André Ferreira, órgão
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.
É licenciado em Órgão pelo Conservatório de Amesterdão, onde estudou com Jacques
van Oortmerssen, tendo igualmente a oportunidade de trabalhar com Pieter van Dijk.
Concluiu os mestrados em performance e em ensino de música da Escola Superior de
Música de Lisboa (ESML), sob a orientação de João Vaz. Frequenta a licenciatura em
Oboé Barroco, com Pedro Castro, na ESML. Como solista ou integrado em diversos
agrupamentos musicais já efetuou recitais em Portugal, Espanha, Itália, Holanda,
Inglaterra e Nova Zelândia. Fundou, juntamente com Maria Bayley e Teresa Duarte, o
Ensemble 258, com quem igualmente organizou e produziu o ciclo de música antiga
“7 Colinas/ 7 Cantatas”, em Lisboa. Colabora como organista, em Lisboa, com a
Paróquia de S. Tomás de Aquino e com a Paróquia de Santa Maria de Belém, Mosteiro
dos Jerónimos. É professor de Órgão na Escola Diocesana de Música Sacra do
Patriarcado de Lisboa, no Conservatório de Mafra e na Sé Catedral de Faro. É licenciado
em Matemática Aplicada e Computação pelo Instituto Superior Técnico.
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Começou a estudar violoncelo aos cinco anos e, em 2016, completou os seus primeiros
estudos na Escola de Música do Conservatório Nacional. Obteve o grau de licenciado
na ESML, em junho de 2019. Concluiu o título de mestrado na Codarts Hogeschool
voor de Kunsten, em junho de 2021. Em 2017, integrou o agrupamento laureado do
Prémio Jovens Músicos, na variante “Música de Câmara”, organizado pela Antena 2,
onde obteve o 1.º prémio. Em 2018, obteve o 3.º prémio no concurso para violoncelo
organizado pela Fundación CelloLeón, em Espanha. Entre 2015 e 2018, como membro
da Jovem Orquestra Portuguesa e da Orquestra Sinfónica Portuguesa, e ainda com o
Trio Adamastor, do qual é membro efetivo, realizou inúmeros concertos integrados em
temporadas de música, em locais como Casa da Música (Porto), Fundação Calouste
Gulbenkian (Lisboa), Konzerthaus (Berlim) e Kongresspalais (Kassel) ou integrando
diversos festivais, como sejam o Festival Internacional de Música da Costa do Estoril,
os Dias da Música (Lisboa), o Festival Internacional de Música da Póvoa do Varzim ou
o Festival Arte nas Adegas. Na área da música antiga e interpretação historicamente
informada, atua regularmente com os grupos Avres Serva, dirigido por Nuno Oliveira,
e Os Músicos do Tejo, dirigido por Marcos Magalhães. Com este grupo participou na
gravação do álbum “Fado Barroco” e “Il Mondo della Luna”. Na área da improvisação
livre, desenvolve um trabalho regular com músicos como Filippo Deorsola e João
Almeida, tendo editado um álbum em 2021, “Miniatures”. É bolseiro da fundação
Gulbenkian, desde 2019.
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O Memorial Ensemble

Nuno Mendes, violino

O Memorial Ensemble nasceu de um desejo de criar uma organização dedicada ao
mundo da música antiga com residência em Mafra, a partir de um grupo de jovens
músicos com formação e experiência internacional no campo da música antiga e da
Interpretação Historicamente Informada (HIP). Cidades como Barcelona, Londres e
Amesterdão foram palco da formação destes mesmos jovens intérpretes. A sintonia
entre todos, e a potencialidade que detetaram na região, levou-os a projetar uma
estrutura completa à volta da música antiga, ambicionando desde o primeiro momento
que seja desenvolvida no Concelho de Mafra. Desde então, o grupo tem marcado
presença em vários eventos, como festivais de música antiga, concertos temáticos e
celebrações internacionais do Dia da Música Antiga (uma organização da REMA, em
que se programaram 250 eventos), realizando o concerto “From Lisbon to Leipzig”
em streaming na Igreja de Santo André, com música de Marin Marais, Pablo Bruna e
Johann Sebastian Bach.

Dedica-se exclusivamente à interpretação do violino barroco desde 2002, graduando-se em 2009 com máxima qualificação na Escola Superior de Música da Catalunha
(ESMUC), tendo estudado com Marc Destrubè, Emilio Moreno, Chiara Banchini, Enrico
Onofri, Manfredo Kraemer e Pablo Valetti. Como violinista e violista especializado
na interpretação da música antiga, integra diferentes orquestras e agrupamentos
musicais, tais como Divino Sospiro, Músicos do Tejo, La Real Cámara, El Concierto
Español, Academia 1750, Bach Collegium Musicum, Bach Zum Mitsingen, Vespres
d’Arnadi, Orquestra Barroca de Barcelona, La Galanya, Companya Xuriach e Orquestra
Barroca da Catalunha. É também fundador da Orquestra Barroca Guillamí Consort,
dedicada à recuperação e interpretação da música antiga portuguesa e espanhola dos
séculos XVII e XVIII. Gravou mais de 15 CD para diferentes discográficas de prestígio,
como Glosa, Brilliant, La Mà de Guido e Naxos, e apresenta-se regularmente nos
mais importantes festivais de música antiga de toda a Europa. Entre os anos 2009 e
2019, conciliou também a sua atividade concetística com a docência, sendo professor
e diretor pedagógico em conservatórios e escolas de música da área metropolitana
de Barcelona. Atualmente, prepara a sua tese de doutoramento em música na
Universidade de Salamanca. Foi bolseiro do Centro Nacional da Cultura no projeto
“Jovens Criadores”, nos anos 2009 e 2010.

Mafra e as suas influências europeias
El-rei D. João V projetou para o seu reino grandes feitos e grandes obras. A sua ideia
era tornar Portugal na nação emergente do V Império e assim fazer-se destacar entre
as maiores casas reais da Europa. Para tal, várias foram as influências europeias
que se fizeram presentes, desde a ideia até à sua conceção. Contratou arquitetos
alemães, comprou coleções de estatuária italiana e inspirou-se no modelo estético
francês, tão em moda na época. Neste concerto, o público é convidado a descobrir
algumas sonoridades que se ouviam nestas proveniências, de modo a também deixar-se influenciar pelo que de melhor se fazia na Europa.

Programa
P. Locatelli (1695-1764) – Trio Sonata em Sol Maior
Pedro Lopes Nogueira (ca.1700-ca.1770) – Prelúdio e Fantasia em Sol
Domenino Scarlatii (1685-1757) – Sonata em Sol menor
Marin Marais (1656-1728) – Pièces en trio, Suite V
J. J. Quantz (1697-1773) – Adagio
G. F. Handel (1685-1759) – Trio Sonata em Si menor

Catarina Passos, traverso
Natural de Mafra, começou os seus estudos instrumentais aos 15 anos no Conservatório
de Música D. Dinis na classe do Prof. Fernando Marinho. Mais tarde, continuou o seu
percurso com o Prof. Nuno Inácio na Academia Nacional Superior de Orquestra. Seguiu
os seus estudos na Royal Academy of Music, em Londres, terminando o Mestrado em
performance “with distinction”, onde trabalhou com Sam Coles (Flauta), Patricia Morris
(Piccolo) e Liza Beznosiuk (Traverso). Ao longo do seu percurso, também trabalhou com
nomes que a inspiraram, como Vasco Gouveia, Pedro Couto Soares, Monika Streitová,
Jacques Zoon e William Bennett. A flautista já tocou em diversas orquestras nacionais
e internacionais, onde chegou a ser várias vezes distinguida, nomeadamente com a
bolsa de mérito “Orquestra Sinfónica Juvenil/ Fundação EDP”. Entre estas distinções
de mérito, destaca-se o primeiro lugar no Prémio Jovens Músicos RTP/ Antena2 na
categoria de Música de Câmara - Nível Superior com o Trio Portucale. Trabalhando
tanto em orquestra como em música de câmara, foi com várias formações que já se
apresentou em diversas salas de concerto em Portugal, Alemanha, França, Espanha,
Itália, Inglaterra e Escócia. Querendo dar continuidade à sua experiência com o
traverso, tem vindo a dedicar-se cada vez mais à área da interpretação da Música
Antiga. Como complementaridade dos seus estudos, encontra-se presentemente
a terminar o mestrado em Ensino de Música na Universidade de Évora. Para além
de outros projetos, atualmente, a flautista divide a sua atividade profissional entre
a performance, ensino e conservação e restauro de órgãos, com o Mestre Dinarte
Machado.

