao mesmo tempo
de esperança e de temor.
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MELIBEA 
Il mio crudel rigore
dubbioso e incerto il rende;
di speme e di timore
palpita in seno il cor!
Già cessa il mio rigore,
per lui mi parla amor.
 
Ah! regger non poss’io,
ecco la desta e il cor.

CONTE DI LIBENSKOF 
O gioia incomparabile!
O fortunato ardor!
 
MELIBEA, CONTE DI LIBENSKOF 
Ah! no, giammai quest’anima,
più cari e dolci palpiti
non ha provato ancor.

Scena Ventiquattresima
 
 
ANTONIO
Tutto è all’ordin. - Va’, corri, Gelsomino,
a dire a quei signor che son serviti;
ma prica ci vuol la riverenza, intendi?

MELIBEA 
O meu cruel rigor
está duvidoso e incerto.
De esperança e medo
palpita o meu coração.
O meu rigor está a ceder,
por ele intercede o amor.
 
Não posso fazer mais que rogar,
eis a minha mão e o meu coração!

CONDE DE LIBENSKOF
Oh, alegria incomparável!
Oh, feliz ardor!
 
MELIBEA, CONDE DE LIBENSKOF
Ah! Nunca esta alma
tinha vivido
batidas mais queridas e doces!

 
Cena Vinte e Quatro

 
ANTÓNIO
Está tudo em ordem... Gelsomino,
corre e diz aos senhores que estão servidos.
Mas com educação, entendes?

GELSOMINO
E per chi mai prendi?
Ho servito de’ principi,
de’ conti, de’ baroni,
altezze ed eccellenze in quantità,
e so d’ogn’altro al par quel che si fa.
 
ANTONIO
Oh! guarda che amor proprio!
Ma son tutti così;
soglion vantarsi assai,
e se a lor vi fidate,
in grand’impiccio spesso vi trovate.

 
Scena Venticinquesima

MADDALENA
Madama qui mi manda
per sapere da voi se tutto è pronto.
 
ANTONIO
Nulla manca, guardate...
Gelsomino ho spedito
alavvertir la nobil compagnia.
 

GELSOMINO
Por quem me tomas?
Já servi muitos príncipes,
condes, barões,
altezas e excelências
e sei muito bem como fazê-lo.

ANTÓNIO
Oh! Que auto estima!
Mas eles são todos assim.
Se lhes dermos confiança,
começam a gabar-se assim
e ficam irritados por nada.

 
Cena Vinte e Cinco

 
MADALENA
A senhora mandou-me ver
se estava tudo pronto.
 
ANTÓNIO
Não é preciso nada, olha...
Já mandei o Gelsomino
avisar a nobre companhia.
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MADDALENA
Ma bravo mastr’Antonio.
Far sì presto e si bene!
E’ un miracolo davvero.
 
ANTONIO
Mille grazie.
 
MADDALENA
Qui certo ancor veduta
non si sarà più bella festa.
 
ANTONIO
E’ vero.
 
MADDALENA 
Ma non sapete un’altra novità.
 
ANTONIO
Che cosa?
 
MADDALENA
Nei contorni,
per caso di passaggio
v’è una truppa ambulante, 
ed il Barone gran professore, dilettante insigne,
a dare qui un concerto l’ha invitata,
pendente il bel festino.

MADALENA
Muito bem, mordomo António!
Que rápido e que bem!
É um verdadeiro milagre.
 
ANTÓNIO
Muito obrigado.
 
MADALENA
De certeza que nunca tiveram
uma festa mais bonita.
 
ANTÓNIO
É verdade.
 
MADALENA
Mas não sabes de mais nenhuma novidade?
 
ANTÓNIO 
O quê?

MADALENA
Por casualidade
passava pelos arredores
uma orquestra itinerante
e o Barão, grande professor, famoso diletante,
convidou-os para dar um concerto aqui
e assim deixar a festa ainda melhor.

ANTONIO
Ottima idea!
 
MADDALENA 
Canteran, balleranno.
 
ANTONIO
Balleranno?
 
MADDALENA 
Sì, v’è un corpo di ballo.
 
ANTONIO
Tanto meglio;
il ballo è sempre stata
la mia passione, e adesso ancor...
 
MADDALENA 
Badate:
Vo ad avvertir Madama, qui aspettate.

ANTONIO
Presto verrà la bella comitiva.
 
Ma non m’inganno, no, ecco che arriva.

 

ANTÓNIO
Ótima ideia!
 
MADALENA
Cantarão e bailarão!
 
ANTÓNIO
Bailarão?
 
MADALENA
Sim, há um grupo de baile.
 
ANTÓNIO
Tanto melhor.
A dança sempre foi
a minha paixão, e ainda mais...
 
MADALENA
Cuidado:
vou dizer à senhora que podem vir. 
 
ANTÓNIO
Em breve chegará a bonita comitiva.
 
Não me engano... aí vêm eles.



8584

Scena Ventiseiesima

 
CORO
L’allegria è un sommo bene,
ond’a noi fe’ dono il cielo;
sani e freschi ci mantiene
nel bel grembo del piacer.
Cinti ognor d’ameni fiori,
fra le adnze, il riso e il gioco,
colle grazie e cogli amori
non pensiamo che a goder.
Presto imbianca il nero crine,
qual balen fugge la vita,
e a non perdere c’invita
un istante di piacer.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Ora secondo l’uso,
i brindisi facciamo. Ecco la lista
che di far m’imponeste
con decente simmetrica armonia,
e spero che ad ognun ben grata sia.
 
Inno tedesco... Tocca a me;
ma indulgenza vi chiedo; fra i cavalli,
le bombe ed i cannoni
io la metà lasciai de’ miei polmoni.

Cena Vinte e Seis

 
CORO
A alegria é o bem maior
que o céu nos dá,
saudável e radiante nos mantém
no seu belo regaço de prazer.
Cercado por coroas de flores,
entre danças, gargalhadas e jogos,
com graça e com amor
não pensamos em nada mais que desfrutar.
Em breve o nosso cabelo nos abandonará,
como um pássaro que foge na vida,
não vamos perder a oportunidade
de desfrutar de um momento de prazer!
 
BARÃO DE TROMBONOK
Agora, conforme o costume, brindemos...
Aqui está o discurso
que me mandaste fazer.
Tem uma simetria harmoniosa,
espero que gostem.
 
Hino alemão... que me pertence.
Peço a vossa indulgência, pois entre os cavalos,
as bombas e os canhões,
deixei metade dos meus pulmões.

Or che regna fra le genti
la più placida armonia,
dell’Europa sempre fia
il destin felice appien.
Viva, via l’armonia
ch’è sorgente d’ogni ben.
 
CORO
Viva, via l’armonia
ch’è sorgente d’ogni ben.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Altro da dir avrei; ma sono straccò;
 
A voi, bella Marchesa, in stil polacco.
 
MELIBEA 
Ai prodi guerrieri
seguaci di gloria,
di cui la vittoria 
compagna fu ognor,
ch’ovunque risplendere
fer l’alto valor,
che pronti ognor sono
col brando a difendere
la patria ed il trono,
la fede e l’onor.

Agora que entre as pessoas
reina a mais plácida harmonia,
o feliz destino da Europa
está garantido.
Viva! Abram caminho à harmonia!
Que derrame todo o seu bem!
 
CORO
Viva! Abram caminho à harmonia!
Que derrame todo o seu bem!
 
BARÃO DE TROMBONOK
Mais deveria dizer, mas estou exausto.

Agora vós, marquesa, em estilo polaco.

MELIBEA 
Aos bravos guerreiros,
da glória seguidores,
cujo companheiro de honra
foi a vitória
que brilhantemente,
cheio de coragem e honra,
com a sua espada cumpriram
a tarefa de defender
o país e o trono,
a fé e a honra.
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CORO
Che pronti ognor sono
col brando a difendere
la patria ed il trono,
la fede e l’onor.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Libenskof, tocca a voi,
un’aria russa, ad libitum;
ven’ sono delle belle...

CONTE DI LIBENSKOF 
Una ne so a memoria
che udii cantar un giorno,
mentre il monarca a noi facea ritorno.
 
Onore, gloria ed alto omaggio
d’Augusta donna al nobil cor,
ch’il più magnanimo coraggio
del fato oppose al reo furor.
Degli infelici al duolo, 
al pianto ella sollievo offrendo va;
e i più bei vanti, in regio ammanto,
brilla sul trono un di farà.

CORO
Pleno de honra
com a sua espada defenderam
o país e o trono,
a fé e a honra.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Libenskof, cabe-vos a vós,
uma melodia russa, ad libitum;
que são as mais belas...

CONDE DE LIBENSKOF
Conheço uma de cor.
Ouvi-a cantar um dia
quando o nosso monarca regressava.
 
Honra, glória e homenagem
à augusta mulher de nobre coração,
que com coragem férrea
luta contra a culpada tirania.
Oferece conforto aos infelizes,
na sua tristeza, no seu pranto,
e que um dia se sentará
no trono da sua pátria amada.

 

CORO
E i più bei vanti, in regio ammanto,
brilla sul trono un di farà.

BARONE DI TROMBONOK 
Dal nord al mezzogiorno
bella è la transizion. 
Voi possedete una sonora voce,
e dell’Iberia gustar i dolci canti or ci farete.
 
DON ALVARO 
Omaggio all’augusto duce,
che d’alma sovrana luce
l’Iberia fe’ balenar.
Ei spense il civil furore
del soglio salvò l’onore,
da tutti si vide amar.
O grande invidiabil gloria!
 Ah! dove di tal vittoria
l’esempio mai ritrovar?

CORO
Ah! dove di tal vittoria
l’esempio mai ritrovar?

CORO
 que um dia se sentará
no trono de sua pátria amada.

BARÃO DE TROMBONOK
Do norte, ao meio-dia,
bela é a transição.
Tendes uma voz poderosa,
conhecereis certamente um canto da doce Ibéria.

DOM ÁLVARO
Honra ao augusto chefe,
que com alma clarividente,
sabe governar a Ibéria.
Ele conduziu a fúria do povo
e salvou a honra do trono.
E por isso, por todos se fez amar.
Oh glória incomparável!
 Onde podemos encontrar
outro exemplo de tal vitória?

CORO 
Onde podemos encontrar
outro exemplo de tal vitória?
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*
BARONE DI TROMBONOK
Ora una gran sorpresa,
L’inno Portoghese!
 
DON PRUDENZIO
Miglior ricetta qui non v’è
Che la chitarra portoghese
 
BARONE DI TROMBONOK
Che indecenza musicale,
E’ cosa certa e naturale
Di un controfagotto avrem bisogno!
 
LORD SIDNEY
Ove potranno trovar
Una tale antichità?
 
DON PROFONDO
Signori ascoltate,
Una tale rarità
Sempre con me ognor sta’.
 
Hymno da Carta
O Patria, o Re, o Popolo,
ama la tua religione
Onora e guarda sempre
La Divina Costituzione

*
BARÃO DE TROMBONOK
E agora, uma grande surpresa, vamos ouvir o hino 
português!
 
DON PRUDÊNCIO
A melhor receita para tal é a guitarra portuguesa.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Que ignorância musical! É óbvio que precisamos de 
um contrafagote!

 

LORD SIDNEY
Sim, mas onde encontramos agora essa antiguidade?

DOM PROFUNDO
Meus caros, esta raridade acompanha-me sempre.
 

Hino da Carta
Ó Pátria, Ó Rei, Ó Povo,
Ama a tua Religião
Observa e guarda sempre
Divinal Constituição

CORO
Viva, viva, viva o re
Viva la Santa Religione
Vivano i prodi lusitani
la felice Costituzione
la felice Costituzione

BARONE DI TROMBONOK 
Milord, in tuon maggiore...
 
LORD SIDNEY 
Io musico non sono;
non so che una canzone.
 
BARONE DI TROMBONOK 
«God save the King?»

LORD SIDNEY 
Appunto.
 
BARONE DI TROMBONOK
Va benone.

CORO
Viva, viva, viva ó Rei
Viva a Santa Religião
Vivam Lusos valorosos
A feliz Constituição
A feliz Constituição
 
* Música e texto de Pedro Carneiro e Teresa Simas, com 
tradução para italiano da época de Leonardo Centi
 

BARÃO DE TROMBONOK
Milorde, em tom maior...
 
LORDE SIDNEY
Não sou músico;
só conheço uma canção.
 
BARÃO DE TROMBONOK
<<God Save the King>>?

 LORDE SIDNEY
xato.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Serve perfeitamente bem
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e em cada peito acende
respeito e amor.

CORO
E em cada peito acende
respeito e amor.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Senhora, Dom Profundo,
cabe-vos terminar
em fá e com a melodia da vossa escolha.

SENHORA CORTESE 
Mais vivo e mais fecundo,
o lírio dourado agora brilha,
e feliz com benéfico fulgor,
retorna para todos nós.
Planta sagrada, amada do céu,
que honras fielmente a pátria,
serás sempre a esperança
e o doce amor da França.
 
DOM PROFUNDO
Neste alegre
e ameno dia
reina somente
a alegria ao nosso redor.

e in ogni petto accendi
rispetto e amor.

CORO
E in ogni petto accendi
rispetto e amor.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Madama, Don Profondo
voi terminar dovete,
in elafà coll’aria che volete.

MADAMA CORTESE 
Più vivace e più fecondo
l’aureo giglio omai risplende,
e felice ognuno rende
col benefico fulgor.
Sacra pianta al ciel diletta,
che fedel la patria onora,
tu sarai de’ Franchi ognora
la speranza e il dolce amor.
 
DON PROFONDO 
Un sì giocondo
ameno giorno
la gioia intorno
sol fa regnar.

LORD SIDNEY 
Del Grand’Enrico
il germe amato
proteggi o ciel!
Propizio il fato
ai voti sia
del fortunato
popol fedel.
 
CORO
Del Fortunato popol fedel.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Contessa, Cavaliere, a voi la scelta
lascia dell’aria; ma prescrivo il tuono;
in do; no, no, in UT. 

Che bestia! Obliò
che a due Galli indirizzo il parlar mio.

CONTESSA DI FOLLEVILLE, CAVALIER BELFIORE
Madre del nuovo Enrico,
dei Franchi speme e onor
ti colmi il cielo amico
degli almi suoi favor.
Di rari pregi splendi,
d’età sul fior,

LORDE SIDNEY 
Do Grande Henrique,
a semente querida
protege o céu!
Que o que deseja
o povo afortunado e fiel,
o destino
seja propício.
 
CORO
Que o destino seja propício.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Condessa, Cavaleiro, deixo a canção
à vossa eleição, e eu marco o tom:
em «dó»... não, não, em «ut».

Que idiota! Esqueci-me que 
estou a falar para dois gauleses.

CONDESSA DE FOLLEVILLE, CAVALEIRO BELFIORE
Mãe do novo Henrique,
da esperança e da honra francesa,
enche o céu benéfico
com os favores da sua alma.
Infunde coragem
à sua alma em flor,
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Che lieta sorte!
Che bel contento!
In petto io sento 
il cor balzar.
 
BARONE DI TROMBONOK 
Corinna, or spetta a voi; 
così compita sarà la festa.

GLI ALTRI 
Ah! sì.
 
LORD SIDNEY
Come trovar un’occasion più bella
di far sentir i vostri dolci accenti?
 
GLI ALTRI
E’ ver.
 
CORINNA 
Grande è il cimento,
e temo...
 
DON PROFONDO
Di che mai?

 

Que grande sorte!
Que bela felicidade!
No peito sinto saltar
o meu coração.
 
BARÃO DE TROMBONOK
Corinna, é a vossa vez;
assim a festa ficará completa.

OS OUTROS
Sim!

LORDE SIDNEY
Onde encontrar uma ocasião mais bela
para ouvir tais doces sotaques?
 
OS OUTROS
É verdade!
 
CORINNA 
Difícil é o teste
e eu temo...
 
DOM PROFUNDO
E isso porquê?

 

MADAMA CORTESE 
Che amabile modestia!

MELIBEA
Ah! non tardate
ad appagar i nostri voti.
 
CORINNA
Io cedo.
Il soggetto scegliete
e di farmi avvertir poi degnerete.

MELIBEA 
Giovanna D’Arco.
 
MADAMA CORTESE 
Il Cittadino di Reims.
 
CAVALIER BELFIORE 
Carlo X Re di Francia.
 
CONTE DI LIBENSKOF 
La battaglia di Tolbiac.

DON PROFONDO 
Clodoveo.
 

SENHORA CORTESE
Que modesto!

MELIBEA
Oh! Não tardais
a realizar o nosso desejo.
 
CORINNA
Cedo.
Escolham o tema
e depois me ouvireis.

MELIBEA 
Joana D’ Arc!
 
SENHORA CORTESE
O Cidadão de Reims!
 
CAVALEIRO BELFIORE
Carlos X, rei de França!
 
CONDE DE LIBENSKOF
A Batalha de Tolbiac!

DOM PROFUNDO
Clóvis!
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DON ALVARO 
Le tre stirpi reali di Francia.

DON PRUDENZIO 
David e Samuele.

BARONE DI TROMBONOK 
Il Crisma e la Corona!
 
LORD SIDNEY 
Ugo Capeto!
 
CONTESSA DI FOLLEVILLE 
San Luigi!

BARONE DI TROMBONOK 
Melibea, di dritto
vi spetta estrar dall’urna or il biglietto,
che all’improvviso fornirà il soggetto.
 
Carlo X, re di Francia!

CORINNA 
All’ombra amena... del Giglio D’or
aura serena... inebria il cor.
Di lieti giorni... più dolce aurora
sorger la Francia... non vide ancor,

DOM ÁLVARO
As três linhagens reais de França!

DOM PRUDÊNCIO
David e Samuel!

BARÃO DE TROMBONOK
O Cisma e a Coroa!
 
LORDE SIDNEY
Hugo Capeto!
 
CONDESSA DE FOLLEVILLE
São Luis!

BARÃO DE TROMBONOK
Melibea, cabe-vos tirar
um papel da urna,
que será o tema da improvisação.
 
Carlos X, rei de França!

CORINNA 
Na sombra fresca... do Lírio de Ouro,
ar doce... que embriaga o coração.
Em dias alegres... surge em França
a aurora mais bela... jamais vista,

e grata applaude,... ammira e adora
di tanto bene... l’augusto autor
Della corona... sostegno e onor,
Carlo le dona... novel splendor.
Dal maestoso... regal suo viso
traspar del core... la nobiltà.
Nunzio di gioia... è il bel sorriso,
pegno soave... d’alma bontà.
Se un dì, non lice... il bene oprar,
perduto il dice,... di Tito al par.
Da poche lune... in trono siede,
e ognun già gode... de’ suoi favor.
La gioia intorno... brillar si vede,
l’etra risuona... d’inni d’amor.
Appiè dell’are,... ei chiese al ciel,
che secondare... degni il suo zel;
non fia deluso... il bel desio,
figlio dell’almo... suo nobil cor.
Sacro il diadema... già rese Iddio,
né più del fato... teme il furor.
Al soglio accanto,... ch’egual non ha;
soave incanto... ognun godrà.
Cento anni e cento... ognor protetto
dall’immortale... divin favor,
viva felice... il prediletto
Carlo, de’ Franchi... delizia e amor!

 

aplaude gentilmente... admira e adora
ao augusto autor... de tanto bem.
Para a coroa... apoio e honra,
Carlos dá... um novo esplendor.
A majestade... espelhou-se no seu rosto,
o seu coração... transborda de nobreza.
Núncio da alegria... é o belo sorriso,
doce prova... da alma bondosa.
Se um dia eu parasse... de fazer o bem,
estaria perdido... assim como Tito.
Em poucas luas... no trono se sentará
e muitos já desfrutam... da sua bondade.
A alegria ao redor... o brilho já se vê,
e tudo ressoa... de hinos de amor.
Ao pé do altar... pediu ao céu
que protegesse... a sua correta conduta.
Não ficou sem resposta... o seu belo pedido,
e foi abençoado... com o seu nobre coração.
Sagrada a coroa... que Deus lhe concedeu,
e destino algum... teme a sua fúria.
Um encanto igual... nenhum outro tem
e de tão suave feitiço... todos desfrutarão.
Centenas de anos... estará protegido
pelo imortal... divino favor.
Que viva feliz... o dileto
Carlos, de França... delícia e amor!
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CAVALIER BELFIORE 
Viva il diletto
augusto regnator,
ond’è l’aspetto
forier di gioia e onor.

TUTTI
Sul verde stelo,
fiorisca il giglio ognor;
lo colmi il cielo
degli almi suoi favor.

CAVALIER BELFIORE, TUTTI
Con sacro zelo
da noi serbato ognor,
sul verde stelo
risplenda il Giglio D’or:
Lo colmi il cielo,
degli almi suoi favor.
Viva la Francia
e il prode regnator.

CAVALEIRO BELFIORE
Viva o dileto
e augusto rei!
Que onde ele esteja,
haja honra e alegria.
 
TODOS 
No caule verde,
o lírio floresce;
e que a sua alma,
o céu encha com seus favores.

CAVALEIRO BELFIORE, TODOS
Com o santo zelo
do nosso serviço,
que resplandeça o caule verde
do Lírio de Ouro:
que o céu encha
a sua alma de favores.
Viva a França
e o valente rei!

Tradução de Francisco Marques
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Teresa Simas | Encenação
Nascida no ano de 1971, em Lisboa, no seio de uma 
família ligada à arte, ao desporto e ao ensino, Teresa 
Simas acredita que a arte contempla o privilégio do 
encontro entre seres vivos, proporciona ligações 
artísticas e visões que enriquecem o olhar sobre o 
mundo exterior e interior do universo. A harmonia, a 
compreensão e a aceitação da diferença libertará a 
paz no mundo.
 

…basta a recriação ou a ilustração do recomeço.

João Mendes Rosa, A imensidão insubmissa dos abismos.
 
Bailarina, coreógrafa e encenadora, Teresa Simas é 
Mestre em Dança e diplomada em estudos avançados 
do doutoramento em dança pela Universidade de 
Lisboa (UL), Faculdade de Motricidade Humana (FMH). 
Durante 22 anos, dançou como bailarina residente na 
Ucrânia (Ballet de Câmara de Kiev), Rússia (Diestzki 
Muzikalni Ballet e Ballet de Câmara Russo), Reino 
Unido (Bare Bones/Akram Khan) e França (Ballet 
Preljocaj). Em Portugal, esteve na CêDêCê, com 
António Rodrigues e Graça Bessa; na Companhia 

de Dança de Lisboa e no Ballet Gulbenkian, onde 
trabalhou com coreógrafos de referência, tais como 
Ohad Naharin, Jiri Kylian, Clara Andermatt, Rui Horta, 
Olga Roriz, Itzik Gallili e Rodrigo Pedreneiras. 
Começou a coreografar no GITIS – Instituto de Artes 
Dramáticas de Moscovo, onde também estudou; no 
Purcell Room, em Londres; no Festival de Saarema, 
na Estónia. No Centro Cultural Belém, em Lisboa, 
encena desde 2011 programas da Orquestra de 
Câmara Portuguesa (OCP). Cofundadora da OCP, 
onde criou o programa Body Awareness para músicos, 
é, desde 2007, diretora de Projetos e Inovação da 
Jovem Orquestra Portuguesa, Notas de Contacto e 
Orquestra dos Navegadores – ON – Oeiras. Lecionou 
na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
de Lisboa, na Universidade de Évora e no Chapitô, 
em Lisboa. É cofundadora/professora do Oeiras 
Clube GymnoDanceAcademy, onde desenvolve 
um conceito de ensino de dança inclusivo. Como 
Mestre de Bailado, é professora convidada de 
companhias e escolas como Bird College, Millenium 
College, em Londres, Noord Nederlandse Dans, em 
Groningen (Holanda), Quorum Ballet, Forúm Dança e 
a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo 

17 18

19 20

21 22
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(CPBC), em Portugal. É autora do programa de rádio 
Dança Falada, Ouvir a Dança, transmitido pela 
Antena 2.  Fez criações e experiências artísticas com 
a videasta e fotógrafa Patrícia Andrade, e artistas 
como, entre outros, Leonel Moura, Ivan Franco, Pedro 
Carneiro, Miguel Moreira, Wubkje Kuindersmae e 
Sandra Rosado.

Nuno Esteves | Direção de arte
Nuno Miguel Dias Esteves, conhecido por «Blue», 
nasceu em África, Angola, na cidade de Luanda, em 
1968. Aos 16 anos, parte para Londres, onde inicia 
um percurso ligado à caracterização e moda. Faz o 
primeiro curso de maquilhagem na Make Up Forever. 
Mais tarde, frequenta o curso técnico de design 
gráfico da Escola Soares dos Reis, no Porto, e ingressa 
na Escola Superior de Design, em Matosinhos, onde 
frequenta o primeiro ano. No ano seguinte, entra na 
Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde faz 
o curso de Escultura. Paralelamente, e devido à sua 
paixão pelas artes em geral, integra a primeira equipa 
formada por Isabel Alves Costa para apoio ao Festival 
de Marionetas do Porto, no qual participa durante 
cinco anos consecutivos. Com essa incursão no 

mundo do teatro e da dança, nasce uma nova paixão e 
inscreve-se no curso de ballet do Balleteatro do Porto. 
Abrem-se, naturalmente, as portas a novas propostas 
em áreas que foram da cenografia, criação de 
adereços e figurinos até à caracterização, tendo o 
privilégio de trabalhar com encenadores como Roman 
Paska, Franco Brambilla e João Paulo Seara Cardoso, 
e com a companhia de teatro de rua L ́Arche de Noé, 
entre outros. Na área da maquilhagem refugia-se 
em Paris, onde é aceite na casa de alta-costura Dior, 
embora pouco tempo depois ascenda à chefia do 
grupo de maquilhadores da Casa Gaultier. Cansado 
da moda e com outros desafios em mente, regressa a 
Portugal e inicia um percurso ligado à caracterização 
de cinema e direção de arte, tendo participado em 
cerca de 30 filmes, entre 2008 e 2022, e em cerca de 
10 telefilmes e séries. O seu trabalho foi reconhecido 
com três prémios Sophia para melhor caracterização/
efeitos especiais (Mosquito, de João Nuno Pinto, 2021), 
melhor maquilhagem e cabelos (Peregrinação, de 
João Botelho, 2018) e melhor maquilhagem e cabelos 
(Cartas de Guerra, de Ivo Ferreira, 2017). Na área da 
música e da ópera, destaca-se a participação como 
figurinista e cenógrafo em Carmina Burana, 

de Carl Off, no Castelo de S. Jorge, assim como em 
diferentes temporadas de ópera em Óbidos, em obras 
como La Serva Padrona, Dido e Eneias, 
La Traviata, Madama Butterfly e, mais recentemente, 
em Don Quichotte Chez la Duchesse, no Centro 
Cultural das Caldas da Rainha, A Paixão Segundo 
S. Mateus, de Romeo Castellucci, A Voz Maior do que 
o Fado, de João Botelho, Orphée, de Philip Glass, 
com encenação de Felipe Hirsh e direcção de arte de 
Daniela Thomaz, Pelléas et Mélisnde, com encenação 
de Kristina Heillín, e Domitila, com encenação de 
Carlos Antunes.Na dança, outra das suas paixões, 
sobressaem os trabalhos de figurinos que fez para 
solos de Filipa Peraltinha, Paula Pinto e a Companhia 
de Dança Balleteatro. Teve ainda, o privilégio de ter 
feito metade do guarda-roupa do vídeo Mar, dos 
Madredeus, dançado e gravado no Centro Cultural 
de Belém. Para a Companhia de Dança de Évora, cria 
uma rosa como objeto de cena para o bailado Romeo 
e Julieta, e para a Companhia de Dança de Almada 
faz os adereços de cena para o bailado Muito Chão, 
ambos coreografados por Benvindo Fonseca.

Pedro Carneiro | Direção musical
Cofundador, diretor artístico e maestro titular da 
Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP) e da Jovem 
Orquestra Portuguesa (JOP, membro da EFNYO). 
Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian na Guildhall 
School of Music and Drama, onde terminou a sua 
licenciatura com a distinção «Head of Department 
Award». Tocou, em estreia absoluta, mais de 
uma centena de obras e trabalha regularmente 
com celebrados instrumentistas, orquestras e 
compositores. Colaborou ainda com prestigiados 
instrumentistas e compositores, como os Quartetos 
Tokyo, Shanghai, Chilingirian, New Zealand e 
Latinoamericano. Compõe para teatro, dança 
e cinema. Da sua extensa discografia, destaca-
se a monografia de Xenákis (2004) e dois discos 
concertantes no selo germânico ECM (New Series). 
Premiado no Prémio Jovens Músicos, incluindo Prémio 
Maestro Silva Pereira (1997); Park Lane Young Artists 
Auditions (1998) e Prémio da Hattori Foundation for 
Young Musicians (2001), ambos em Londres; Medalha 
de Honra da Cidade de Setúbal (2011); Prémio 
Gulbenkian Arte (2011) e Nomeado Prémio Autores 
2016, da Sociedade Portuguesa de Autores, para 
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Melhor Trabalho de Música Erudita, pelo concerto 
na Konzerthaus, em Berlim, com a Jovem Orquestra 
Portuguesa. A sua extensa discografia (que inclui 
registos a solo, música de câmara, obras concertantes 
e improvisação) está disponível em diversas etiquetas 
discográficas, como a ECM Records, Zig-Zag 
Territoires, Rattle, Clean Feed, entre outras.

Orquestra de Câmara Portuguesa 
A Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP) foi fundada 
em 2007 por Pedro Carneiro (diretor artístico), Teresa 
Simas, Alexandre Dias e José Augusto Carneiro. 
Abrindo espaço a novos solistas e maestros, trabalha 
com criadores de renome, incluindo, entre outros, 
Emmanuel Nunes, Sofia Gubaidulina, Miguel Azguime, 
Jorge Moyano, Cristina Ortiz, Sergio Tiempo, Gary 
Hoffman, Filipe-Pinto Ribeiro, Carlos Alves, Heinrich 
Schiff, António Rosado, Artur Pizarro e Tatiana Samouil.
Internacionalizou-se em 2010 no City of London 
Festival, com quatro estrelas no The Times. Tem 
atuado por todo o país — Alcobaça, Almada, Batalha, 
Benedita, Castelo Branco, Coimbra, Lagoa, Leiria, 
Lisboa, Portimão, Porto, Seia, Setúbal, Tomar, 
Vila Viçosa — e em festivais como o Cistermúsica, 
o Festival Internacional de Paços de Brandão, o 

Festival das Artes, em Coimbra, e o Festival ao Largo.
A Orquestra de Câmara Portuguesa – Associação 
Musical tem como missão ser um fórum artístico 
enriquecido com uma visão pluridisciplinar da arte 
musical e performativa. A ação da OCP projeta-se 
também através de projetos de cidadania inclusiva 
originais, como o «Notas de Contacto – a OCPsolidária 
na Cercioeira»; «Novos Horizontes - a OCPsolidária 
no Bairro dos Navegadores», «Sementes OCP», no 
Centro Social 6 de Maio e na APAC de Barcelos. Refira-
se ainda a OCPdois, dedicada ao encontro de mundos 
de músicos profissionais e de bandas filarmónicas, e 
outros músicos amadores (a OCP criou a Orquestra 
Académica da Universidade de Lisboa).
Em 2010, lançou a Jovem Orquestra Portuguesa, 
representante de Portugal na Federação Europeia de 
Jovens Orquestras Nacionais, que se destaca pelas 
internacionalizações no Ateneu de Bucareste e na 
Konzerthaus de Berlim (Festival Young Euro Classic).

Pedro Oliveira Lopes | Correpetição e recitativos
Pedro Lopes trabalha atualmente como professor 
de piano, correpetidor e vocal coach. Licenciado 
na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo 
(ESMAE), na classe de Pedro Burmester, frequentou 
o Mestrado em Piano – Música de Câmara sob a 
orientação de Peter Orth e do Quarteto Auryn, na 
Hochschule für Musik Detmold, na Alemanha. 
Tem ganho vários prémios em Concursos Nacionais. 
Em 2013, ganhou o Prémio de Melhor Pianista 
Acompanhador do 7.º Concurso de Canto da 
Fundação Rotária Portuguesa bem como o Prémio 
Helena Sá e Costa, edição especial comemorativa 
dos 100 anos do nascimento da artista. Foi vencedor 
do Concurso Auryn nas edições de 2017 e 2018, na 
categoria de Música de Câmara com piano.
Integrou, como cantor (barítono), o Coro Casa da 
Música e o Ensemble Cupertinos, tendo já sido 
dirigido por maestros como Paul Hillier, James 
Wood, Laurence Cummings, Gregory Rose, Baldur 
Brönniman, Olari Elts, Kaspars Putnins, Christoph König 
e Peter Rundel. Gravou três álbuns com o Ensemble 
Cupertinos (Hyperion). O primeiro deles, Cardoso: 
Requiem, Lamentations, Magnificat & Motets, foi 

galardoado com o Prémio Gramophone, na categoria 
de Música Antiga. O segundo, Duarte Lobo: Masses, 
Responsories & Motets, foi reconhecido pelos Play — 
Prémios da Música Portuguesa como melhor álbum de 
música erudita de 2020.

Filipa Palhares | Direção do coro
Iniciou os estudos musicais aos nove anos, no Instituto 
Gregoriano de Lisboa, ingressando posteriormente 
na Escola Superior de Música de Lisboa, onde obteve 
a licenciatura e o grau de Mestre em Direção Coral. 
Nessa escola, estudou com Christopher Bochmann, 
Sibertin-Blanc, Roberto Perez, Luís Madureira, 
Gerhard Doderer, Cremilde Rosado Fernandes, Vasco 
Azevedo e Paulo Lourenço, entre outros. Frequentou 
cursos de direção coral com Bernard Tétu, Herbert 
Breuer e José António Sainz Alfaro. Estudou com 
Max von Egmond, Marius Altena (canto) e Jacques 
Ogg (cravo) nos cursos de Música Barroca da Casa 
de Mateus. No Real Conservatório Superior de 
Música de Madrid, frequentou em 1998/99 o curso de 
aperfeiçoamento artístico em Direção Coral.
Iniciou a sua atividade docente em 1990. Desde 2006, 
leciona no Instituto Gregoriano de Lisboa, onde tem a 
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seu cargo os coros, realizando concertos regularmente 
e participando em concursos internacionais, tendo 
obtido medalha de ouro nas sete edições do Festival 
Coral de Verão de Lisboa, o primeiro prémio no 
Certamen Juvenil de Habaneras de Torrevieja, em 
Espanha, uma medalha de prata nos World Choir 
Games, que se realizaram em 2018 na África do Sul, 
e três medalhas de ouro e o título de champion de 
música sacra com acompanhamento, nos European 
Choir Games de 2019, que se realizaram na Suécia. 
Tem estreado diversas obras de compositores 
portugueses, compostas especificamente para os seus 
grupos. Gravou em 2016 o CD Mesmo que faça frio, 
com obras do compositor Nuno da Rocha, para coro 
de vozes brancas, piano e orquestra.
Foi membro da Camerata Vocal de Lisboa e do Coro 
Feminino Cantata. Dirigiu o Orfeão da Covilhã, o 
Conductus Ensemble, o Grupo Coral de Lagos, com 
o qual gravou (2000) o CD de música coral Terra 
Morena, e o Grupo Coral Encontro, com que gravou 
o CD 25 anos de canto. Fundou e dirigiu o Coro 
do Tejo, e dirige presentemente o Vocal Da Capo. 
Foi maestrina do coro participativo Gulbenkian, na 
Missa de Bernstein, apresentada no final de 2019, 

na Fundação Calouste Gulbenkian. Fundou no final 
de 2020 o Alma Ensemble, grupo de vozes mistas, 
constituído por 8 a 16 cantores, cujo repertório se foca 
sobretudo na música a cappella e estende-se desde a 
música antiga até ao século XXI, prestando particular 
atenção ao repertório português. Com este ensemble, 
tem feito concertos nas principais salas e festivais do 
país. Na área da ópera tem colaborado como coralista 
e maestrina de coro em diversas produções.

Coro Participativo
A arte como um bem comum, um bem de todos foi 
o mote para a criação deste Coro Participativo. Com 
esta iniciativa, integrada no programa Arte em Nós, 
desenvolvido pela Égide — Associação Portuguesa 
das Artes, pretende-se ampliar as oportunidades de 
contacto e desenvolvimento artístico, promovendo 
a vivência das artes entre artistas amadores, 
estudantes de música e, até mesmo, de profissionais 
de outras áreas musicais. Contribuir, portanto, 
para a realização artística de amantes experientes, 
mas não profissionais, da música coral através da 
participação num projeto musical amplamente 
diversificado, enriquecedor e formativo, interpretando 

uma majestosa obra da história da música ocidental 
num grande palco, lado a lado com profissionais de 
renome internacional. O Coro Participativo existe pela 
dedicação profunda dos seus membros à persecução 
de um resultado de grande qualidade, alcançado 
através de longas horas de ensaio e treino autónomo. 
De diferentes países, com diferentes idades, 
formações e experiências distintas, 
o Coro Participativo formou-se em torno de uma 
grande paixão comum onde todos se encontram: 
o canto coral. E é nas diferenças, nesta enorme 
diversidade individual, que encontra a riqueza: um 
maior autoconhecimento, a troca de experiências, o 
espírito de grupo, o estabelecimento de laços afetivos, 
a criação de um som de conjunto, o prazer estético, a 
alegria de cada execução e o reconhecimento mútuo 
do contributo individual para a qualidade alcançada: 
a Arte que nos une é a Arte que nos fortalece. O 
complexo e rigoroso trabalho de montagem deste 
coro, com a direção da maestrina titular do coro, 
Filipa Palhares, e do maestro assistente, Alberto 
Araújo, incidiu na preparação e desenvolvimento vocal, 
trabalho de dicção, leitura musical e interpretação, 
seguindo-se o movimento e a cena, da autoria da 

encenadora Teresa Simas. A parte final da preparação 
aconteceu já no palco, partilhado com a orquestra e 
os cantores solistas, sob a direção do Maestro Pedro 
Carneiro, que conjugou harmoniosamente o exigente 
e meticuloso trabalho desenvolvido por todos.
Cada nota, cada partilha; cada desafio, cada etapa; 
são momentos de enorme empenho e aprendizagem 
cujo apogeu acontece logo no primeiro acorde de 
cada récita. Nesse momento, todos viajam para um 
lugar a que chamam casa. É uma entrega completa ao 
serviço da arte, de redescoberta e expressão artística, 
de construção de uma unidade e identidade de grupo 
que, por três meses, é uma família. Assim é o Coro 
Participativo.
 

Sara Castro
Égide - Associação Portuguesa das Artes 
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Bárbara Barradas | Soprano
Fez a sua estreia em Salzburgo com Lucia – Lucia 
di Lammermoor, no Oper im Berg Festival, onde 
foi bastante acarinhada pela crítica e pelo público. 
Recentemente, recebeu os melhores elogios da 
crítica pela sua estreia como Musetta, em La Bohème, 
no Teatro Nacional de São Carlos: «o destaque foi 
Bárbara Barradas como Musetta. Uma atriz que rouba 
a cena, trouxe verdadeiramente à tona a generosidade 
sincera da sua personagem (…)» (in OperaTraveller).
Os próximos projetos incluem um concerto no 
Mosteiro dos Jerónimos da obra Tremor, de Nuno 
Côrte-Real e libreto de Pedro Mexia, obra escrita para 
a sua voz (soprano solo), quarteto vocal e orquestra 
Ensemble Darcos. Gravada em Berlim, teve a sua 
estreia absoluta em 2021, na Culturgest. 
A convite da Égide – Associação Portuguesa das 
Artes, debutará o papel de Corina em Il Viaggio a 
Reims, de Gioachino Rossini, no Centro Cultural de 
Belém, com a Orquestra de Câmara Portuguesa e o 
maestro Pedro Carneiro, encenação de Teresa Simas. 
Fará uma digressão nacional de concertos com o 
seu Trio Allurement, nomeadamente um concerto 
didático – Uma viagem pelo mundo da ópera, libreto 

e encenação por Sónia Aragão, no Teatro Garcia 
Resende em Évora, entre outros.Também em estreia 
absoluta no Teatro da Trindade, foi Bruna na nova 
ópera, Canção do Bandido, de Nuno Côrte-Real, 
libreto de Pedro Mexia e encenação de Ricardo 
Neves-Neves, distinguida pela Sociedade Portuguesa 
de Autores (SPA) com o prémio Melhor Trabalho 
de Música Erudita. Interpretou os papéis de Ines di 
Castro, Lucia, Gilda, Le Feu e Le Rossignol, Susanna, 
Barbarina, La Fèe, Frasquita, Donna Anna, Zerlina, 
Königin der Nacht, entre outros. Canta regularmente 
com as mais prestigiadas orquestras nacionais e 
internacionais. Foi bolseira da Fundação Calouste 
Gulbenkian, tendo-se formado em Londres (BMus 
e MMus) na Guildhall School of Music and Drama 
(GSMD), com distinção. Fez parte da International 
Opera Academy e da WIAV. Ganhou vários prémios e 
bolsas de estudo em inúmeras competições nacionais 
e internacionais. Em conjunto com os prestigiados 
artistas Cátia Moreso, Sónia Aragão e Vasco Dantas, 
é CEO da Associação Cultural Art Allurement, que 
tem como missão motivar cada pessoa a tornar-se 
numa melhor versão de si própria, usufruindo da 
interdisciplinaridade artística e do autoconhecimento.

Cátia Moreso | Meio-soprano
Estudou no Conservatório Nacional de Lisboa e na 
Guildhall School of Music and Drama, em Londres, 
onde obteve a licenciatura em Canto e o grau de 
Mestre (Curso de Ópera). O seu repertório inclui, 
entre outros, os seguintes papéis: Madame Flora em 
Médium (Operafest), Preziosilla e Curra em La Forza 
del Destino (TNSC), Mme Giry em The Phantom of the 
Opera, La Ciesca em Gianni Schicchi (CCB), Dorabella 
em Così fan Tutte (Gulbenkian), 3.ª Maid em Elektra de 
Strauss (TNSC), Jocasta em Oedipus Rex, Suzuki em 
Madame Butterfly e La baronesa em Lidane e Dalmiro 
(TNSC), Ježibaba e 3.ª Ninfa em Rusalka em Valladolid, 
Mother Goose em The Rake’s Progress de Stravinsky, 
Tisbe em La Cenerentola de Rossini, Eva em Comedie 
on the Bridge, Clotilde em Norma, 2.ª Bruxa e Espírito 
em Dido e Eneias (TNSC), Maddalena e Giovanna em 
Rigoletto de Verdi, Eboli em Don Carlo de Verdi e 
La cieca em La Gioconda de Ponchielli (Valladolid, 
Espanha), Giano em Il Trionfo d’Amore, Dianora e Elisa 
em La Spinalba de F. A. de Almeida, Hanna Wilson/
Tracy, em The Losers de Richard Wargo, 3.ª Dama em 
A Flauta Mágica (Festival de Wexford), Baronesa em 
Chérubin de Massenet, Madame de Croissy e cover de 

Mère Jeanne em Dialogues des Carmélites, Zanetto 
na ópera homónima de Mascagni (Opera Holland 
Park), Carmella em La vida breve de Falla 
(Festival de Tanglewood), Marcellina em As bodas 
de Fígaro (Fundação Calouste Gulbenkian), Carmen, 
Santuzza em Cavalleria Rusticana de Mascagni e 
Mrs. Quickly em Falstaff (Woodhouse, Londres), Tulipa 
em O Rapaz de Bronze de Nuno Côrte-Real, Mother 
em The Monster in the Maze de Johnathan Dove, 
Severa na Ópera do Malandro de Nuno Côrte-Real, 
Lucia em La Gaza ladra de Rossini (TNSC), Emilia em 
Otello nos Dias da Música em Belém 2019 e Clori em 
A ninfa do Tejo de A. Scarlatti. Em concerto foi solista 
em Das Lied von der Erde de Mahler, The Child of 
our Times de Tippett, L’enfance du Christ de Berlioz, 
Misa Tango de Palmeri e Bacalov, Missa Solemnis de 
Beethoven, Elias de Mendelssohn, Paixão Segundo 
São João de Bach, Amor Brujo de Falla, Te Deum de 
Marcos Portugal, Messias e Te Deum de Händel, 
Te Deum de Zelenka (Fundação Calouste Gulbenkian), 
9.ª Sinfonia de Beethoven, Oratória de Ascensão: 
Lobet Gott in seinen Reichende de Bach, Requiem 
de Verdi (Clonter Opera), Duruflé e Mozart, Nelson 
Mass de Haydn, Gloria e Magnificat de Vivaldi, Stabat 
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Mater e Magnificat de Pergolesi, Magnificat, Christmas 
Oratorio e Oratória de Páscoa de Bach. Stabat 
Mater e Petite Messe Solennelle de Rossini, Missa n.º 
3 (Gulbenkian e Philipe Herreweghe) e Te Deum de 
Bruckner, 2nd harlot Solomon de Händel (Fundação 
Calouste Gulbenkian), St. Paul de Mendelssohn, 
Requiem de Bomtempo. No domínio da música 
contemporânea, cantou as Folksongs de L. Berio, Lady 
Sarashina de Peter Eötvos, Aventures de G. Ligeti e foi 
solista na estreia de Cicero Dixit de C. Bochmann.A sua 
discografia inclui: Dianora em La Spinalba e Gianno em 
Trionfo  D’Amore de Francisco de Almeida e 
As Canções Húngaras entre outras de Fernando
Lopes-Graça com o pianista Nuno Vieira de Almeida, 
todas pela Naxos.

Carla Caramujo | Soprano
Carla Caramujo formou-se na Guildhall School 
of Music and Drama e no Royal Conservatoire of 
Scotland. Venceu o Concurso Nacional de Canto 
Luísa Todi, Musikförderpreis der Hans-Sachs-Loge na 
Alemanha, Chevron Excellence, Ye Cronies e Dewar 
Awards no Reino Unido. Cantou Gilda em Rigoletto, 
Contessa Folleville em Il viaggio a Reims, Clorinda em 

La Cenerentola, D. Anna em D. Giovanni, Adele em 
Die Fledermaus, Lisette em La Rondine e Princesse 
em L’enfant et les Sortilèges no TNSC. Outros papéis 
e repertório concerto incluem Violetta em La 
Traviata, Adina em L’elisir d’amore, Armida em Rinaldo, 
Königin der Nacht em Die Zauberflöte, Herz em Der 
Schauspieldirektor, Fiordiligi em Così fan tutte, Valetto 
em L’Incoronazione di Poppea, Nena em Lo frate 
‘nnamorato e Vespina em Serva Padrona de Pergolesi, 
9.ª Sinfonia de Beethoven, Missa em Dó menor de Mozart, 
Carmina Burana, Criação de Haydn, Messias de Händel, 
Paixão segundo S. João e S. Mateus de Bach, Requiem 
de Brahms, no Reino Unido (Barbican, New Sage 
Gateshead Music Center, Royal Theatre of Glasgow e 
Edinburgh Festival Theatre), República Checa (Smetana 
Hall), Alemanha (Heidelberg Concert Hall), Uruguai 
(SODRE), Colômbia (Teatro Mayor), México (Teatro Peón 
Contreras), Argentina (Usina del Arte), Brasil (Sala Cecília 
Meireles, Theatro da Paz), Espanha (Festival Are-more) 
e nas principais salas e festivais nacionais. No âmbito do 
repertório contemporâneo, foi Salomé na estreia de 
O Sonho de Pedro Amaral com a London Sinfonietta 
na Gulbenkian e The Place (Londres), Flight Controller 
em Flight de Jonathon Dove em Glasgow e Soprano 

em Lady Sarashina de Peter Eötvös com a OML. 
Estreou a versão sinfónica de Lua, canção de uma 
morte de Nuno Côrte-Real com a OSP e Vida e 
Milagres de Dona Isabel de Alexandre Delgado com a 
OCC. De João Ripper, interpretou, Cartas Portuguesas 
na Gulbenkian, Iara em Onheama no Festival Terras 
sem Sombra, Cinco poemas de Vinicius de Moraes, 
Domitila e a estreia de Icamiabas no Festival 
Internacional de Música do Pará. Em 2019, estreou 
La Princesse em Orphée de Philip Glass no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro. Gravou para as etiquetas 
Naxos e MPMP.

Rita Marques | Soprano
Rita Marques nasceu em Caldas da Rainha. Concluiu 
a licenciatura em Canto na Escola Superior de 
Música de Lisboa (2010-2013), na classe da professora 
Sílvia Mateus. Em ópera, foi Rainha da Noite, em Die 
Zauberflöte, de Wolfgang Amadeus Mozart; Princess, 
Young Lady e Dame, em Lady Sarashina, de Péter 
Eötvös; Despina, em Così fan tutte, de W. A. Mozart; 
Sofia, em Il Signor Bruschino, de Gioachino Rossini, 
e Soeur Alice, em Dialogues des Carmelites, de 
F. Poulenc. Como bolseira da Fundação Calouste 

Gulbenkian/ENOA – European Network of Opera 
Academies, frequentou workshops com Claudio 
Desderi, June Anderson e Cecilia Gasdia, e o workshop 
Wiener Operette, na Bayrische Theaterakademie.
No ano 2016/2017, frequentou o Centre de 
Perfeccionament Plácido Domingo (CPPD), em 
Valência, onde trabalhou com os maestros Ramón 
Tebar, Fabio Biondi e Roberto Abbado, e com os 
pianistas Aida Bousselma, Stanislav Angelov e Jose 
Ramón Martin. Em workshop, trabalhou com Nacho 
Fresneda (teatro), Sonia Prina (interpretação), Davide 
Livermore (interpretação de Monteverdi) e Roger 
Vignoles (interpretação de Myrthen, de Robert 
Schumann). Trabalhou ainda com Manuela Custer e 
Enedina Lloris como preparadoras vocais. Como aluna 
do CPPD, foi Governess, em The turn of the Screw, 
de Benjamin Britten (direcção musical de Christopher 
Franklin e encenação de Davide Livermore, Jun/2017, 
Teatre Martín i Soler, Valência) e Roggiero, em 
Tancredi, de Gioachino Rossini (direção musical 
de Roberto Abbado e encenação de Emilio Sagi, 
Jun/2017, Palau de Les Arts Reina Sofía, Valência).
Em maio de 2017 colaborou com Plácido Domingo no 
seu concerto na MEO Arena, em Lisboa, com direção 
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Konu Kim | Tenor 
Vencedor do concurso Operalia de Plácido Domingo, 
a temporada 22/23 do tenor Konu Kim é marcada 
pelo seu regresso à Royal Opera House como 
Conde Almaviva (Il Barbiere di Siviglia), pela estreia 
na Deutsche Oper am Rhein como Tonio (La fille 

musical de Eugene Kohn. Em maio de 2018 obteve o 
2.º Prémio e o Prémio do Público no 10.º Concurso de 
Canto da Fundação Rotária Portuguesa. 
É, também, em maio que lhe é atribuída a Medalha 
Municipal de Mérito Cultural do concelho de Caldas da 
Rainha. Ainda em 2018, fez parte dos 40 finalistas do 
Operalia – The World’s Opera Competition, promovido 
por Plácido Domingo. Tem realizado diversos recitais 
com piano e com orquestra, de onde se pode destacar 
a estreia absoluta, em fevereiro de 2019, da obra El Mar y 
las Campanas, de Nelson Jesus. Em janeiro de 2020 foi 
Anna Kennedy, em Maria Stuarda, de Gaetano Donizetti 
(Teatro Nacional de S. Carlos, Carminati/De Rosa), e em 
março de 2020 foi Lakmé em Lakmé, de Léo Delibes 
(Proyecto Opera de la Universidad de Valladolid). 
Em setembro 2020 foi Fiordiligi em Così fan tutte, de 
W. A. Mozart (Centro Cultural de Belém, Amaral).

du regiment), pela estreia com a Irish National 
Opera como Arnold Melchtal (William Tell). Irá ainda 
interpretar Tamino (Die Zauberflote) no National 
Taichung Theatre e será solista da Petite Messe 
Solennelle com o Maestro Mariotti para o Wexford 
Opera Festival.cA última temporada ficou marcada 
pela estreia no Festival de Glyndebourne como 
Ferrando (Così fan Tutte) e mais tarde como Ernesto 
(Don Pasquale), papel que desempenhou também na 
Ópera Nacional Finlandesa. Estreou-se nos Estados 
Unidos na Ópera de San Diego como Ferrando 
em Così fan Tutte, na Ópera de São Francisco 
como Bao Yu (Dream of the Red Chamber). Outros 
compromissos incluem a sua estreia no Donizetti 
Festival em Bergamo como Leone em L’Ange de 
Nisida, Almaviva em Il barbiere di Siviglia com a Nouvel 
Opera Fribourg e Royal Opera House, estreia na Irish 
National Opera como Arnold Melchtal (William Tell) 
na Ópera Nacional Sueca, Edoardo em Un Giorno 
di Regno com Garsington Festival, no Teatro Verdi 
di Busseto interpretou o papel de Duque em Rigoletto, 
na Ópera Daegu interpretou Don Ottavio (Don 
Giovanni), Capellio Giulietta e Romeo no Festival 
de Ópera de Belcanto no Japão, Elvino em 
La Sonnambula com o Budapest Müpa Palace of Arts.

Os compromissos anteriores de Kim incluem Nadir em 
Les Pêcheurs de perles para a Korean National Opera, 
Edoardo em Il giorno e Conde Almaviva em Il barbiere di 
Siviglia para o Theatre Rudolstadt e em concerto no 
Carnegie Hall. Kim estudou na Kyung Hee University 
em Seul, na Korean National Opera Academy e na 
Alemanha. Os seus prémios incluem primeiros prémios 
no Concours musical international de Montréal e 
Operalia, segundo prémio na Seoul International 
Music Competition e outros prémios na Marmande 
International Opera Singing Competition, França, 
as competições internacionais de canto na Itália 
G.B. Rubini, Marcello Giordani e Riccardo Zandonai, 
e o Concurso Internacional Vocal Stanisław Moniuszko 
na Polónia. Konu Kim ingressou no Jette Parker Young 
Artists Program na Royal Opera House no início da 
temporada 2017/18. Os seus papéis incluem Arturo 
Bucklaw em Lucia di Lammermoor, Mitrane em 
Semiramide, Quarto Judeu em Salomé, Voz em 
From the House of the Dead, Malcolm Macbeth e 
First Follower of Telramund em Lohengrin, Tonio em La 
Fille du régiment, Maintop em Bill, Gastone em 
La traviata e Chaplitsky em The Queen of Spades.

Gianluca Margheri | Barítono
Gianluca Margheri, cantor de ópera baixo-barítono, 
nasceu em Florença e formou-se com louvor em 
Dramaturgia Musical na Università degli Studi di Firenze 
e em Música de Câmara Vocal no conservatório 
Cherubini de Florença. Ao longo dos anos tem 
participado em várias masterclasses ministradas 
por Carlo Miliciani, Josef Loibl, Sherman Lowe, 
Michele Pertusi e Ildebrando D’Arcangelo, Paolo 
Coni e Fernando Cordeiro. Após a sua estreia em 
palco em 2004, apresentou-se em muitas casas de 
ópera internacionais - Teatro Regio em Parma, Teatro 
Filarmonico em Verona, Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino, Opera di Firenze, Teatro Real em Madrid, 
Ópera Estatal Húngara, Teatro Verdi em Sassari, 
Teatro Comunale em Modena, Teatro Valli em Reggio 
Emilia, Teatro Sociale em Como, Teatro Ponchielli em 
Cremona, Arena di Verona, Ópera de Rouen, Ópera 
Saint-Étienne, Ópera em Curitiba, Ópera de Liège, 
Ópera de Las Palmas, Bayerischer Rundfunk e Festival 
Alte Musik em Innsbruck, Teatro Massimo di Palermo, 
Teatro Lirico Cagliari e Rossini Opera Festival.
Em julho de 2009 ganhou o primeiro prémio no 
concurso internacional de ópera Toti Dal Monte
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em Treviso. O seu repertório operático inclui 
principalmente óperas dos séculos XVIII e XIX: das 
obras-primas de Monteverdi, Händel, Haydn, Rossini, 
Donizetti e Bellini, ao repertório moderno de Verdi, 
Puccini e Britten, até ao contemporâneo Donatoni. 
As óperas de Mozart foram destaques na sua carreira, 
pela interpretação de Guglielmo em Così Fan Tutte, 
a personagem principal de Don Giovanni, Figaro e 
Conde de Almaviva em Le Nozze di Figaro.
Trabalhou com os maestros James Conlon, Graham 
Vick, Zubin Mehta, Friedrich Haider, Jesús López-
-Cobos, Elio De Capitani, Riccardo Frizza, Daniele 
Rustioni, Andrea Battistoni, Roland Böer, Alan Curtis, 
Jonathan Webb, Lindsay Kemp, Gabriele Ferro, Giorgio 
Barberio Corsetti, PierLuigi Pizzi, entre outros.
A sua discografia inclui Deidamia de Händel (CD, Virgin 
Classic), Vespri di Santa Cecilia de Stiava (CD, Tactus), 
Ein Deutsches Requiem de Brahms (DVD, DeAgostini), 
Assassinio nella Cattedrale de Pizzetti (DVD, Sony 
Music) e o álbum de Rossini Amor fatale ao lado de 
Marina Rebeka com a Münchner Rundfunkorchester 
dirigida por Marco Armiliato (BR Klassik)

Luís Rodrigues | Barítono
Estudou no Conservatório Nacional e na Escola 
Superior de Música de Lisboa. Ganhou o 2.º Concurso 
de Interpretação do Estoril, o 4.º Concurso de Canto 
Luísa Todi e o Prémio Jovens Músicos da R.D.P. em 
Música de Câmara, com o pianista David Santos. 
Obteve o 2.º Prémio no Concours-Festival de la 
Mélodie Française em Saint-Chamond (França) e 
foi o vencedor ex aequo do concurso PoulencPlus 
(Mélodies de Poulenc), em Nova Iorque. 
Luís Rodrigues tem vindo a construir em Portugal 
uma sólida carreira no domínio da ópera, com uma 
presença regular no Teatro Nacional de São Carlos, 
onde cantou papéis como Figaro (Il barbiere di 
Siviglia), Guglielmo, Albert, Nick Shadow, Sharpless, 
Escamillo, Kurwenal, Gianni Schicchi, Beauperthuis, 
Sulpice e Don Profondo. Como solista de Oratória, 
apresentou-se em vários programas com a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa (OML) e o coro Lisboa Cantat 
ou o Coral de S. José (Ponta Delgada), a Orquestra 
Nacional do Porto (ONP) e o Coro da Sé Catedral 
do Porto, ou com o Coro e Orquestra Gulbenkian. 
Interpretando música de câmara, tem vindo a 
colaborar com os pianistas David Santos, 

Nuno Vieira de Almeida, Jaime Mota e João Paulo 
Santos, e com agrupamentos como o Drumming e o 
Remix Ensemble. Tem-se também apresentado nos 
ciclos orquestrais Kindertotenlieder, com a ONP, 
Lieder eines fahrenden Gesellen e Poème de l’amour 
et de la mer, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
e Des Knaben Wunderhorn, com a OML, dirigida por 
Michael Zilm. Intérprete de reconhecida versatilidade, 
é também frequentemente solicitado para estrear 
obras de música contemporânea. Possui já vários 
registos discográficos, sendo de destacar os Requiem 
de Suppé (Virgin Classics) e Salieri (Pentatone), com o 
Coro e a Orquestra Gulbenkian, e a participação nas 
óperas Le Donne Cambiate (Marco Polo), La Spinalba 
e Il Mondo della Luna (Naxos). No campo do repertório 
para canto e piano, gravou canções de compositores 
do Porto com o pianista Jaime Mota (Fermata), a 
Viagem de Inverno, de Schubert, com o pianista 
David Santos (AboutMusic), e canções de Vianna da 
Motta, com o pianista João Paulo Santos (Tradisom).

João Merino | Barítono
Licenciado em Canto pela Escola Superior de Música e 
Artes do Espetáculo (ESMAE), trabalhou com Francisco 
Lázaro, em Barcelona. Apresentou-se nas óperas: 
Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Così fan tutte e 
Don Giovanni (W. A. Mozart); Il barbiere di Siviglia, 
La occasione fa il ladro e Il viaggio a Reims 
(Gioachino Rossini); Carmen (Georges Bizet); 
La Traviata, D. Carlo e Rigoletto (Giuseppe Verdi); 
Tosca, La Bohème e Gianni Schicchi (Giacomo 
Puccini); Eugene Onegin (Piotr Ilitch Tchaikovski); 
Hänsel und Gretel (Engelbert Humperdinck); Werther 
(Jules Massenet); Rouxinol e Oedipus Rex (Ígor 
Stravinski); Maria de Buenos Aires (Astor Piazzolla); Il 
capello di paglia di Firenze (Nino Rota); Evil Machines 
(Luís Tinoco e Terry Jones). 
Em concerto, apresentou-se em: Messiah (Georg 
Friedrich Händel); Magnificat e Oratória Natal (Johann 
Sebastian Bach); Criação (Joseph Haydn); a integral 
das Missas e o Requiem (W. A. Mozart); 9.ª Sinfonia 
(Ludwig van Beethoven); Stabat Mater (Gioachino 
Rossini); Requiem (Gabriel Fauré); Missa n.º 3 (Anton 
Bruckner); Carmina Burana (Carl Orff); Aventures 
(György Ligeti), entre muitas outras. Apresentou-se 
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como solista em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, 
Holanda e Itália, sob a direção de Cesário Costa, 
Cristóbal Soler, Erik Nielsen, Giovanni Andreoli, Gregor 
Bühl, Julia Jones, Johannes Skudlik, João Paulo 
Santos, Lothar Koenigs, Martin André, Michail Jurowski, 
Miguel Ortega, Rui Massena, Omri Hadari, Philippe 
Herreweghe, T.Hoffman e Xaver Poncette. 
Em cena, com André Teodósio, Carlos Avilez, 
C. Gruber, C. v. Götz, Emilio Sagi, Fernando Gomes, 
G. Vick, G. Joosten, J. C. Soler, João Lourenço, 
L. Hussain, Luís Miguel Cintra, N. Graça-Silvestre, 
Nuno M. Cardoso, Paulo Matos, Peter Konwitschny, 
Ricardo Pais, Robert Carsen e S. Medcalf, entre outros.

André Henriques | Barítono
É diplomado em Canto pela Escola de Música do 
Conservatório Nacional, tendo frequentado a classe 
do professor António Wagner Diniz. Foi bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian para estudar Opera 
Performance no Royal Welsh College of Music and 
Drama, onde desenvolveu a aprendizagem com 
Donald Maxwell. Atualmente, aperfeiçoa-se 
regularmente com Lúcia Lemos. De entre os vários 
projetos em que participou, destaque para a estreia 

absoluta de A Canção do Bandido (de Nuno Côrte-
-Real/Pedro Mexia, com encenação de Ricardo 
Neves-Neves) – onde cantou o papel de Macaco, 
numa coprodução entre o Teatro Nacional de São 
Carlos e o Teatro da Trindade/Força de Produção –, 
o papel titular de Don Giovanni, de W. A. Mozart, 
com a Orquestra Metropolitana de Lisboa (direção 
de Pedro Amaral), e as partes de baixo-barítono 
de Die Schöpfung, de Joseph Haydn, na Fundação 
Calouste Gulbenkian (direção de Leonardo Garcia 
Alarcón). Recentemente, cantou papéis como o baixo 
de A Laugh to Cry, de Miguel Azguime, no O’culto da 
Ajuda (direção de Pedro Neves), Bellini Belcanto, em 
O Anel do Unicórnio, numa produção do Teatro do 
Eléctrico, e Don Parmenione, em L’occasione fa Il 
ladro, de Gioachino Rossini, no Festival de Música de 
Sintra.

Nuno Dias | Barítono
É licenciado em canto pela Universidade de Aveiro, 
na classe da Professora Isabel Alcobia, instituição 
da qual foi docente assistente. Desenvolveu os seus 
estudos, posteriormente, com Alan Watt, Tom Krause 
e Michael Rhodes. Foi bolseiro da Fundação Calouste 

Gulbenkian para o projecto ENOA (European Network 
of Opera Academy). Fez parte da Academia de Ópera 
do Festival de Verbier, onde trabalhou com Barbara 
Bonney, Claudio Desderi, Tomas Quastoff e Tim Caroll, 
tendo-se destacado com o Prémio Jovem Promessa 
Thierry Marmod. Como solista, em Oratório, tem-se 
apresentado em concerto com diversas orquestras 
nacionais e internacionais, cantando obras de 
referência do repertório coral-sinfónico. 
No campo da ópera, interpretou, no Teatro Nacional 
de São Carlos, ao longo das últimas temporadas, 
diversos personagens do repertório lírico, abrangendo 
obras de compositores consagrados, tais como Giacomo 
Puccini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Georges 
Bizet, entre outros. Do seu repertório, noutros palcos 
nacionais e internacionais, fazem também parte 
compositores como Giuseppe Verdi, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ferruccio Busoni, Ígor Stravinski 
e Benjamin Britten. Da sua discografia destaca-se 
o disco Canções Pagãs, inteiramente dedicado 
ao cancioneiro de Luiz Goes, trabalho esse com 
reconhecimento de utilidade cultural pelo Ministério 
da Cultura. Foi cantor residente no Stadttheatre Bern, 
na Suíça.

João Pedro Cabral | Tenor
Estudou na Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional, no Vlaamse Operastudio e, 
de 2011 a 2014, integrou o Atelier Lyrique de l’Opéra 
National de Paris. Interpretou, entre outros; os papéis 
de Contino Belfiore (La Finta Giardiniera); Gernando 
(L’Isola Disabitata); Ecclitico (Il Mondo della Luna); 
Don Ottavio (Don Giovanni); Renaud (Armide de Lully) 
no Innsbrucker Festwochen der Alten Musik; Ernesto 
(Il Mondo della Luna de Avondano) com Os Músicos 
do Tejo; Charles Edwards e Cosmetics Merchant 
(Candide), Pong (Turandot), La Théière, le Petit Vieillard 
e a Rainette (L’Enfant et les Sortilèges) e Tapioca 
(l’Étoile) no Teatro Nacional de São Carlos; Ferramonte 
(Il Mondo alla Roversa) nas óperas de Reims e Avignon 
e na Cité de la Musique; Journaliste (Les Mamelles 
de TirÉsias) no Palau de les Arts Reina Sofia e Learco 
(Talestri de M.A.Walpurgis) com o Arcal em digressão 
por vários teatros franceses. Colaborou com os 
maestros João Paulo Santos, Joana Carneiro, 
Pedro Neves, Guillaume Tourniaire, Iñaki Encina Oyón, 
Filip Rathé, Fayçal Karoui, Patrick Cohen-Akenine, 
Franck-Emmanuel Comte, Paul Agnew e 
Michel Plasson. 
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Cecília Rodrigues | Soprano
Cecília Rodrigues foi premiada em vários concursos, 
destacando o 1.º prémio no Concurso Internacional de 
Almada (2015), no Prémio Jovens Músicos - Antena 2 - 
RTP (2017) e no Concurso de Interpretação do Estoril 
(2022). Em Oratória fez Stabat Mater de Pergolesi, 
Magnificat e Weihnachts-Oratorium, de Johann 
Sebastian Bach, Mattutino de’ Morti, de David Perez, 
Exultate Jubilate, Requiem e Missa em Dó menor, 
de Wolfgang Amadeus Mozart, Oratorio de Nöel, de 
Camille Saint-Saëns, Requiem, de Gabriel Fauré, Ein 
deutsches Requiem, de Johannes Brahms, Requiem, 
de Tigran Mansurian, e Magnificat em Talha Dourada, 
de Eurico Carrapatoso. Apresentou-se em recital com 
João Paulo Santos no Palácio da Pena, na Fundação 
Calouste Gulbenkian e no Teatro Nacional de São 
Carlos. Em concerto sinfónico, estreou Linhagem, 
de Eurico Carrapatoso. Como intérprete de ópera, 
foi Rosina em Il Barbiere di Siviglia, de Gioachino 
Rossini, Euridice em Orphée aux Enfers, de Jacques 
Offenbach, Stéphano em Romeu e Julieta, de Charles 
Gounod, 2º Shepherdess, First which, Second Woman 
e Second Nereida em Dido and Aeneas, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, Kuchtík em Rusalka, de Antonín 

Dvořák, Servilia em La Clemenza di Tito de W. A. 
Mozart, no Teatro Nacional de São Carlos, Adina em 
L’Elisir d’Amore, de Gaetano Donizetti, no Auditório 
dos Oceanos, e Ernestina em L’Occasione fa il Ladro, 
de Gioachino Rossini, no Centro Cultural Olga Cadaval.
 
Rita Filipe | Meio-soprano
Rita Filipe é licenciada em Teatro, ramo de atores, pela 
Escola Superior de Teatro e Cinema. Iniciou os estudos 
musicais aos sete anos, vindo a frequentar o curso 
de piano no Conservatório de Música de Mafra. Entre 
2019 e 2022, frequentou o curso de canto na Escola 
Artística do Conservatório Nacional, com António 
Wagner Diniz, tendo terminado a disciplina de canto 
com nota máxima. Atualmente, estuda canto lírico com 
Chantal Mathias, no Conservatório Nacional Superior 
de Música e Dança de Paris. Desde 2010, tem feito 
parte de vários coros, sendo de destacar o Coro da 
Gulbenkian, Nova Era Vocal Ensemble e o Ensemble 
Vocal Aura. Entre 2020 e 2022, foi maestrina do coro 
infantil Semínimos. Em 2019, apresentou-se como 
solista no Gloria, de Vivaldi, no Panteão Nacional e no 
Convento de Mafra, sob a direção do Maestro João 
Barros. Em 2020, participou como solista na 

Maratona I - Maratona Ópera XXI, no OperaFest, em 
Lisboa, onde teve a oportunidade de estrear obras 
contemporâneas de compositores portugueses. Em 
2022, fez parte do espetáculo Cortes de Júpiter, 
no Centro Cultural de Belém, com encenação de 
Ricardo Neves-Neves, direção musical de António 
Carrilho e composição de Filipe Raposo. No mesmo 
ano, interpretou Žofka no ciclo de canções The Diary 
of One Who Disappeared, com o Ensemble MPMP e 
sob a direção do Maestro Jan Wierzba. Interpretou e 
gravou o papel de Lugrezzia em Lo frate ‘nnamorato, 
de Giovanni Battista Pergolesi, com o Músicos do Tejo. 
Ainda em 2022, conquistou o 2.º lugar no XIII Concurso 
Nacional de Canto. Como coralista, participou nas 
óperas do OperaFest Lisboa - Tosca e Madama 
Butterfly, de Giacomo Puccini, onde trabalhou 
com Olga Roriz, Catarina Molder, Otelo Lapa e Jan 
Wierzba - Ensemble MPMP. Tem vindo a participar 
em diversas masterclasses e aulas particulares com 
Léa Sarfati, Christian Hilz, Andrea de Carlo e Geert 
Berghs. Frequentou a Lisbon Choral Conducting 
Masterclass, onde trabalhou com Pedro Teixeira, Inês 
Tavares Lopes e Marcos Cerejo.Em paralelo com as 
experiências na música erudita, tem desenvolvido o 

seu percurso também na música ligeira. Poder-se-á 
destacar a participação regular com o Grupo TEMA, 
com o espetáculo Dois Dedos de Poesia e diversos 
espetáculos de teatro.
 
Jacinta Albergaria | Meio-soprano
Natural de Carregal do Sal, iniciou os estudos musicais, 
em piano, no Conservatório de Música e Artes 
do Dão. Na mesma instituição, completou o 
8º. grau do curso secundário de música, em canto, 
na classe do professor Luís Rendas Pereira, com 
quem continua a trabalhar regularmente. Licenciada 
em canto pela Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo (ESMAE), onde estudou sob a orientação 
do professor Rui Taveira, tem participado em várias 
masterclasses com professores como Susan Waters, 
Patricia McMahon, Kelvin Grout, Connie der Jong 
e Brian McKay. Integra atualmente, como reforço, 
o Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Como solista 
apresenta-se regularmente com um reportório 
vasto, desde a oratória à ópera. Como coralista, já 
colaborou, nomeadamente, com o coro sinfónico da 
Casa da Música e o ensemble Moços do Coro. Tem 
recebido diversos prémios em vários concursos a nível 
nacional.
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Bruno Almeida | Tenor
Nasceu em Lisboa. Realizou a sua formação em canto 
com Filomena Amaro, Isabel Biu, Paulo Ferreira e 
Luís Rodrigues. Estreou-se no domínio da ópera em 
2010, com o Sintra Estúdio de Ópera, no papel de 
Federico, em As Taças de Hymineu. Em 2011, estreou-
se no Teatro Nacional de São Carlos, no papel de 1.º 
Segurança, na estreia mundial da ópera Banksters, 
de Nuno Côrte-Real. Desde então, fez parte do 
Estúdio de Ópera deste teatro e aí desempenhou, 
entre outros, os papéis de Conde de Lerma (Don 
Carlos, Giuseppe Verdi), Vivaldi (Sampiero, Francisco 
Xavier Migone), Zefirino/Gelsomino (Il viaggio a Reims, 
Gioachino Rossini), Flavio (Norma, Vincenzo Bellini), 
Gran Sacerdote (Idomeneo, W. A. Mozart). 
Outros papéis operáticos, interpretados em diferentes 
palcos, incluem El Remendado (Carmen, Georges 
Bizet), Gernando (L’isola disabitata, David Perez), Tony 
(West Side Story, Leonard Bernstein), Phantom (The 
Phantom of the Opera, Lloyd Weber), Sportin’ Life 
(Porgy and Bess, Geroge Gershwin, versão concerto) e 
Alfredo (La traviata, G. Verdi). 
Em concerto, cantou como solista, entre outras 
obras, Magnificat, de Johann Sebastian Bach, Missa 

Grande, de Marcos Portugal, Mattutino de’Mort, de 
David Perez, a cantata A Paz da Europa, de João 
Domingos Bomtempo, Messiah, de Georg Friedrich 
Hände, Requiem, de W. A. Mozart, Oratório de Natal, 
de Camille Saint-Saëns, Vésperas (op. 37), de Sergei 
Rachmaninoff, e a Misa Criolla, de Ariel Ramirez. 
Fora de Portugal, cantou Don Ottavio (Don Giovanni, 
Mozart, em Orvieto, Itália).  Atuou na Verdi 200 Gala 
(Festival Junger Künstler, em Bayreuth, Alemanha) e no 
Brighton Early Music Festival (Brighton, Inglaterra). Atua 
frequentemente em recital. É um dos fundadores do 
Projecto Alba, dedicado à promoção do canto lírico e 
da guitarra portuguesa.

João Oliveira | Baixo
Natural de Lisboa, principiou os estudos musicais aos 
11 anos. Com Helena Afonso, iniciou os estudos de 
canto no Instituto Gregoriano de Lisboa. Na Escola de 
Música do Conservatório Nacional, no curso de Canto
estudou com António Wagner Diniz e José Manuel 
Araújo. Mais tarde estuda também com Rudolf 
Knoll, em Salzburgo. Participou em cursos de 
aperfeiçoamento e masterclasses com Kurt Widmer, 
Merce Obiol, Tom Krause Walker, Graham Johnson, 
Mara Zampieri, Elisabete Matos, Enza Ferrari e 
Ildebrando D’Arcangelo. Em 2005 foi prémio ex 
aequo no Concurso Nacional de Canto Luísa Todi.  
Estreou-se em 2001, na ópera Rigoletto, como 
Sparafucile, tendo desde então acumulado vários 
papéis, destacando-se Sarastro (Die Zauberflöte), Zio 
Bonzo (Madama Butterfly), Zuniga (Cármen), Ferrando 
(Il TrovatComendador – D. Giovanni), D. Bartolo (Le 
Nozze di Fígaro), Angelotti e Sacristão (Tosca), Betto 
di Signa (Gianni Schicchi), entre outros. Apresenta-se 
regularmente em concerto nos principais festivais e 
casas de espetáculo, tendo participado em diversas 
estreias absolutas, das quais se destaca a fantasia 
musical Evil Machines, de Luís Tinoco, com encenação 

de Terry Jones (Monty Python), no Teatro São Luiz, 
em 2008. Tem colaborado também com diversas 
orquestras nacionais (Orquestra do Norte, Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, entre outras). Foi dirigido 
por diversos maestros nacionais e internacionais, tais 
como Marc Minkowski, Leonardo GarAlorcón, Donato 
Renzetti e António Pirolli, Joana Carneiro, João Paulo 
Santos e José Ferreira Lobo. Desde 2003, colabora 
regularmente com o Teatro Nacional de São Carlos, 
onde, durante a temporada 2009/2010, foi também 
membro do Programa Jovens Intérpretes. Nas diversas 
temporadas cantou em, nomeadamente, O Nariz, 
Don Carlo, Tosca, Salomé, Bodas de Fígaro, O Gato 
das Botas, Candide, La Fille Du Regiment, Il Viaggio 
a Reims e La Gioconda, Macbeth, Rakes Progress, 
Madama Butterfly, La Traviata, Ernani e Andrea 
Chenieri. É atualmente membro do Coro do Teatro 
Nacional de São Carlos.
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APOIE A ÉGIDE

Fundada em janeiro de 2022, a Égide – Associação Portuguesa das Artes – nasceu do profundo 
trabalho de mecenato cultural desenvolvido ao longo das últimas décadas por Ana Proença. 
Constituída por cinco profissionais com um longo e vasto curriculum na área da cultura, congregados 
sob o lema «A Arte que nos une é a Arte que nos fortalece», a Égide tem por objeto social a 
promoção e apoio a iniciativas de natureza cultural, artística, educativa e social. 

Uma das características que torna a Égide especial é a sua capacidade de construir pontes entre os 
vários agentes do mercado cultural, sejam artistas, empresários, promotores, criativos e publico. 
É com essa ambição que a Égide está a trabalhar no programa Amigos e Mecenas Égide. Através 
dele, desafiamos particulares e empresas a apoiar projetos culturais, a coproduzir e coprogramar 
espetáculos connosco, e até a promover a cultura e a prática cultural na sua atividade diária. 
Tal pode ir de uma simples campanha de crowdfunding ao desafio para a criação de um espetáculo à 
medida do parceiro, ou até ao desenvolvimento de programas culturais nas empresas.
 
Siga-nos em www.egide-artes.pt 
ou nas redes sociais.

27 janeiro 2023
Paraíso de Nuno da Rocha 
Direção musical Pedro Neves 
Direção artística e coreografia Marcos Morau

Sex às 20h
Grande Auditório
Coprodução Centro Cultural de Belém, O Espaço do Tempo

Paraíso resulta do convite endereçado pelo Centro Cultural de Belém ao compositor Nuno da Rocha 
e abrirá as comemorações do 30.º aniversário do CCB. A proposta surge na sequência e em contin-
uação da obra Inferno, que o compositor estreou em 2020, conta com direção artística e coreografia 
de Marcos Morau (fundador da companhia de dança catalã La Veronal) e com o maestro Pedro Neves 
na criação de uma obra que conflui várias tipologias artísticas da música e dança.
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