
CONCERTO
10 JUNHO
17h | Pavilhão Centro de Portugal 

Apresentação do CD 
«Viagens no imaginário da Morna»

compositor Vasco Martins 



PROGRAMA 

1ª parte 
Concerto para Piano e Orquestra nº 1, Op.11 -  Frédéric Chopin

               I. Allegro maestoso |   II. Romanze: Larghetto |  III. Rondo: Vivace
Tomás Matos, piano  

2ª parte 

Desert d´ Sul -  Ricardo Silva, Guitarra portuguesa 
Canto das Ilhas

Como uma Moeda de Prata 

participação especial 
Vasco Martins 
Nancy Vieira 

     

ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO
Maestro José Eduardo Gomes 

Par�cipação especial : 
Nancy Vieira 

Vasco Mar�ns 

Ricardo Silva, Guitarra Portuguesa
Tomás Matos , Piano



A Orquestra Clássica do Centro (OCC) apresentou-se pela primeira vez, enquanto orquestra 
profissional, em dezembro de 2001, na altura com 25 elementos e com a denominação de 
Orquestra de Câmara de Coimbra. Considerada de superior interesse cultural pelo Ministério da 
Cultura, a OCC encontra-se abrangida, desde então, pela Lei do Mecenato Cultural (atual 
Estatuto dos Benefícios Fiscais). Em 2002, a Orquestra passou a ser composta por 32 elementos, 
sendo esta a sua atual constituição. Em  2004 alterou a sua designação para Orquestra Clássica 
do Centro. Do seu historial destacam-se os concertos que tiveram lugar em monumentos 
arquitetónicos e o alargamento da sua atividade a outros municípios e distritos, para além de 
Coimbra. Passou ainda a contar com o contributo solístico e de regência de notáveis figuras do 
nosso panorama musical, encontrando também meios para, pontualmente, produzir concertos 
com uma densidade tímbrica e orquestral sinfónica. Também tem vindo a multiplicar a atuação 
de formações de câmara (trios, quartetos e quintetos, entre outras), disponibilizando assim um 
leque variado de programas/repertórios, em função das circunstâncias e / ou locais. Organizou 
concursos e conferências e festivais para além das atividades exclusivamente concertísticas. Ao 
longo destes anos, a OCC tem realizado o seu trabalho ininterruptamente. Do seu historial 
fazem ainda parte diversas iniciativas realizadas sobre a temática da Guitarra portuguesa na sua 
valorização e promoção enquanto instrumento solista de orquestra, com especial destaque 
para os Encontros Internacionais da Guitarra Portuguesa, iniciados em 2007 com o patrocínio 
da Caixa Geral de Depósitos,. Em maio de 2014, deslocou-se a Cabo Verde, a convite do Ministro 
da Cultura de Cabo Verde Mário Lúcio de Sousa que declarou a Orquestra, além de "fundadora 
da Orquestra Nacional de Cabo Verde", como sendo parte integrante desta. Por proposta do 
Ministro Mário Lúcio de Sousa, a OCC acolhe em Coimbra o Centro de Transcrição da criação 
musical de Cabo Verde. Em 2015 assinou também um protocolo de colaboração com o Centro 
de Estudos da Morna que tem como principal intuito divulgar a Morna como património 
cultural da lusofonia. Em julho de 2015 interpretou obras de Vasco Martins e Mário Lúcio tendo 
estes igualmente participado no concerto como interpretes. Em janeiro de 2016 a OCC esteve 
presente e actuou na cerimónia de inauguração do Museu do Tarrafal. Editou vários CD´s, dos 
quais se destacam “Cantar Coimbra 1 e 2” , a Suite Sinfónica Aeminium de José Firmino ou “ Em 
Memória da Madrugada ”.Dos livros editados o destaque vai para " As Primaveras " de Francisco 
Martins e " Cesária - A rota da Lua vagabunda”, da autoria de Tchalê Figueira e Vasco Martins 
sobre Cesária Évora. Enquanto associação, a OCC tem ainda a responsabilidade da gestão 
cultural do Pavilhão Centro de Portugal (local da sede da OCC). Fomentar a cultura musical, 
dimensionar a vertente pedagógica e conferir apetência para ouvir e apreciar música erudita, 
têm sido e continuarão a ser os objetivos deste projeto. A Orquestra Clássica do Centro conta 
com o apoio Institucional da Câmara Municipal de Coimbra, e tem como Mecenas plurianuais a 
Caixa Geral de Depósitos e a EFAPEL. Tem protocolos assinados com várias Câmaras Municipais, 
Escolas de Música e outras Instituições como sejam a Universidade de Coimbra, o IPC, o ISCAC 
ou a ESART. Tem o apoio do Diário As Beiras e o Diário de Coimbra,Noticías de Coimbra, RTP e 
Atena 1, para além de empresas como a Critical Software, a ISA, ASCENDUM ou PLURAL. Em 
Fevereiro de 2016, além da sua direcção artística geral, apresentou a direcção artística 
estratégica de que fazem parte nomes como Vasco Martins, Luís Tinoco, Mário Alves ou Marina 
Pacheco. È maestro titular desta orquestra, José Eduardo Gomes.Tem desde setembro de 2015 
o estatuto de ONG para o Desenvolvimento.



I Violinos

Mafalda Vilan 
Pires(CONCERTINO)
Jean Philipe Passos
Rodrigo Queirós
Maria João Bonina
Basílio Silva
Filipe Murat Passos (cv)

II Violinos
Dina Pinto
Vera Alemão
Elisabete Leal
José Quijada
Malgorzata Markovska(cv)

Violoncelos
Raquel Ribeiro
Bruno Cardoso(cv)
Ana Claro

Violas
Bruno Sousa
Cristóvão Andrade
Manuel Sampaio Costa
Leonor Fleming

Contrabaixos
Rui Morais
Marlene Gomes

Oboés
Jonathan Costa
Francesco Samassimo

Flautas
Jorge Papel
Neuza Bettencourt

Clarinetes
César Ramos
Pedro Ladeira

Fagotes
Andreia Pereira
Liliana Reis

Trompas
Francisco Ferreira
Nelson Braga

Trompete
Pedro Tavares

Percussão 
David Tremlet 
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O maestro José Eduardo Gomes nasceu em 1983. Iniciou os seus estudos musicais, em 
clarinete na Banda de Música da sua terra natal, V.N. Famalicão, prosseguindo na ARTAVE, e 
depois na ESMAE - Porto, onde se licenciou na classe de António Saiote. Estudou Direcção de 
Orquestra na Haute École de Musique de Genève (Suiça) na classe de Laurent Gay e Direcção 
Coral na classe de Celso Antunes. Foi premiado em concursos nacionais e internacionais, onde 
se destacam: “Prémio Jovens Músicos”, “Concurso Marcos Romão” e “Concurso Internacional 
Villa de Montroy, Valencia”. Como instrumentista tem-se dedicado à música de câmara e 
apresenta-se regularmente com diversas formações em Portugal, Itália, Bélgica, Suiça, Japão e 
Canadá. Participou em masterclasses de Direcção de Orquestra com Jorma Panula, António 
Saiote, Cesário Costa, Jan Cober, Gianluigi Gelmetti, Jésus López Cobos, Alexander Polishuk, 
Ernst Schelle, Luiz Gustavo Petri, Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana e Peter Rundel tendo 
oportunidade de dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Musica, a Orquestra de Sofia 
(Bulgária), a Orquestra do Algarve, a Orchestre de la Haute École de Musique de Genève e 
Zurique (Suíça), a Orquestra Filarmonia das Beiras, a Orquestra Clássica do Centro, Banda 
Sinfónica Portuguesa, Orquestra Filarmónica de Argovie e Remix Ensemble, entre outras. Foi 
assistente de Martin André na Orquestra Momentum Perpetuum. Entre 2008 e 2011, foi 
maestro titular da Orchestre Chambre de Carouge (Suiça). Recentemente dirigiu a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, Orquestra Sinfónica de Kaposvár (Hungria), a Orquestra do Algarve, 
Orquestra Filarmonia das Beiras, Banda Sinfónica Portuguesa, Banda Militar do Porto, Jovem 
Orquestra Portuguesa, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, Orquestra Sinfónica 
Portuguesa, Orquestra Clássica do Sul, Orquestra Sinfónica da Esart, Orquestra Nacional de 
Jovens, Orquestra Sinfonietta, Orquestra Clássica de Espinho, onde teve a oportunidade de 
trabalhar com solistas tais como Bruno Giuranna, Atar Arad, Helen Callus, Roger Meyers, Iva 
Barbosa, Otto Pereira, João Sousa, Francisco Luís Vieira, Ana Luísa Pereira, Carolino Carreira, 
Francisco Pérez, Mário Laginha, André Dias, Joana Seara, Rui Gama, Ana Maria Pinto, Job Tomé, 
Luisa Tender, Henk van Twillert, Vitorino, Aldo Salvetti, Ricardo Gaspar, Pedro Lopes, Sérgio 
Pacheco ou Natalia Pegarkova. Foi assistente do maestro Peter Eötvös, com a Orquestra 
Sinfónica do Porto Cdm. Na sua vertente mais pedagógica, o maestro José Eduardo Gomes 
dirige regulamente orquestras de jovens com as quais realiza um trabalho de formação. 
Colabora regulamente com o projecto Orquestra Geração e com várias escolas um pouco por 
todo o país, como por exemplo, Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, Escola 
ARTAVE, Academia de Música de Costa Cabral, JOBRA, EPABI e Academia do Vale de Sousa. 
Colabora igualmente com diversos ensembles, tais como Portuguese Brass, Serenade Ensemble 
e Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. É membro fundador do Quarteto Vintage, 
maestro titular do Coro do Círculo Portuense de Ópera e maestro titular da Orquestra Clássica 
da FEUP. Para a temporada 2015/16 tem já agendados concertos com as mais destacadas 
orquestras nacionais, diversos estágios e masterclasses.
É maestro titular da Orquestra Clássica do Centro



«Sem dúvida, que a Morna tem tido ao longo da sua história, diversas influências. Assim, estes 
temas sinfónicos, que são na essência sobre a Morna, têm a ver também com outras culturas 
musicais, sobretudo com o Fado, Tango, a Modinha Luso-Brasileira, ou mesmo (e isso talvez seja 
uma fantasia minha), com a música andaluza ou ibérica e os modos da música dos berberes da 
Mauritânia, (segundo Tolia Nikiprowetzky), modos esses que produzem a ‘imagética’ do 
deserto, sendo Cabo Verde um pertencente á zona do Sahel. Com o Fado, a aproximação, além 
de subtis fraseamentos, é evidente o emprego em uma das peças (Desert d’Sul), da guitarra 
portuguesa com linhas melódicas da Morna, do Fado e de alguns modos ibéricos atrás citados. É 
de lembrar que o Fado e a Morna são ‘primas-irmãs’, e que a guitarra portuguesa foi muito 
usada na Morna (Eugénio Tavares, por exemplo), e ainda é usada.
Diga-se que, em algumas peças, há uma espécie de ‘espírito da Morna’: no sentido do ‘fluir 
diáfano’, tal como um pintor pode, com poucas pinceladas ‘impressionistas’, transportar para 
tela a mais alta das montanhas ou o rosto complexo de um ser humano. Outras (a peça Airoso, 
ou a parte final de ‘Como uma moeda de prata’ por exemplo) têm um caracter de hino. Isso 
deveu-se, quando soube há pouco tempo, que o Eugénio Tavares compunha também hinos. Em 
‘4 notas na cidade’, o tema principal é inspirado no refrão das vendedeiras de peixe, ‘oli cavala 
frek’, que evolui para as subtilezas melódicas da Morna. ‘Noites mágicas’ (que já teve várias 
versões e que faz parte da suite ‘Danças de Câncer), é inspirada na morna ‘Noite di Mindelo’ do 
compositor B.Léza. ‘Canto das ilhas’, (também a suite ‘Danças de Câncer’), é uma melodia 
‘mornista’ que progride na orquestração até a um ‘tutti’ da orquestra.
Este trabalho não é folclórico, nem tão pouco de expressão ‘romântico-nacionalista’; na 
verdade é o que sinto em relação à Morna: ela passa por mim, há uma alquimia e depois sai com 
a amplitude do que sou, como homem e artista criando nestas ilhas atlânticas. Não tem a ver só 
com a música mas com todo o ambiente físico e imagético do Arquipélago. 
Naturalmente o que proponho não tem a negação, nem tão pouco o afastamento do que é a 
Morna. Muito pelo contrário. Sou um estudioso da morna há muitos anos, componho mornas 
tradicionais, sou um admirador dos grandes compositores da Morna e intérpretes mais 
notáveis. Necessariamente que um ouvinte sem preconceitos, culto e sensível, vai sentir e ouvir 
neste CD, o ‘imaginário’ da morna. Considero que seja música íntegra, sem subterfúgios 
comerciais, ou a tentativa de agradar o máximo de pessoas. Também não é elitista, porque 
estou bastante afastado dessas linhas de comportamento. Prezo a liberdade de expressão e o 
encontro comigo próprio sempre que possível, e que deseja, como qualquer outro, que o que faz 
atinja o coração de todas as pessoas.
Algumas peças já foram compostas há alguns anos. Outras estavam ‘na gaveta’. Outras até já 
foram gravadas. E outras compostas recentemente. Mas todas, mesmo aquelas que já foram 
gravadas, sofreram alterações: outro ‘entender’ rítmico, novas orquestrações, revisões 
melódicas e harmónicas. O que me levou, digamos, a um ‘estado de graça’, que a criação 
produz. Por outro lado é o meu testemunho como compositor à grandeza da Morna, tanto 
artisticamente, humanamente como espiritual. A Morna é sem dúvida uma das mais belas 
manifestações do mundo da chamada ‘música popular urbana’. Algumas das peças são 
inspiradas e dedicadas a músicos da Morna: Eugénio Tavares, B.Léza, Travadinha… E uma 
dedicada ao luminoso escritor cabo-verdiano António Aurélio Gonçalves: na entrevista que João 
Freire lhe fez em 1979, o AAG cantarolou uma antiga e desconhecida morna que eu orquestrei (a 
única), e fiz as devidas variações para orquestra. 



Esta peça tem também uma parte inspirada na Mazurca, de que ele gostava muito, e termina 
numa espécie de hino glorioso. Quanto ao título, ‘Como uma moeda de prata’, eis a sua história, 
um tanto fantasiosa é verdade, mas bastante poética e bonita: AAG gostaria da palavra 
fenolftaleína (com certeza um produto farmacêutico). E teria dito: ‘é como uma moeda de prata, 
rolando numa escadaria de mármore em noite de Lua Cheia’. 
‘Nataraja’, para violino e orquestra de cordas, é uma peça especial neste percurso. Inspirada na 
famosa estátua de bronze do sul da India, séc. X1, Shiva Nataraja (o rei da dança), que simboliza 
o ciclo da vida, detém ‘melas’ da música karnática, mas na cadenza e o tema a seguir, está 
subjacente a Morna.
Nas proposições da UNESCO para a apresentação de um dossier como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, está especificado que é reconhecido o facto do que se apresenta, ter 
‘intercâmbio’ com outras expressões artísticas. Nesse sentido este trabalho pode constituir uma 
boa valia para o projeto. E essa ligação é também com uma belíssima orquestra, a ‘Orquestra 
Clássica do Centro’, e com uma cidade tão plena de história que é Coimbra, cidade que tem 
profundas ligações com Cabo Verde. Amizade, perseverança, dignidade, compreensão, 
esperança.
Enfim, tenho a sensação que fiz ‘viagens na terra da Morna’. Foi e é dignificante. 
Agradeço profundamente a todos que contribuíram para que este projeto tivesse uma 
concretização feliz, sobretudo à Dra. Emília Cabral Martins, à Direção Geral das Artes de 
Portugal, ao Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, à Câmara Municipal de Coimbra, 
ao Francisco Fontes, ao maestro José Eduardo Gomes, aos solistas e a todos os músicos da 
Orquestra Clássica do Centro, como também à Fundação Bissaya Barreto, onde foi feita a 
gravação.
Sarvamangalam»
Vasco Martins



‘Este é um momento em que se faz História na 
Música e nas relações entre povos e os seus 
sentires. Com a edição deste CD fica enriquecido 
o património bibliográfico musical. E um 
contributo para o enriquecimento do 
Património Cultural, estou certa’ 

Emília Cabral Martins, presidente da direcção da 

ass. Orquestra Clássica do Centro

Inserido na Feira Cultural de Coimbra 

Apoio |
Reservas | informações
916994160 | occ@orquestraclassicadocentro.org

Mecenas 
OCC|
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