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Mafra é Música!
Mafra is Music!

Símbolo de excelência da cultura organística 
em Portugal, o Concelho de Mafra destaca-
-se, cada vez mais, pela promoção da música 
para este instrumento, de que o Festival 
Internacional de Órgão de Mafra é um 
singular exemplo.

Na sua quarta edição, este festival encontra 
formas de se reinventar, mas sem perder 
a sua essência. Alargando a tipologia de 
concertos, combinando os órgãos com 
outros instrumentos, como o violino ou o 
trompete, redescobrindo-os no contexto da 
música medieval e também apresentando a 
música de outras paisagens culturais, sem, 
no entanto, perder as suas características 
específicas, em que o órgão se assume como 
central, seja como solista ou unido à voz.

Estas são razões mais do que suficientes 
para descobrir a beleza da música para 
este instrumento, e também o património 
do Concelho de Mafra, dotado de órgãos 
históricos, nas Igrejas de Nossa Senhora da 
Encarnação, Nossa Senhora do Livramento, 
S. Silvestre do Gradil e S. Pedro da Ericeira, 
de novos instrumentos, na Igreja de Santo 
André de Mafra e Igreja de Santo Isidoro, 
e especialmente os seis órgãos da Basílica 
do Palácio Nacional de Mafra (Património 
Mundial da UNESCO desde 7 de julho de 
2019), que são, indubitavelmente o símbolo 
da música de órgão a nível nacional e 
internacional.

Celebrar, preservar, divulgar e valorizar este 
património singular é uma missão de todos! 

Hélder Sousa Silva
Presidente da Câmara Municipal de Mafra

As a symbol of excellence of the organ 
culture in Portugal, the Municipality of Mafra 
has become more and more prominent for 
promoting music for this instrument, a singular 
example of which is the Mafra International 
Organ Festival.

On its fourth edition, this festival reinvents 
itself, without losing its essence. Broadening 
the typology of concerts, combining the organ 
with other instruments, such as the violin or 
the trumpet, rediscovering it in the context 
of mediaeval music and also presenting the 
music of other cultural landscapes, without, 
however, losing its specific characteristics, in 
which the organ takes centre stage, either as 
soloist or combined with the voice.

These are more than enough reasons to 
discover the beauty of the music for this 
instrument, and also the heritage of the 
Municipality of Mafra, which has historical 
organs, in the Churches of Nossa Senhora da 
Encarnação, Nossa Senhora do Livramento, 
S. Silvestre do Gradil and S. Pedro da Ericeira, 
new instruments, in the Church of Santo 
André of Mafra and Church of Santo Isidoro, 
and especially the six organs of the Basilica of 
the National Palace of Mafra (UNESCO World 
Heritage site since 7 July 2019), which are 
undoubtedly the symbol of organ music on a 
national and international level.

Celebrating, preserving, promoting and 
valuing this unique heritage is a mission for all 
of us!

Hélder Sousa Silva
Mayor



IV Festival Internacional de Órgão de Mafra
IV Mafra International Organ Festival

Nascido em 2017, quando Mafra acolheu a 
reunião anual da ECHO – European Cities 
of Historical Organs (associação de que o 
município faz parte desde 2015), o Festival 
Internacional de Órgão de Mafra cedo se 
afirmou como um dos eventos do género 
mais relevantes do país. 

A notoriedade de Mafra no plano organístico 
era já inquestionável, tendo em conta o 
excecional conjunto dos seis órgãos da 
Basílica, restaurado entre 1998 e 2010. 
Faltava, no entanto, uma visão abrangente 
do património que incluísse também os 
órgãos históricos espalhados pelo Concelho. 
Estes instrumentos, apesar da sua dimensão 
mais reduzida, possuem um inegável valor 
histórico e artístico e são testemunhos – a 
par com os instrumentos da Basílica – da 
importante atividade organeira que se 
desenvolveu em Mafra nos séculos XVIII e 
XIX. Para além disso, o Festival contribuiu 
para internacionalização de todo este 
património, não só pela circulação de artistas, 
mas também por toda a divulgação que lhe 
tem estado associada. Em 2018, a construção 
do novo órgão da Igreja de Santo André veio 
ampliar consideravelmente o repertório a ser 
apresentado, permitindo nomeadamente a 
execução de obras contemporâneas.

Após uma interrupção de mais de um ano, 
motivada pela situação pandémica que se fez 
sentir em todo o mundo, o festival regressa 
ao seu público. Seguindo a orientação das 
edições anteriores, será apresentada uma 
programação variada, com música da Idade 
Média até ao século XXI. Ao longo de quatro 
fins de semana, sete igrejas receberão nove 
concertos, incluindo um concerto a seis 
órgãos, recitais a solo e concertos com 
diversas formações vocais e instrumentais.

Seja esta quarta edição do Festival 
Internacional de Órgão de Mafra uma 
celebração do reencontro do património 
organístico mafrense com o seu público!

João Vaz
Diretor artístico

Created in 2017, when Mafra hosted the 
annual meeting of ECHO – European Cities of 
Historical Organs (an association of which the 
municipality has been a member since 2015), 
the Mafra International Organ Festival soon 
established itself as one of the most relevant 
events of its kind in the country.

Mafra’s notoriety in the organ field was already 
unquestionable, taking into account the 
exceptional set of six organs in the Basilica, 
restored between 1998 and 2010. It lacked, 
however, a comprehensive vision of the 
heritage that would also include the historic 
organs spread across the county. These 
instruments, despite their smaller size, have 
an undeniable historical and artistic value and 
are testimony – along with the instruments in 
the Basilica – of the important organ building 
activity that developed in Mafra in the 18th 
and 19th centuries. In addition, the Festival 
contributed to the internationalisation of all 
this heritage, not only through the circulation 
of artists, but also through all the dissemination 
that has been associated with it. In 2018, the 
construction of the new organ of the Church 
of Santo André considerably expanded the 
repertoire to be presented, namely allowing 
the execution of contemporary works.

After an interruption of more than one year, 
motivated by the pandemic situation felt 
around the world, the festival returns to 
its audience. Following the orientation of 
previous editions, a varied program will be 
presented, with music from the Middle Ages 
to the 21st century. Over four weekends, seven 
churches will host nine concerts, including 
a concert with six organs, solo recitals and 
concerts with various vocal and instrumental 
ensembles.

May this fourth edition of the Mafra 
International Organ Festival be a celebration 
of the re-encounter of Mafra’s organ heritage 
with its audience!

João Vaz
Artistic director



Criada em 1997, a ECHO (European Cities 
of Historical Organs) é uma associação 
de cidades europeias com um património 
organístico de referência, da qual Mafra 
é membro desde 2014. Os restantes 
membros são Alkmaar (Holanda), Bruxelas 
(Bélgica), Freiberg (Alemanha), Fribourg 
(Suíça), Innsbruck (Áustria), Toulouse 
(França), Treviso (Itália) e Trondheim 
(Noruega).

Created in 1997, ECHO (European Cities of 
Historical Organs) is a network of European 
cities with an outsanding organ heritage, 
of which Mafra is a member since 2014. 
The remaining members are Alkmaar (The 
Netherlands), Brussels (Belgium), Freiberg 
(Germany), Fribourg (Switzerland), 
Innsbruck (Austria), Toulouse (France), 
Treviso (Italy) and Trondheim (Norway).



Basílica do
Palácio Nacional de Mafra

António Xavier Machado e Cerveira
e Joaquim António Peres Fontanes
1806 – 1807

Dinarte Machado
(restauro/ restoration) 1998 – 2010



GEORG FRIEDRICH HAENDEL
(1685-1759)
Overture for the Royal Fireworks 
(arranjo para 6 órgãos de João Vaz)

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
Coral da Cantata Herz und Mund und 
Tat und Leben, BWV 147 (1716/23)
(arranjo para 6 órgãos de João Vaz)

JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonia N.º 104 em Ré maior 
«Londres»
(arranjo para 5 órgãos de anónimo português, 
c.1820)
I – Allegro

LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)
Fandango (Quinteto G. 448, 1798)
(arranjo para 6 órgãos de Yves Rechsteiner)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
Sinfonia n.º 7 em Lá maior, Op. 92
II – Allegretto
(arranjo para 6 órgãos de João Santos)

MARCOS PORTUGAL (1762-1830)
Sinfonia a 6 órgãos
(arranjo da abertura da ópera L’oro non 
compra amore)

REMO GIAZOTTO (1910-1998)
Adagio sobre um tema de Tomaso 
Albinoni
(arranjo para 6 órgãos de João Vaz)

EDWARD ELGAR (1857-1934)
Pomp and Circumstance March n.º 1
(arranjo para 6 órgãos de João Vaz)

Sérgio Silva, órgão do Evangelho 
(direção)
André Ferreira, órgão da Epístola
João Santos, órgão de São Pedro 
d’Alcântara
Margarida Oliveira, órgão do Sacramento
Diogo Rato Pombo, órgão da Conceição
Daniela Moreira, órgão de Santa Bárbara

Uma orquestra de seis órgãos

BASÍLICA DO PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA
MAFRA | 5 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 5



Igreja de S. Silvestre do Gradil

António Xavier Macedo e Cerveira
1801

António Simões
(restauro/ restoration) 1990



IGREJA DE S. SILVESTRE DO GRADIL
GRADIL | 10 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 10

Portugal, circa 1800

ANTÓNIO DA SILVA LEITE (1759-1833)
Paratur nobis mensa Domini

Adágio para órgão
Domine si sponsa tua sum

ANÓNIMO (Portugal, séc. XVIII-XIX) 
Discurso para órgão - órgão solo

MARCOS PORTUGAL (1762-1830)
Quoniam to solus 

ANÓNIMO (Portugal, séc. XVIII-XIX) 
Adágio

MARCOS PORTUGAL
Dignare Domine 

ANÓNIMO (Portugal, séc. XVIII-XIX)
Discurso de 1.º tom

FREI JOSÉ MARQUES E SILVA (1782-1837)
Laudamus te

                              ANÓNIMO (Portugal, séc. XIX)  
Tocatta – Adágio

FREI JOSÉ MARQUES E SILVA
Dignare Domine

Fantasia para órgão em Dó maior
 

Margarida Oliveira, órgão
Bruno Nogueira, tenor



Igreja de N. Sra. do Livramento

António Xavier Machado e Cerveira 
1787

Dinarte Machado
(restauro/ restoration) 2007



ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)
Tiento sobre la Salve

SEBASTIÁN AGUILERA DE HEREDIA (1561-1627)
Obra de 1er tono sobre Salve Regina

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO (1584-1654)
Glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción

JUAN BAUTISTA CABANILLES (1644-1712)
Xácara

                                       VICENTE RODRÍGUEZ (1690-1760) 
Seis versos y una pastorela sobre el Pange Lingua

RAFAEL ANGLÉS (1730-1816)
Sonata n.º 29 em Sol maior

Allegro

VICENTE MARTIN I SOLER (1754-1806)
Sonata em Dó maior (Abertura da ópera Una cosa rara)

Ignacio Ribas Taléns, órgão

Paisagens da música ibérica – séculos XVI a XIX

IGREJA DE N. SRA. DO LIVRAMENTO
LIVRAMENTO | 11 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 11



Igreja de Santo André

Dinarte Machado
2018



JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Prelúdio-coral «Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788) 
                          

                          Sonata à Cembalo obligato e Violino H.502 
Adagio ma non molto

Allegro
Adagio

Menuetto I – Menuetto II

       CARLOS SEIXAS (1704-1742)  
Sonata para órgão em lá menor

MAKSYM BEREZOVSKY (c.1740-1777)
Grave

(Sonata para violino e baixo contínuo)
Не отвержи мене во время старості

(Não me rejeites na minha velhice – Salmo 71:9-13)
Concerto a capella a 4 partes

(transcrição para violino e órgão de Halyna Stetsenko)
Adagio
Allegro
Adagio

Allegro agitato
Adagio

KYRYLO STETSENKO (1882-1922) 
Três peças litúrgicas

(transcrição para violino e órgão de Halyna Stetsenko)
Благослови душе моя (Ó minha alma, louva o Senhor! – Salmo 103)

Милість миру (Misericórdia da paz)
Херувимська (Hino dos Querubins)

Canção sem palavras, em lá menor

Halyna Stetsenko, órgão
Denys Stetsenko, violino

Extremos que se tocam – música das Europas em órgão e violino

IGREJA DE SANTO ANDRÉ DE MAFRA
MAFRA | 12 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 12



Igreja de S. Pedro da Ericeira

José Carlos de Sousa Machado
1822

António Simões
(restauro/ restoration) 1986



DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)
Sonata em Fá maior, K. 247

Sonata em Dó maior, K. 513 «Pastorale»
Sonata em sol menor, K. 30 «Fuga do gato»

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
Capriccio sopra il cucho
(Il primo libro di capricci, 1624)

JOHANN PACHELBEL (1653-1706)
Aria Sebaldina (tema com variações) 

(Hexachordum Apollinis) 
Fuga em sol menor «Rouxinol»

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Sonata em Ré maior, BWV 963 (Thema all’imitatio gallina cuccu)

JEAN PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Les tendres plaintes (Rondeau)

Musette en rondeau
Le rappel des oiseaux
(Pièces de clavecin, 1724)

JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Fuga em Dó maior

Andante em Mi maior
(Três peças para um relógio musical, 1793)
Final da Sinfonia n.º 82 «O urso»

(arr: Laurens de Man)

Laurens de Man, órgão

As vozes dos animais

IGREJA DE S. PEDRO DA ERICEIRA
ERICEIRA | 17 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 17



Igreja de N. Sra. da Encarnação

Bento Fontanes
c.1770

Dinarte Machado
(restauro/ restoration) 2004



MIKOŁAJ ZIELEŃSKI (c.1550-c.1616)
Moteto Salve festa dies
(Offertoria et Communiones totius anni, 1611, 
intabulação de Krzysztof Urbaniak) 

ANÓNIMOS
(Tablatura de Braunsberg e Oliva, c.1610-1630)
Paduana
Gagliarda
Passamezzo

DIOMEDES CATO (c.1565-1627) 
Fantasia chromatica

TARQUINIO MERULA (1595-1665)
Capriccio cromatico

HANS LEO HASSLER (1564-1612)
Canzon á 4 voc.
(Tablatura de Braunsberg e Oliva)

GIOVANNI PAOLO CIMA
(c.1570-1630)
Fantasia à 4
(Tablature de Pelplin)

PAOLO BOTTACCIO (a.1609-c.1615)
Canzona à 4 La Sessa
(Tablature de Pelplin)

ANÓNIMO
Praeludium und Canzona primi toni
(Tablatura de Varsóvia, c. 1680) 

PAUL SIEFERT (1586-1666)
Paduana

TOCCATA [in F]
(Viena, Minoritenkonvent XIV.714)

ANÓNIMOS
(Tablatura de Przemyśl, c.1700)
Toccata [in a]
Toccata [in A]

Krzystof Urbaniak, órgão

Sub sole Sarmatiae – Polónia nos séculos XVII e XVIII

IGREJA DE N. SRA. DA ENCARNAÇÃO
ENCARNAÇÃO | 18 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 18



Basílica do
Palácio Nacional de Mafra

António Xavier Machado e Cerveira
e Joaquim António Peres Fontanes
1806 – 1807

Dinarte Machado
(restauro/ restoration) 1998 – 2010



JEREMIAH CLARKE (1674-1707)
The Prince of Denmark’s March
(arranjo de João Vaz)

CLAUDE GERVAISE (1525-1583)
Sete peças (arranjo de Marie-Claire Alain)

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER 
(1644-1704)
3 Sonatæ a due

JOHN STANLEY (1712-1786)
Voluntary, Op. 6 N.º V
(arranjo de Barry Cooper)
• Adagio
• Andante Largo
Voluntary, Op. 7 N.º V
(arranjo de Barry Cooper)
• Adagio
• Vivace

ANTONIO SOLER (1729-1783)
Concerto n.º 1 para dois órgãos em 
Dó maior
• Andante
• Minué

GOTTFRIED AUGUSTUS HOMILIUS 
(1714-1785)
O Gott, du frommer Gott

GIOVANNI BERNARDO 
ZUCCHINETTI (1730-1801)
Concerto para dois órgãos em
Sib maior
• Spiritoso
• Allegro

FRANCESCO MANFREDINI
(1684-1762)
Concerto para dois trompetes em Ré 
maior
• Allegro
• Largo
• Allegro

Stephen Mason, David Burt, trompetes 
naturais
João Vaz, órgão do Evangelho
Sérgio Silva, órgão da Epístola

Trumpet Voluntary – Música para dois trompetes e dois órgãos

BASÍLICA DO PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA
MAFRA | 19 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 19



Igreja de Santo Isidoro

Klop Organs and Harpsichords
2017



CANTO GREGORIANO/ ANÓNIMOS (SÉC. XV)
Ave Maris Stella

(Antiphonale monasticum e Codex Faenza)
Virgo prudentissima (antiphona ad Magnificat)/ Magnificat primi toni

(Antiphonale monasticum e Codex Perugia)

ANÓNIMO
Ave Regina Caelorum

(Buxheimer Orgelbuch)

CANTO GREGORIANO/ GUILLAUME DUFAY (1400-1474)
Ave Regina Caelorum
(Antiphonale monasticum)

CANTO GREGORIANO/ ANÓNIMO (SÉC. XV)
Salve Regina

(Antiphonale monasticum e Codex Trento)
Benedicamus Domino

(Antiphonale monasticum e Codex Faenza)

JACOPO DA BOLOGNA (1340-1386)
Soto l’impero del posente prinçe

GUILLAUME DUFAY (1400-1474)
Ave Maris Stella

ANÓNIMO 
Madre che festi

(Biblioteca Nazionale Marziana, Ms. CLIX)

HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)
O frondens Virga

ANÓNIMO 
Indescort

(Codex Faenza)

OSWALD VON WOLKENSTEIN (1375-1457)
Ave Mater

Maria Bayley, órgão
Mediae Vox Ensemble

Mariana Moldão
Esperanza Filgueira Rama

Filipa Taipina, direção

Ave maris stella – Maria, a Estrela do Mar

IGREJA DE SANTO ISIDORO
STO. ISIDORO | 24 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 24



Igreja de Santo André

Dinarte Machado
2018



1620

MANUEL RODRIGUES COELHO (c.1555-c.1647)
Versos do 1.º tom para se cantarem ao órgão

(Flores de musica, 1620)
alternado com

CANTOCHÃO
Magnificat do 1.º tom

2020

JOÃO MADUREIRA (1971)
Poema

(Novas flores de música, 2020)

JOÃO SANTOS (1979)
Verso

(Novas flores de música, 2020)

EURICO CARRAPATOSO (1962)
Pange lingua

(Novas flores de música, 2020)

JOÃO VAZ (1963)
Magnificat

(Novas flores de música, 2020)

Sérgio Silva, órgão
Officium Ensemble

Pedro Teixeira, direção

Novas Flores de Música

IGREJA DE SANTO ANDRÉ DE MAFRA
MAFRA | 25 DE SETEMBRO | SEPTEMBER 25





André Ferreira é licenciado em Órgão pelo Real Conservatório de Amesterdão, 
onde estudou com Jacques van Oortmerssen, tendo igualmente a oportunidade 
de trabalhar com Pieter van Dijk. Concluiu o mestrado em Órgão, na Escola 
Superior de Música de Lisboa (ESML), sob a orientação de João Vaz. Iniciou os 
seus estudos de órgão com António Esteireiro no Instituto Gregoriano de Lisboa, 
continuando, posteriormente, com Jos van der Kooy no Conservatório de Haia. O 
gosto pela Música Antiga levou-o ao estudo de oboé barroco, com Maria Petrescu, 
sendo presentemente aluno de licenciatura da classe de Pedro Castro, na ESML. 
Como solista ou integrado em diversos agrupamentos musicais, já efetuou recitais 
em Portugal, Espanha, Itália e Holanda. Colabora como organista com a Paróquia 
de São Tomás de Aquino e com a Paróquia de Santa Maria de Belém (Mosteiro 
dos Jerónimos) em Lisboa. No ano letivo 2016/2017 lecionou no Conservatório 
Regional de Ponta Delgada, Açores. É professor de Órgão na Escola Diocesana de 
Música Sacra do Patriarcado de Lisboa. É licenciado em Matemática Aplicada e 
Computação pelo Instituto Superior Técnico.

André Ferreira graduated in organ from the Royal Conservatory of Amsterdam, 
where he studied with Jacques van Oortmerssen, and also Pieter van Dijk. He took 
his masters in organ at the Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) under the 
supervision of João Vaz. He began his organ studies with António Esteireiro at the 
Instituto Gregoriano de Lisboa, continuing thereafter with Jos van der Kooy at the 
Conservatory of The Hague. His interest in early music led him to study the baroque 
oboe, with Maria Petrescu, and he is currently a bachelors student on the course run 
by Pedro Castro at ESML. As soloist or as a member of various ensembles, he has 
already given recitals in Portugal, Spain, Italy and the Netherlands. As an organist he 
collaborates with the Parish of St. Thomas Aquinas and the Parish of St. Mary in Belém 
(Mosteiro dos Jerónimos) in Lisbon. During the academic year 2016/17 he taught 
at the Regional Conservatoire of Ponta Delgada, in the Azores. He is professor of 
organ at the Diocesan School of Escola Diocesana de Música Sacra do Patriarcado de 
Lisboa. He graduated in applied mathematics and computing at the Instituto Superior 
Técnico.

Natural da Maia, inicia os estudos musicais no Conservatório de Música do Porto, 
em Canto, nas classes de Cecília Fontes, Sara Braga Simões e José Lourenço. 
Terminou a licenciatura em Música Antiga na Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo, em 2011, na classe de Canto de Magna Ferreira. Atualmente frequenta 
o Mestrado de Ensino de Música - Canto, com Luís Madureira, na Escola Superior 
de Música de Lisboa. Participou em masterclasses com Paul Esswood, Jill Feldman, 
Marco Beasley, Rui Taveira, Luís Madureira, Orlanda Isidro e Fernando Guimarães. 
Como solista, participou nas óperas Acis and Galatea, de Händel, L’ivrogne corrigé 
de Gluck, Fairy Queen, de Purcell, no intermezzo Kleine Arlekinade, de Salieri, na 
opereta As Madamas do Bolhão, de Offenbach/ Eurico Carrapatoso, na Missa da 
Coroação, de W. A. Mozart, nas cantatas Actus tragicus, de J. S. Bach e Membra Jesu 
nostri de Buxtehude, na Paixão Segundo São João, de J. S. Bach, nas Vésperas da 

André Ferreira

Bruno Nogueira



Beata Virgem Maria, de Lourenço Rebelo, bem como na estreia da Paixão segundo 
S. João, de Joaquim dos Santos. Foi elemento dos grupos Dixit Dominus, Pedro do 
Porto, Ensemble Vocal, Sesquialtera e Arte Mínima.
 
Born in Maia, he started his musical studies at the Conservatório de Música do Porto, 
with Cecília Fontes, Sara Braga Simões and José Lourenço (singing). He finished his 
bachelor in Early Music, in 2011, at Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, 
in Magna Ferreira’s singing class. Presently, he has singing classes with Luís Madureira, 
at Escola Superior de Música de Lisboa, on the Singing Teaching Master, at Lisbon. He 
participated in several masterclasses with Paul Esswood, Jill Feldman, Marco Beasley, 
Rui Taveira, Luís Madureira, Orlanda Isidro and Fernando Guimarães. 
As soloist, he performed in Acis and Galathea (Händel), L’ivrogne corrigé (Gluck), 
Fairy Queen (Purcell), Kleine Arlekinade (Salieri), As Madamas do Bolhão (Offenbach/ 
Eurico Carrapatoso), Krönungsmesse (Mozart), Actus tragicus (J. S. Bach), Membra 
Jesu nostri (Buxtehude), St. John’s Passion (J. S. Bach), Vésperas da Beata Virgem 
Maria (Lourenço Rebelo), and the first presentation of Paixão segundo S. João by 
Joaquim dos Santos. He was member of several ensembles, such as Dixit Dominus, 
Pedro do Porto, Ensemble Vocal, Sesquiatera and Arte Mínima. 

Daniela Moreira nasceu em 1986, no Barreiro. Iniciou os seus estudos musicais no 
ano 2000, no Conservatório Regional de Música de Tomar, ingressando, em 2004, 
no Conservatório de Música de Ourém, onde completou o 8º Grau de Órgão, com 
Margarida Oliveira. Em 2006, ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, 
terminando, em 2010, a Licenciatura em Música, enquanto aluna da classe de Órgão 
do professor João Vaz. Em 2014, conclui o Mestrado, com o tema “A Função Didática 
para Órgão do Século XVI à Atualidade”, sob orientação do mesmo professor. Tem 
frequentado várias masterclasses com diversos professores não só de órgão como 
também de música para crianças, e cursos de aperfeiçoamento, como “V Jornadas 
de Órgão”, em Santiago de Compostela, “Música e Dança na Educação”, em Madrid, 
“Curso Internacional de Música Antigua de Daroca”, Academia de Órgão, em 
Alkmaar, Holanda, e os “ECHO Days”, em Bruxelas. Entre outros, participa, desde 
2011, nas séries de concertos que se realizam nos seis órgãos da Basílica do Palácio 
Nacional de Mafra. É, desde 2008, professora da classe de Órgão do Conservatório 
de Música de Ourém e Fátima.

Daniela Moreira was born in 1986 in Barreiro. She began her musical education in 2000 
at the Conservatório Regional de Música de Tomar, and subsequently attended the 
Conservatório de Música de Ourém, where she studied organ with Margarida Oliveira. 
In 2006, she went to the Higher School of Music in Lisbon, graduating in 2010, as a 
student of the organ class of João Vaz. In 2014, she finished her master’s degree on 
“The Didactic Function of the Organ from the 16th Century until the Present”, also 
under the supervision of João Vaz. She has attended a number of masterclasses with 
various teachers both for organ and music for children, such as the 5th Organ Days in 
Santiago de Compostela, Music and Dance in Education, in Madrid, the International 
Early Music Course of Daroca, the Organ Academy in Alkmaar, Holland, and the “ECHO 
Days” in Brussels. She has also taken part, since 2011, in concert series featuring the 
six organs of the Basilica of the National Palace of Mafra. She has been, since 2008, 
professor of organ at the Conservatory of Ourém and Fátima.

Daniela Moreira



Nascido no Minnesota, nos Estados Unidos da América, completou o Bacharelato 
na Universidade do Kansas, o Mestrado e o “Performer’s Certificate” na Escola 
de Música de Eastman, e o Doutoramento na Universidade do Minnesota.  Teve 
como professores David Baldwin, Manny Laureano, Barbara Butler, Charles Geyer 
e Roger Stoner. David Burt atuou a solo com a Orquestra Gulbenkian, com a 
Orquestra Nacional do Porto, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e com o 
ICE Contemporary Ensemble.  Gravou para as editoras Telarc, EMI, Sony e Innova, 
com a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, o Eastman Wind 
Ensemble e o ICE Contemporary Ensemble. Em 2004, a sua classe de trompete 
atuou na International Trumpet Guild Conference, em Denver, no Colorado.  Em 
2005, a classe de trompete deslocou-se a Manchester (Inglaterra).  Em 2006 e 2007, 
o grupo atuou de novo na International Trumpet Guild Conference, na Universidade 
de Rowan, em Glassboro, Nova Jérsia, e na Universidade de Massachusetts. David 
Burt é membro da Orquestra Gulbenkian, desde 1999.  É professor adjunto de 
trompete na Escola Superior de Música de Lisboa e professor de trompete na 
Academia Nacional Superior de Orquestra.

Born in Minnesota, United States of America, David Burt completed his Bachelor of 
Arts at the University of Kansas, his Master’s and Performer’s Certificate at the Eastman 
School of Music, and his PhD at the University of Minnesota. He had as teachers David 
Baldwin, Manny Laureano, Barbara Butler, Charles Geyer and Roger Stoner. He has 
performed solo with the Gulbenkian Orchestra, the Orquestra Nacional do Porto, the 
Orquestra Metropolitana de Lisboa and the ICE Contemporary Ensemble.  He has 
recorded for the Telarc, EMI, Sony and Innova labels with the Gulbenkian Orchestra, 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, Eastman Wind Ensemble and ICE Contemporary 
Ensemble. In 2004, his trumpet class performed at the International Trumpet Guild 
Conference in Denver, Colorado. In 2005, the trumpet class went to Manchester, 
England. In 2006 and 2007, his group performed again at the International Trumpet 
Guild Conference, Rowan University, Glassboro, New Jersey, and at the University of 
Massachusetts. David Burt has been a member of the Gulbenkian Orchestra since 
1999.  He is Assistant Teacher of Trumpet at the Escola Superior de Música de Lisboa, 
and Professor of Trumpet at the Academia Nacional Superior de Orquestra.

Natural da Ucrânia, onde cresceu numa família de tradição musical. Iniciou os 
estudos de violino aos seis anos com o seu tio. Reside em Portugal desde 1995. 
Estudou na Academia Nacional Superior de Orquestra e na Escola Superior de 
Música de Lisboa, onde concluiu o Curso de Licenciatura em Violino. Foi concertino 
da Orquestra Académica Metropolitana e da Orquestra Sinfónica Juvenil, integrou 
a Orquestra de Câmara de Coimbra. Participou em várias masterclasses com os 
professores Felix Andrievsky, Zakhar Bron, Gerardo Ribeiro, Richard Gwilt, Chiara 
Banchini, Enrico Onofri e Vittorio Ghielmi. Frequenta o Mestrado em Música Antiga 
– Violino Barroco na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, do Porto, sob 
a orientação de professora Amandine Beyer. Colabora com as orquestras barrocas 
nacionais Divino Sospiro, Capela Real, Os Músicos do Tejo e agrupamentos de 
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música antiga Sete Lágrimas, Concerto Campestre, La Nave Va. É membro fundador 
do Quarteto Arabesco e faz parte de projectos de música e dança tradicional. Desde 
2002, leciona Violino e Música de Câmara na Academia de Música de Santa Cecília.

Born in Ukraine where he grew up in a family of musical tradition, Denys Stetsenko 
started violin studies at age of six with his uncle. He has resided in Portugal since 1995. 
He studied at the Academia Nacional Superior de Orquestra and at Escola Superior de 
Música de Lisboa where he completed his studies in Violin. He was concertmaster of 
the Metropolitan Academic Orchestra and the Youth Symphony Orchestra, and was a 
member of the Coimbra Chamber Orchestra. He participated in several masterclasses 
with Felix Andrievsky, Zakhar Bron, Gerardo Ribeiro, Richard Gwilt, Chiara Banchini, 
Enrico Onofri and Vittorio Ghielmi. He attends the Masters Course in Ancient Music 
– Baroque Violin at the Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, under the 
guidance of Amandine Beyer. He collaborates with the Portuguese Baroque orchestras 
Divino Sospiro, Capela Real, Os Músicos do Tejo and Sete Lágrimas, and with early 
music ensembles, Concerto Campestre, La Nave Va. He is a founding member of the 
Quarteto Arabesco and is part of traditional music and dance projects. Since 2002 he 
teaches Violin and Chamber Music at the Academia de Música de Santa Cecília.

É licenciado em Órgão pela Escola Superior de Música de Lisboa na classe do 
professor António Esteireiro e mestre em Direção Coral pela mesma instituição com 
instrução do professor Paulo Lourenço e orientação do professor doutor João Vaz 
no projecto artístico “Um manuscrito inédito de João Rodrigues Esteves (P-Lf A7 
72/85): edição crítica e opções interpretativas”. Frequentou diversas masterclasses: 
órgão (Hans-Ola Ericsson, Franz Josef Stoiber, Stefan Baier), direção coral (Edgar 
Saramago, Artur Pinho, John Roos) e direção de orquestra (Gustavo Petri). Como 
organista apresentou-se a solo (II Ciclo de órgão de Santarém, séries de concertos 
que se realizam nos seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, de 2011 
a 2016, VIII Festival de órgão de Faro) e integrado em alguns agrupamentos, entre 
eles a Orquestra Gulbenkian. Colabora regularmente com as Igrejas de Santa Maria 
de Belém (Mosteiro dos Jerónimos) e Linda-a-Velha. É membro do Coro Gulbenkian 
e leciona as disciplinas de Classe de Conjunto e Coro no Instituto de Música Vitorino 
Matono.

Diogo Pombo studied at Escola Superior de Música de Lisboa, where he got an Organ 
Diploma (studying with António Esteireiro) and a Masters in Choral Direction (working 
with Paulo Lourenço and João Vaz) presenting a project centered in a manuscript by 
João Rodrigues Esteves. He attended several masterclasses: Organ (Hans-Ola Ericsson, 
Franz Josef Stoiber, Stefan Baier), Choral Direction (Edgar Saramago, Artur Pinho, 
John Roos) and Orchestral Direction (Gustavo Petri). As an organist, he performed 
as a soloist (2nd Santarém Organ Cycle, concert series featuring the six organs of the 
Basilica of the National Palace of Mafra, since 2011, 8th Faro Organ Festival) and with 
several ensembles, namely the Gulbenkian Orchestra. He is a regular collaborator at 
the churches of Jerónimos and Linda-a-Velha. He is a member of the Gulbenkian Choir 
and teaches Chamber Music and Choir at Instituto de Música Vitorino Matono.

Diogo Rato Pombo



Halyna Stetsenko, nasceu em Lviv, Ucrânia, e reside no Funchal desde 1995, ano 
em que foi convidada para exercer a atividade docente no Conservatório – Escola 
das Artes da Madeira, onde tem lecionado Órgão e Piano até agora. Cresceu numa 
família de tradições musicais, podendo salientar-se a figura do avô – o compositor 
Kyrylo Stetsenko. Formou-se no Conservatório Estatal Tchaikovsky de Kiev, capital 
da Ucrânia, onde estudou, entre 1975 e 1980, com Galina Bulybenko e Mykola Suk, 
tendo obtido o diploma superior de órgão e piano. Entre 1980 e 1994, lecionou 
na Escola Profissional Especial para jovens músicos talentosos. Apresentou-se 
como solista e em grupos de música de câmara, inclusivo com o Trio Stetsenko, 
em várias cidades da Ucrânia, e também na Bélgica e França. Em 1998, participou 
no Simpósio «Órgãos dos Açores» que decorreu naquela Região Autónoma. No 
ano de 2009, participou na masterclass orientada por Jose Luis Gonzáles Uriol, 
em Lisboa. Entre 1996 e 1999, foi pianista acompanhadora em várias masterclasses 
de Felix Andrievsky e de Zakhar Bron, em Espanha e Portugal. No ano de 2003, 
participou no Congresso Internacional «O Órgão e a Liturgia Hoje» que decorreu 
em Fátima. Entre outros concertos, apresentou-se nas Temporadas de Música de 
Câmara, organizadas pela Orquestra Clássica da Madeira, assim como no Festival 
de Órgão da Madeira.

Halyna Stetsenko was born in Lviv, Ukraine, and has lived in Funchal since 1995, the 
year in which she was invited to teach at the Madeira Conservatoire – Arts School, 
where she teaches organ and piano. She grew up in a musical family, notably her 
grandfather, the composer Kyrylo Stetsenko. She graduated from the Tchaikovsky 
State Conservatoire of Kiev, the capital of Ukraine, studying between 1975 and 
1980 with Galina Bulybenko and Mykola Suk, earning the higher diploma in organ 
and piano. Between 1980 and 1994 she taught at the Special Professional School 
for talented young musicians. She performed as soloist and chamber musician with 
various groups, including the Stetsenko Trio, in various cities in Ukraine, and also 
Belgium and France. In 1998 she took part in the symposium “Organs of the Azores”, 
which took place in the Autonomous Region of the Azores. In 2009, she took part in 
a masterclass given by Jose Luis Gonzáles Uriol in Lisbon. Between 1996 and 1999 
she was accompanist for various masterclasses given by Felix Andrievsky and Zakhar 
Bron in Spain and Portugal. In 2003 she took part in the International Congress “The 
Organ and the Liturgy Today,” which took place in Fátima. Amongst other concerts, 
she has performed in the chambre music cycles organized by the Madeira Classical 
Orchestra, as well as the Madeira Organ Festival.

Nascido em Valência (1963), começou a estudar piano, cravo e órgão no 
conservatório da sua cidade natal, obtendo o diploma superior no Conservatório 
Municipal de Barcelona. Sob a direção de Montserrat Torrent, aprofunda a técnica 
organística, fazendo estudos de pós-graduação no Departamento de Musicologia 
do C.S.I.C de Barcelona. Em 1990, obteve o Prémio Andrés Segovia e Ruiz de 
Morales pela interpretação da música espanhola em Santiago de Compostela e, em 
2011, o primeiro prémio de composição para órgão Cristóbal Halffter, concedido 
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pelo Instituto de Estudos Bercianos. No seu duplo papel de organista e compositor, 
participou em vários ciclos de concertos e festivais internacionais. Exerce a sua 
atividade pedagógica no Principado de Andorra, como professor de Órgão, Análise 
Musical e História da Música no Instituto de Música de Andorra-a-Velha. É, desde 
1999, diretor artístico do Festival Internacional de Órgãos do Principado de Andorra. 
Atualmente, é organista titular da Igreja Arciprestal de Sant Esteve de Andorra-a-
Velha, no Principado de Andorra.

Born in Valencia (1963), he began to study piano, harpsichord and organ at 
the Conservatory of his hometown, obtaining a higher degree at the Municipal 
Conservatory of Barcelona. Under the direction of Montserrat Torrent, he deepens his 
organ technique, pursuing postgraduate studies at the Musicology Department of the 
C.S.I.C in Barcelona. In 1990, he won the Andrés Segovia and Ruiz de Morales Prize for 
the interpretation of Spanish music in Santiago de Compostela and, in 2011, the first 
Cristóbal Halffter organ composition award, by the Instituto de Estudios Bercianos. In 
his dual role as organist and composer, he participated in several cycles of concerts 
and international festivals. He exercises his pedagogical activity in the Principality of 
Andorra, as a teacher of Organ, Musical Analysis and History of Music at the Institute 
of Music in Andorra la Vella. Since 1999, he is artistic director of the International 
Organ Festival in the Principality of Andorra. Currently, he is Principal Organist of the 
Archdiocesan Church of Sant Esteve de Andorra la Vella in the Principality of Andorra.

João Santos é licenciado em Música Sacra pela Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa - Porto. Tem-se destacado nas áreas de órgão e composição, 
tanto a nível nacional, como internacionalmente. Participou nos prestigiados 
concursos internacionais de órgão em Alkmaar, (Holanda, 2007), Freiberg, 
(Alemanha, 2009) e Innsbruck (Áustria, 2010). Efetua, regularmente, concertos 
por todo o país e, recentemente, apresentou-se em recital a solo na Catedral de 
Westminster, Londres. João Santos é pianista acompanhador do contratenor Luís 
Peças, com quem regularmente se apresenta em concertos por todo o país, bem 
como em digressões no estrangeiro, nomeadamente em França, Suíça, Brasil, Estados 
Unidos, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e Eslováquia. Atualmente, dirige, desde a 
sua fundação, o Coro Municipal Carlos Seixas (Coimbra), e detêm a titularidade do 
órgão da Catedral de Leiria. Em 2019, a sua obra Magnificat foi venceu o “Prémio 
Internacional de Composição Órgãos do Palácio Nacional de Mafra”.

João Santos has a degree in Sacred Music from the School of Arts of the Catholic 
University of Portugal in Porto. He has stood out in the areas of organ performance 
and composition, both nationally and internationally. He participated in the prestigious 
international organ competitions in Alkmaar, (The Netherlands, 2007), Freiberg, 
(Germany, 2009) and Innsbruck (Austria, 2010). He regularly performs concerts 
across the country and recently performed a solo recital at Westminster Cathedral, 
London. João Santos is the accompanying pianist for countertenor Luís Peças, with 
whom he regularly performs in concerts throughout the country, as well as on tours 
abroad, namely in France, Switzerland, Brazil, United States, Belgium, England, 
Germany and Slovakia. Currently, he has been managing the Carlos Seixas Municipal 
Choir (Coimbra) since its founding, and he is principal organistat Leiria Cathedral. 
In 2019, his work Magnificat won the “International Composition Award for the Six 
Historic Organs of Mafra”.

João Santos



Natural de Lisboa, João Vaz é diplomado em Órgão pela Escola Superior de Música 
de Lisboa, sob a orientação de Antoine Sibertin-Blanc, e pelo Escola Superior de 
Música de Lisboa, em Saragoça, onde estudou com José Luis González Uriol, como 
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. É também doutorado em Música e 
Musicologia pela Universidade de Évora, tendo defendido, sob a orientação de Rui 
Vieira Nery, uma tese sobre a música portuguesa para órgão no final do Antigo 
Regime. Tem mantido uma intensa atividade a nível internacional, quer como 
concertista, quer como docente em cursos de aperfeiçoamento organístico, ou 
membro de júri de concursos de interpretação. Efetuou mais de uma dezena de 
gravações discográficas a solo, salientando-se as efectuadas em órgãos históricos 
portugueses. Leciona, atualmente, Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa. 
É atualmente diretor artístico do Festival de Órgão da Madeira e das séries de 
concertos que se realizam nos seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra 
(de cujo restauro foi consultor permanente) e no órgão histórico da Igreja de São 
Vicente de Fora, em Lisboa (instrumento cuja titularidade assumiu em 1997). Em 
2017, foi agraciado com a Medalha de Honra do Município de Mafra.

Born in Lisbon, João Vaz graduated in organ from the Escola Superior de Música de 
Lisboa, studying with Antoine Sibertin-Blanc, and from the Conservatorio Superior 
de Música de Aragón, in Zaragoza, where he studied with José Luis González Uriol, 
on a scholarship from the Gulbenkian Foundation. He has a doctorate in music and 
musicology from the University of Évora, where Rui Vieira Nery supervised his thesis, 
on Portuguese organ music from the end of the Ancien Regime. He has been extremely 
active internationally, both as a performer and as a teacher on organ courses, and as a 
jury member in competitions. He has made more than ten solo recordings, significant 
among them those made on historical Portuguese organs. He currently teaches organ 
at the Escola Superior de Música de Lisboa. He is artistic director of the Madeira 
Organ Festival and of the concert series featuring the six organs of the Basilica of the 
National Palace of Mafra (for the restoration of which he was a permanent consultant) 
and of the historical organ of the Church of São Vicente de Fora in Lisbon, of which 
he became titular organist in 1997. In 2017, he was awarded the Medal of Honour of the 
Municipality of Mafra.

Krzysztof Urbaniak estudou em Varsóvia e em Estugarda com Józef Serafin, Ludger 
Lohmann, Leszek Kędracki e Jörg Halubek. Em 2012, obteve o seu doutoramento 
em Cracóvia. Ganhou os primeiros prémios no concurso de órgão Arp Schnitger, em 
Bremen (2010), e Willem Hermans, em Pistoia (2009), bem como segundos prémios 
no concurso de órgão Franz Schmidt, em Kitzbühel (2006), e Petr Eben, em Opava 
(2004). É professor de Órgão e diretor do Departamento de Cravo, Órgão, Música 
Sacra e instrumentos antigos da Academia de Música de Łódź, e também leciona na 
Academia de Música de Cracóvia. Orienta masterclasses de órgão e é membro de 
júris de competições de órgão (por exemplo, o Concurso Schnitger, em Alkmaar, e 
o Concurso Silbermann, em Freiberg). Publicou várias gravações em CD nos últimos 
anos. Desde 2017, é curador dos dois órgãos do Artur Rubinstein Philharmonic Hall, 
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em Łódź. Entre 2013 e 2016, foi também perito em órgãos do Ministério da Cultura 
e Património Nacional da Polónia. É diretor artístico dos festivais organizados em 
torno do órgão Hildebrandt (1719) em Pasłęk e do órgão Hummel/ Nitrowski (1611-
1633) em Olkusz.

Krzysztof Urbaniak studied in Warsaw and in Stuttgart with Józef Serafin, Ludger 
Lohmann, Leszek Kędracki and Jörg Halubek. In 2012, he received his doctoral degree 
in Kraków. He won first prizes at the Arp Schnitger organ competition in Bremen 
(2010) and Willem Hermans organ competition in Pistoia (2009), as well as second 
prizes at the Franz Schmidt organ competition in Kitzbühel (2006) and Petr Eben 
organ competition in Opava (2004). He is professor for organ and Head of the Institute 
of Hapsichord, Organ, Sacred Music and Early Instruments at the Music Academy in 
Łódź, and he also teaches at the Music Academy in Kraków. He leads organ master 
classes and is jury member of organ competitions (Schnitger competition in Alkmaar 
and Silbermann competition in Freiberg). He published several CD recordings in recent 
years. Since 2017 he is curator of both organs of the Artur Rubinstein Philharmonic 
Hall in Łódź. Between 2013 and 2016 he was also organ expert for the Polish Ministry of 
Culture and National Heritage. He is artistic director of festivals around the Hildebrandt 
organ (1719) in Pasłęk and the Hummel/ Nitrowski organ (1611-1633) in Olkusz.
 

Laurens de Man (’s-Hertogenbosch, 1993) é um músico de tecla versátil e 
empreendedor. Estudou piano, órgão e cravo (instrumento secundário) no 
Conservatório de Amesterdão com David Kuyken, Jacques van Oortmerssen e 
Johan Hofmann. Em 2016, completou o mestrado cum laude em Órgão e, em 2017, 
o mestrado (com distinção) em Piano. Em seguida, continuou os seus estudos de 
órgão com Leo van Doeselaar na Universität der Künste, em Berlim, onde obteve 
o diploma Konzertexamen com as classificações mais elevadas. Recebeu diversos 
prémios como pianista, organista e músico de câmara. No Concurso Internacional 
de Órgão de Martini 2017, em Groningen, recebeu o primeiro prémio, o prémio do 
público e o prémio Jan Welmers. Em 2018, foi agraciado com o Prémio Sweelinck-
Muller, para jovens organistas promissores. Em 2019, ganhou o 1.º Prémio no 
Concurso Silbermann de Freiberg, que o tornou “Jovem Organista ECHO do Ano 
2020”. É pianista do Chimaera Trio, desde 2012, para o qual escreveu diversos 
arranjos. O trio gravou um CD para a Rádio Holandesa em 2019. Em 2012, Laurens 
de Man foi nomeado organista principal da Janskerk em Utrecht (órgão Bätz-Witte, 
1861). 

Laurens de Man (’s-Hertogenbosch, 1993) is a versatile and enterprising keyboard 
player. He studied piano and organ and harpsichord (side subject) at the Amsterdam 
Conservatory with David Kuyken, Jacques van Oortmerssen and Johan Hofmann. 
2016, he took his Masters cum laude in organ, and in 2017 his Master’s (with 
distinction) in piano. He then pursued his organ studies with Leo van Doeselaar at the 
Universität der Künste in Berlin, where he obtained his Konzertexamen diploma with 
highest marks. He won several prizes as pianist, organist and chamber musician. At 
the 2017 International Martini Organ Competition in Groningen he was awarded the 
first prize, the audience prize and the Jan Welmers prize. In 2018, he was awarded the 
Sweelinck-Muller Prize, for promising young organists. In 2019, he won the 1st Prize 
in the Silbermann Competition in Freiberg, which made him “Young ECHO-Organist 
of the Year 2020”. He has been pianist of the Chimaera Trio since 2012, for which he 
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wrote many arrangements. The trio recorded a CD for Dutch Radio in 2019. In 2012 
Laurens de Man was appointed principal organist of the Janskerk in Utrecht (Bätz-
Witte organ, 1861). 

Natural de Rion (França), Margarida Oliveira, iniciou os seus estudos de órgão no 
Instituto Gregoriano de Lisboa sob a orientação de João Vaz. Mais tarde ingressa 
na Escola Superior de Música de Lisboa prosseguindo os seus estudos musicais 
sob a orientação de Antoine Sibertin-Blanc. Para além de uma atividade de 
acompanhamento coral, participou nos concertos “Non-Stop” na Sé de Lisboa e 
na Igreja Alemã em Lisboa. Participou em masterclasses com Jürgen Essl, Klemens 
Schnorr e Hans-Ola Ericsson. Participou ainda na XI semana de música antiga 
na cidade de Évora trabalhando com João Vaz e José Luis González Uriol. Foi 
professora de órgão no Conservatório Regional de Tomar e Canto Firme de Tomar, 
encontrando-se presentemente a ministrar aulas no Conservatório de Música de 
Ourém–Fátima no qual é responsável pela classe. Sob a orientação de João Vaz e de 
João Pedro d’Alvarenga terminou em 2010 o mestrado em Interpretação de Órgão 
na Universidade de Évora, tendo apresentado um trabalho sobre a ornamentação 
na obra de Nicolas de Grigny.

Born in Ryon (France), Margarida Oliveira began her organ studies at the Instituto 
Gregoriano de Lisboa under João Vaz. Later she attended the Escola Superior de 
Música de Lisboa, studying with Antoine Sibertin-Blanc. She has recently finished her 
Masters in Organ Peformance at the University of Évora, under the supervision of 
João Vaz and João Pedro d’Alvarenga, presenting a dissertation on ornamentation in 
the work of Nicolas de Grigny. She has also taken part in masterclasses with Jürgen 
Essl, Klemens Schnorr, Hans-Ola Ericsson and José Luis Gonzalez Uriol. In addition 
to her activity as a choral accompanist, she has taken part as a soloist in concerts in 
Portugal and France. She has taught organ at the Conservatório Regional de Tomar 
e Canto Firme de Tomar, and currently teaches at the Conservatório de Música de 
Ourém–Fátima, where she is in charge of the organ class. 

Começou os estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa, estudando cravo 
com Cristiano Holtz. Licenciou-se em cravo no Conservatório Real de Haia com 
Jacques Ogg. Obteve o mestrado em Teclados Medievais e Renascentistas na Schola 
Cantorum Basiliensis com Corina Marti, e em canto (especialidade de ensemble de 
música antiga) no Conservatório de Tilburg. Estudou harpa barroca como segundo 
instrumento em ambos os mestrados, com Emma Huijsser e Heindrun Rosenzweig. 
Obteve o primeiro prémio no concurso de cravo Carlos Seixas (2005), no Concurso 
Nacional de Cravo (2008) e no prémio JIMA (2012). Com o Ensemble Heptachordum 
obteve o primeiro lugar na categoria de ensemble barroco no Prémio Jovens 
Músicos (2012). Colabora frequentemente com o Bach Koor Holland e os ensembles 
La Academia de los Nocturnos, Palma Choralis e Cantores Sancti Gregorii. É vice-
diretora da associação Ars Hispana, dedicada à investigação e edição de música 
espanhola. Fundou o ensemble Ars Lusitana em 2011, dedicado à interpretação de 
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repertório maioritariamente português. É também membro fundador do Ensemble 
258, dedicado à performance de música barroca. Obteve o mestrado em Teoria da 
Música Antiga no Conservatório Real de Haia, tendo completado o estágio para este 
programa na Escola Superior de Música de Lisboa, onde teve a oportunidade de 
trabalhar com a professora Ana Mafalda Castro.

Maria Bayley began her studies at the Instituto Gregoriano de Lisboa, studying 
harpsichord with Cristiano Holtz. She graduated in harpsichord at the Royal 
Conservatoire of The Hague, studying with Jacques Ogg. She took her Masters in 
Mediaeval and Renaissance Instruments at the Schola Cantorum Basiliensis with 
Corina Marti and in singing (specializing in early music) at the Conservatoire of 
Tilburg. She studied baroque harp as a second instrument in both masters’ degrees, 
with Emma Huijsser and Heindrun Rosenzweig. She won the first prize in the Carlos 
Seixas harpsichord competition (2005), in the National Harpsichord Competition 
(2008) and the JIMA prize (2012). With the ensemble Heptachordum she won 
first place in the baroque ensemble category in the Young Musicians’ Prize (2012). 
She collaborates frequently with the Bach Koor Holland and La Academia de los 
Nocturnos, Palma Choralis and Cantores Sancti Gregorii. She is vice-director of the 
Ars Hispana association, dedicated to the research into and publication of Spanish 
music. She founded the group Ars Lusitana in 2011, dedicated to the performance 
principally of Portuguese music. She is also a founder member of the Ensemble 258, 
dedicated to the performance of baroque music. She earned her Masters in Early 
Music Theory at the Royal Conservatoire of The Hague, having completed the courses 
for this programme at the Escola Superior de Música de Lisboa, where she studied 
with Ana Mafalda Castro.

 

Formado em junho de 2004, o Mediae Vox Ensemble tem como objetivo o estudo e a 
interpretação da música sacra medieval. As suas interpretações têm exclusivamente 
por base e suporte os manuscritos e as notações originais. O Mediae Vox Ensemble 
realizou o seu primeiro concerto, a 15 de setembro de 2005, no Convento de 
S. Paulo na Serra d’Ossa. Desde essa data realizou concertos em Portugal e no 
estrangeiro nos mais diversos festivais de música e de música antiga como por 
exemplo: Festival MusicAtlântico; Festival de Música Medieval de Carrazeda de 
Ansiães; Ciclo de Músicas Religiosas de Santander; Festival Internacional de Castelo 
Branco; Ciclo de Música Sacra da Igreja Românica de Rates; Festival de Música de 
Alcobaça – Cistermúsica; Jornadas Medievais do Castelo de Sesimbra; Jornadas de 
Música Antiga de Loulé; Festival Sonidos en el Tiempo e  Festival Laus Polyphoniae 
em Antuérpia. O Mediae Vox Ensemble tem realizado primeiras audições, na era 
moderna, de repertório medieval e tem concertos agendados para 2019 e 2020 
tanto em festivais de música antiga em Portugal como no estrangeiro.
Neste concerto o grupo é constituído pelas cantoras e instrumentistas Esperanza 
Mara Filgueras, Mariana Moldão e Filipa Taipina que tem também a seu cargo a 
investigação e direção musical. O Mediae Vox utiliza réplicas de instrumentos da 
Idade Média construídas por Giordano Ceccotti, Mario Buonoconto, Marco Casiraghi 
e Stefan Keppler.

Founded in June 2004, the Mediae Vox Ensemble has as its objective the study and 
performance of mediaeval sacred music. Its performances depend exclusively on 
original manuscripts and notation. The Mediae Vox Ensemble gave its first concert on 
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15 September 2005 at the Convent of St Paul in Serra d’Ossa. Since then it has given 
concerts in Portugal and abroad in all kinds of festivals of music and early music, such 
as the Festival MusicAtlântico; Festival de Música Medieval de Carrazeda de Ansiães; 
Ciclo de Músicas Religiosas de Santander; Festival Internacional de Castelo Branco; 
Ciclo de Música Sacra da Igreja Românica de Rates; Festival de Música de Alcobaça – 
Cistermúsica; Jornadas Medievais do Castelo de Sesimbra; Jornadas de Música Antiga 
de Loulé; Festival Sonidos en el Tiempo and  Festival Laus Polyphoniae in Antwerp. 
The Mediae Vox Ensemble has given the first modern performances of mediaeval 
repertoire and has concerts booked for 2019 and 2020 in early music festivals both in 
Portugal and abroad.
In this concert the group is made up of the singers and instrumentalists Esperanza Mara 
Filgueras, Mariana Moldão and Filipa Taipina, who is also responsible for the musical 
direction and research. Mediae Vox uses reproductions of mediaeval instruments 
made by Giordano Ceccotti, Mario Buonoconto, Marco Casiraghi and Stefan Keppler.

 

Officium Ensemble tem-se estabelecido como um dos mais proeminentes grupos 
vocais portugueses dedicados à música antiga. A pureza do som que lhe é 
característico advém do trabalho de fusão, emissão e equilíbrio que o grupo tem 
desenvolvido desde a sua criação, sob a direção de Pedro Teixeira. Aliados a esta 
característica, o empenho e expressividade dos seus cantores têm levado Officium 
Ensemble a ser aclamado pelas suas performances marcantes. Recorrendo com 
frequência a impressos e manuscritos da época, o grupo prima pelas suas atuações 
historicamente informadas. Officium Ensemble atua regularmente em festivais de 
música antiga, tais como: Jornadas Internacionais Escola de Música da Sé de Évora, 
Festival Música em São Roque, Terras sem Sombra, Dias da Música (CCB), Festival 
de Órgão de Lisboa, Festival Internacional de Música de Marvão, Cistermúsica, 
Festival Laus Polyphoniae (Antuérpia) e o Festival de Música Antiga de Utrecht - 
Oude Muziek.  Officium Ensemble gravou para o canal Mezzo e os seus concertos 
são frequentemente retransmitidos pela Antena 2. Em 2018, voltou aos festivais 
internacionais de música antiga de Utrecht e de Antuérpia e integrou a programação 
do Festival de Arte Sacro de Madrid, em 2019.
 
Officium Ensemble has established itself as one of the most prominent Portuguese 
vocal groups dedicated to early music. Its characteristic purity of sound comes 
from the work of fusion, emission and balance developed since the creation of the 
group, under the direction of Pedro Teixeira. Together with this characteristic, the 
commitment and expressiveness of its singers have led Officium Ensemble to be 
acclaimed for its outstanding performances. With frequent use of original sources and 
manuscripts, the group stands out for its historically informed performances. Officium 
Ensemble performs regularly in early music festivals, such as: Jornadas Internacionais 
Escola de Música da Sé de Évora, Festival Música em São Roque, Terras sem Sombra, 
Dias da Música (CCB), International Music Festival of Marvão, Cistermúsica, Laus 
Polyphoniae Festival (Antwerp) and the Utrecht Early Music Festival - Oude Muziek. 
Officium Ensemble recorded for the Mezzo channel and Antena 2 often broadcasts 
its concerts. In 2018 the group returned to the international festivals of early music in 
Utrecht and Antwerp and was part of the program of the Sacred Art Festival in Madrid 
in 2019.
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Nasceu em Lisboa. É mestre em Direção Coral pela Escola Superior de Música 
de Lisboa. Desde que começou a dirigir, em 1997, Pedro tem desenvolvido uma 
intensa atividade coral com os grupos com que trabalha e é reconhecido pelas 
suas interpretações intensas e expressivas do repertório coral. Em 2000, fundou 
o Officium Ensemble, grupo profissional dedicado à interpretação da polifonia 
portuguesa, com quem se apresenta regularmente em reconhecidos festivais de 
música antiga como Laus Polyphoniae (Antuérpia) e Oude Muziek (Utrecht). Dirige, 
desde 2001, o Coro Ricercare e é diretor artístico das Jornadas de Música da Sé 
de Évora, desde 1997, e orienta masterclasses de direção coral e classes de verão, 
como Victoria 400, em Barcelona, e o Curso de Música Medieval e Renascentista, 
de Morella. É júri em concursos de coros, tais como: Festival Coral de Verão de 
Lisboa, Gran Premio de Canto Coral Espanha, Winter Choral Festival Hong-Kong, e 
Singapore International Choral Festival. É professor na Escola Superior de Música de 
Lisboa e na Escola Superior de Educação de Lisboa. De 2011 a 2014, foi convidado 
pela Fundação Gulbenkian para preparar vários programas do Coro Gulbenkian 
como maestro convidado. Em 2018, dirigiu o Coro Gulbenkian no grande auditório 
da Fundação Gulbenkian, no auditório da Fundación March, em Madrid, e no Festival 
de Música Antiga de Úbeda y Baeza. 

Born in Lisbon, Pedro Teixeira holds a Masters Degree in Choral Direction from 
Escola Superior de Música de Lisboa. Since he started conducting in 1997, Pedro has 
developed an intense choral activity with the groups he works with, and is recognized 
for his intense and expressive interpretations of choral repertoire. In 2000, he founded 
the Officium Ensemble, a professional group dedicated to Portuguese polyphony, 
with whom he regularly performs at renowned early music festivals such as Laus 
Polyphoniae (Antwerp) and Oude Muziek (Utrecht), among others. Since 2001, he 
directs the Ricercare choir. He has been artistic director of the Jornadas de Música 
da Sé de Évora, since 1997, and guides masterclasses in choral direction and summer 
courses, such as Victoria 400, in Barcelona, and the Morella Medieval and Renaissance 
Music Course. He is a jury member in choir competitions, such as: Festival Coral de 
Verão de Lisboa, Gran Premio de Canto Coral España, Winter Choral Festival Hong 
Kong, and Singapore International Choral Festival. He teaches at Escola Superior de 
Música de Lisboa and at Escola Superior de Educação de Lisboa. From 2011 to 2014, 
he was invited by the Gulbenkian Foundation to prepare several programmes for the 
Gulbenkian Choir as a guest conductor. In 2018, he directed the Gulbenkian Choir at 
the concert hall of the Gulbenkian Foundation, at the auditorium of the Fundación 
March, in Madrid, and in the Úbeda y Baeza Early Music Festival.
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Mestre em Música pela Universidade de Évora, Sérgio Silva começou por estudar 
órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa sob a orientação de João Vaz na disciplina 
de órgão e de António Esteireiro em acompanhamento e improvisação. Para além 
dos seus estudos regulares, teve oportunidade de contactar com diversos organistas 
de renome internacional, tais como, José Luis González Uriol, Luigi Ferdinando 
Tagliavini, Jan Willem Jansen, Michel Bouvard, Kristian Olesen e Hans-Ola Ericsson. 
Como concertista, apresenta-se regularmente, tanto a solo como integrado 
em diversos agrupamentos nacionais de prestígio, tendo atuado em Portugal, 
Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. Enquanto investigador, tem 
realizado várias transcrições modernas de música antiga portuguesa. Atualmente, 
desempenha as funções de docência de órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e 
na Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica da Estrela e da 
Igreja de São Nicolau (Lisboa).

Holding a masters degree from the University of Évora, Sérgio Silva began studying 
organ at the Instituto Gregoriano de Lisboa under João Vaz, and accompaniment and 
improvisation under António Esteireiro. In addition, he had the opportunity to work 
with a number of organists of international renown, such as José Luis González Uriol, 
Luigi Ferdinando Tagliavini, Jan Willem Jansen, Michel Bouvard, Kristian Olesen and 
Hans-Ola Ericsson. As a concert performer, he appears regularly both as a soloist and 
a member in a number of prestigious Portuguese ensembles, and has performed in 
Portugal, Spain, Italy. Great Britain, France, Germany and Macau. As a researcher, he 
has made a number of transcriptions of early Portuguese music. He currently teaches 
organ at the Instituto Gregoriano de Lisboa and at the Escola de Música Sacra de 
Lisboa, and is titular organist of the Basilica of Estrela and of the Church of St Nicholas 
in Lisbon.

Stephen Mason diplomou-se no Royal College of Music, em Londres, em 1984. Gravou 
com a Orquestra da BBC e tocou 1.º trompete na Orquestra Sinfónica de Bournemouth. 
Em Portugal, foi primeiro trompete na Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, 
lugar que ocupou até à sua extinção, em 1992. Foi também primeiro trompete na 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, ocupando essa posição desde a sua fundação, em 
1993 até 1997. Foi 1.º trompete solista na Orquestra Gulbenkian, de 1997 até 2017, ano 
em que se reformou. Tem tocado com todas os maiores orquestras portuguesas. Em 
1994, integrou a Filarmónica de Londres na interpretação da 2.ª Sinfonia de Mahler, 
no âmbito do evento Lisboa 94. Tem tocado com vários conjuntos de música de 
câmara, tendo sido transmitidas pela RDP as interpretações de História do Soldado 
de Stravinsky, Quiet City de Copland e Concerto Brandeburguês n.º 2 de Bach. Ao 
longo dos últimos anos, tem-se dedicado ao trompete natural, interpretando vários 
concertos para trompete e cordas, incluindo o Concerto Brandeburguês n.º 2. É 
professor da Escola Superior de Música de Lisboa desde a abertura do curso de 
trompete em 1998. Frequentemente dá masterclasses de trompete em todo o país.
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Stephen Mason graduated from the Royal College of Music, London, in 1984. He 
recorded with the BBC Orchestra and played first trumpet at the Bournemouth 
Symphony Orchestra. In Portugal, he was first trumpet in the São Carlos National 
Theater Orchestra, a place he held until its extinction in 1992. He was also first trumpet
in the Portuguese Symphony Orchestra, occupying that position since its founding 
in 1993, until 1997. He was first soloist trumpet in the Gulbenkian Orchestra from 1997 
to 2017, the year he retired. He has played with all the major Portuguese orchestras. 
In 1994, he joined the London Philharmonic in the interpretation of Mahler’s Second 
Symphony, in the context of the Lisbon ‘94 event. He has been playing with several 
chamber music ensembles, the performances of Stravinsky’s A Soldier’s Tale, Copland’s 
Quiet City and Bach’s Brandeburg Concert no. 2 having been broadcasted by RDP. 
Over the past few years, he has dedicated himself to the natural trumpet, performing 
several concerts for trumpet and strings, including the Brandeburg Concerto no. 2. 
He has been teaching at Escola Superior de Música de Lisboa since the opening of 
the trumpet course in 1998. He frequently gives trumpet masterclasses throughout 
Portugal.





PROGRAMA
5 | 16h00 | Mafra | Basílica do Palácio Nacional*

Concerto a seis órgãos
André Ferreira, Daniela Moreira, Diogo Rato Pombo, João Santos,

Margarida Oliveira e Sérgio Silva, órgãos

10 | 21h30 | Gradil | Igreja de S. Silvestre
Recital de canto e órgão

Margarida Oliveira, órgão | Bruno Nogueira, tenor

11 | 21h30 | Livramento | Igreja de N.ª Sr.ª do Livramento
Recital de órgão

Ignacio Ribas Taléns, órgão

12 | 17h00 | Mafra | Igreja de Sto. André
Recital de violino e órgão

Halyna Stetsenko, órgão | Denys Stetsenko, violino barroco  

17 | 21h30 | Ericeira | Igreja de S. Pedro
Recital de órgão

Laurens de Man (ECHO Organist of the Year 2019), órgão

18 | 21h30 | Encarnação | Igreja de N.ª Sr.ª da Encarnação
Recital de órgão

Krzytstof Urbaniak, órgão

19 | 16h00 | Mafra | Basílica do Palácio Nacional*
Concerto de dois trompetes e dois órgãos

João Vaz e Sérgio Silva, órgãos | David Burt e Stephen Mason, trompetes

24 | 21h30 | Santo Isidoro | Igreja de Sto. Isidoro
Concerto de música medieval

Maria Bayley, órgão | Mediae Vox Ensemble, Filipa Taipina, direção

25 | 21h30 | Mafra | Igreja de Sto. André
Concerto de coro e órgão

Sérgio Silva, órgão | Officium Ensemble, Pedro Teixeira, direção

ENTRADA GRATUITA, sujeita à lotação. Informações: 261 817 170
*Entrada gratuita, mediante levantamento de ingressos nos Postos de Turismo de Mafra e Ericeira 
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