
TEMPORADA 2018

Música em SI Maior

PROGRAMA

D. Pedro de Cristo (ca. 1550 - 1618)
Ai mi Dios que causa ha sido

Luis Milan (ca. 1500 - ca. 1561)
Quem amores tem

Santa Cruz de Coimbra (ca. 1650)
A minino tam bonitio

Cancioneiro de Elvas (ca. 1550)
Mirad que negro amor

Mateo Flecha el viejo (1481 - 1553)
La Bomba (excerto)

Luis Milan
Triste estava muy quexosa

Santa Cruz de Coimbra
Dexad al niño que llore

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Adagati Poppea
Pulchra es
Lamento della ninfa

Pedro Escobar (ca. 1465 - após 1535)
Clamabat autem mulier cananea

Mateo Flecha el viejo
La justa

CICLO DE MÚSICA BARROCA
O BANDO DE SURUNYO
5 MAIO | 21:00 > IGREJA DE SANTO ANTÃO DO TOJAL

Marta Martins, soprano

Tânia Esteves, soprano

Patrícia Silveira, alto

Carlos Meireles, tenor

Sérgio Ramos, barítono

Carmina Repas Gonçalves, viola da gamba

Hugo Sanches, viola de mão, tiorba e direção

PRÓXIMO CONCERTO

Violoncelo Barroco e Cravo – O Brilhantismo 
Italiano
6 maio > 16:00
Igreja Matriz de Sacavém



da passagem dos séculos, continua 
intemporal na forma como canta a 
viagem do homem pela vida, como 
lida com as suas alegrias e as suas 
perdas na procura pelo amor e pela 
transcendência.

//
Criado em outubro de 2015, O Bando 
de Surunyo é um ensemble português 
especializado na interpretação de 
música dos séculos XVI e XVII. O 
nome significa bando de estorninhos. 
O grupo tem como base um octeto 
vocal e três instrumentos de baixo 
contínuo (viola da gamba, baixão e 
corda pulsada – viola de mão, guitarra 
barroca ou tiorba). A este núcleo 
podem agregar-se mais instrumentos. 
As suas produções estão ainda 
concebidas para poderem incorporar 
uma componente cénica, baseada na 
dança e gestualidade barrocas, com a 
participação de um a três bailarinos.

A música acompanha, desde 
tempos imemoriais, os aspetos 
mais importantes da existência 
humana. Naturalmente, a devoção e 
o amor foram dos que mais atenção 
receberam por parte dos compositores, 
ao longo da história, procurando estes 
ilustrar e transmitir, através do som, 
estas dimensões tão importantes da 
nossa vida. 
Nos séculos XVI e XVII isto traduziu-se 
numa união entre poesia e música sem 
precedentes, dando origem a um rico 
repertório que percorre a vasta paleta 
de emoções e anseios humanos ligados 
tanto aos afetos, como ao próprio 
sentido da vida.
Este programa apresenta música que 
se cantava em Portugal, Espanha 
e Itália durante o renascimento e 
primeiras décadas do barroco e 
que, sob diferentes vestes sonoras e 
poéticas, se debruçou em contextos 
tão diversos como a corte, o teatro ou 
a igreja, sobre as temáticas do amor 
e da devoção. Compositores e poetas 
fundiram com mestria, som e palavra, 
criando um belo repertório que, apesar 

A GRANDE VIAGEM DA ALMA
OS CAMINHOS MUSICAIS E POÉTICOS DA REDENÇÃO E DO AMOR
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www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures


