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PROGRAMA

Em Veneza
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto para dois violinos RV 519, de L’Estro armonico, op. 3 n.º 5 
Cantata Che giova il sospirar, povero core, RV 679

Em Nápoles 
Alessandro Scarlatti (1660-1725) 
Concerto Grosso n.º 1 em Fá menor 

Domenico Sarro (1679-1744) 
Tortora che il suo bene, ária de Partenope
Per abbatere il mio core, ária de Partenope

Em Londres
Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Concerto Grosso em Fá Maior, op. 6 n.º 2 
Lusinghe più care, ária de Alessandro
Brilla nell’alma, ária de Alessandro
Suite em Ré Maior para trompete e cordas, HWV 341

Em Dresden
Johann Adolf Hasse (1699-1783) 
Son qual misera colomba, ária de Cleofide

Concerto de’ Cavalieri
Direção musical Marcello Di Lisa
Soprano Carolyn Sampson

Concerto de’ Cavalieri
Violinos
Federico Guglielmo* 
(concertino)
Paolo Perrone* 
Antonio De Secondi*
Katarzyna Solecka
Gabriele Politi
Giancarlo Ceccacci

Violas
Flavia Truppa
Pietro Meldolesi
Violoncelos
Valeria Brunelli
Rebeca Ferri
Contrabaixo
Luca Cola

Cravo
Marco Silvi
Trompete
Andrea Di Mario*

* Solistas
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DIVA
A extraordinária vida e carreira 
de Faustina Bordoni

Quando Faustina Bordoni subia ao palco, o público mal 
se continha. Ela foi, de facto, considerada a diva da ópera 
mais importante da primeira metade do século XVIII. O seu 
repertório inclui mais de 100 papéis, escritos expressamente 
para si pelos grandes compositores da época, como Georg 
Friedrich Händel, Domenico Sarro e Johann Adolf Hasse, 
com quem também foi casada.

Fazendo uma grande viagem por algumas das maiores 
cidades culturais da época barroca, este programa do 
ensemble Concerto de’ Cavalieri e do maestro Marcello Di 
Lisa pretende convidar o público a seguir os passos mais 
importantes da carreira de Faustina Bordoni, revividos pela 
extraordinária voz de Carolyn Sampson.

A primeira paragem é feita em Veneza, onde Bordoni nasceu 
e onde, segundo estudos musicológicos relevantes, cantou a 
apaixonante cantata para soprano e instrumentos Che giova 
il sospirar, povero core RV 679 num concerto privado em 
casa, provavelmente na presença do próprio Vivaldi.

A segunda estação é em Nápoles, com as árias Tortora che 
il suo bene e Per abbattere il mio core da ópera Partenope, 
de Domenico Sarro, na qual Faustina interpretou o papel 
de Rosmira: são duas peças extremamente diferentes 
entre si, a primeira mais intensa e difícil, a segunda — 
acompanhada pelo trompete — é furiosa e virtuosa, mas 
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ambas enriquecidas por uma enorme variedade de cores e 
nuances.

Depois seguimos para Londres, para ouvir as árias Lusinghe 
più care e Brilla nell’alma — ambas exigem grande 
virtuosismo e perfeição técnica — da ópera Alessandro, de 
Händel, na qual Faustina Bordoni desafiou a sua amarga rival 
Francesca Cuzzoni, outra grande primadona da época.

A quarta e última paragem desta viagem à vida operática 
da diva é em Dresden, onde Faustina cantou a ária Son qual 
misera colomba da ópera La Cleofide, composta pelo seu 
marido, Johann Adolph Hasse, que é — ainda hoje — um dos 
marcos do repertório da ópera barroca.

Seguindo o caminho da viagem, este programa é 
simetricamente intercalado com peças instrumentais de 
Vivaldi, Alessandro Scarlatti e Händel, três compositores que 
souberam adaptar as formas da tradição musical do seu 
tempo e incorporá-las num novo estilo cintilante, que era 
então considerado revolucionário. As obras apresentadas 
mostram, de facto, a mais desafiante experimentação e um 
virtuosismo instrumental absolutamente moderno.

Marcello Di Lisa
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Antonio Vivaldi 
Che giova il sospirar, 
povero core, RV 679

 
RECITATIVO
Che giova il sospirar, povero core,
se la crudele Irene,
a tormentare avvezza,
di te non cura, ti deride e 
sprezza?
E se talor si avvede
dell’angoscioso affanno
che ai gravi moti tuoi più forza 
accresce, 
sospira per inganno,
non già che pietà senta,
ché pascere si vuol del tuo 
dolore.
Che giova il sospirar, povero core?

ÁRIA
Nell’aspro tuo periglio
sento, mio pover core,
che tutta langue in sen l’alma mia. 
E cresce a quest’affanno
la forza dell’inganno, che fa 
sempre maggior la pena ria. 

RECITATIVO
Ma tu, nume d’amor, perché
consenti a così fiero oltraggio?
E questa è la mercede
che rendi ad un che volontario il 
piede pose ne’ lacci tuoi?
Troppo mi grava il giogo tuo 
pesante:
o volgi al mio desir la bella Irene,
o sciogli dal mio piè le tue catene. 

RECITATIVO
De que serve suspirar, pobre 
coração, se a cruel Irene,
a atormentar afeita,
não se preocupa contigo, 
escarnece e despreza-te?
E se, por vezes, se apercebe
da angústia e tormento
que mais força acresce a cada teu 
gesto, ela suspira enganosamente,
não já porque de ti sente 
piedade, mas alimentar-se quer 
da tua dor.
De que serve suspirar, pobre 
coração?

ÁRIA
No teu áspero tormento
sinto, meu pobre coração,
que toda a minha alma definha no 
meu peito. E aumenta este afã 
a força do engano que torna cada 
vez maiores as minhas penas. 

RECITATIVO
Mas tu, deus do amor, porque
consentes tão cruel ultraje?
É assim que recompensas
alguém que voluntariamente 
caiu na tua armadilha?
O teu jugo é demasiado pesado 
para mim: ou deixas a bela Irene 
ceder aos meus desejos, ou 
soltas dos meus pés os teus 
grilhões. 
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ÁRIA
Cupido, tu vedi
la pena dell’alma,
Cupido, tu vedi
l’affanno del cor. 
Fedele concedi
al core la calma,
all’alma l’amor.

Domenico Sarro
Tortora che il suo bene

 
Tortora che il suo bene
cerca dal bosco al prato,
se lo ritrova ingrato,
nemica sua diviene
e non gli crede più.
S’egli pietà le chiede
ella né men l’ascolta;
pensa ch’un’altra volta
pria le promise fede,
poi traditor le fu. 
Ingrata anima bella, 
io son tortorella, 
il traditor sei tu.  

Per abbatere il mio core
Per abbattere il mio core
tutto orror m’assedia il gelo
e crudel m’assalta il foco.
Cangiar spoglia e mutar cielo, 
nulla giova all’alma mia,
perché amore e gelosia 
mi fan guerra in ogni loco.

ÁRIA
Cupido, tu vês
a dor da alma,
Cupido, tu vês
o tormento do coração. 
Concede, fiel como eu sou,
ao meu coração a calma,
e à alma o amor.

A rola que o seu bem
procura desde o bosque até ao 
prado, ingrato o acha,
sua inimiga torna-se
e nele não acredita mais.
Se ele lhe pedir piedade
nem lhe dá ouvido;
pensa que doutra vez 
primeiro prometeu-lhe ser fiel
e depois traiu-a. 
Alma ingrata e bela, 
Sou eu a rolinha, 
és tu o traidor.

Para me partir o coração
horrível assedia-me o gelo
e cruel o fogo assalta-me.
Mudar de roupa e mudar o céu, 
nada aproveita à minha alma
porque o amor e os ciúmes 
perseguem-me em qualquer 
lugar.
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Georg Friedrich Händel 
Lusinghe più care

Lusinghe più care,
d’amor veri dardi, 
vezzose volate
sul labbro, nei guardi
e tutta involate 
l’altrui libertà. 
Gelosi sospetti, 
diletti con pene,
fra gioie e tormenti 
momenti di spene
voi l’armi farete
di vaga beltà.

Brilla nell’alma
Brilla nell’alma 
un non inteso ancor dolce 
contento.
E d’alta gioia il cor soave inonda.

Sì nella calma 
azzurro brilla il mar se splende il 
sole, e i rai fan tremolar tranquilla 
l’onda.

Ilusões mais caras,
do amor verdadeiros dardos, 
requebradas voam
sobre os lábios, nos olhares
roubando de outrem
toda a liberdade.
Ciumentas suspeitas, 
deleites com penas,
entre alegrias e tormentos 
momentos de esperança,
vós sereis as armas
de uma beleza vaga.

Brilha na alma
um não intento ainda doce 
contento
e de grande alegria o coração 
suave inunda.

Assim na calma
azul brilha o mar, se resplende 
o sol, e os raios fazem tremer 
tranquila a onda.



8

Johann Adolf Hasse
Son qual misera colomba
 

Son qual misera colomba
che, se piomba 
in lei l’artiglio,
certo vede il suo periglio
né più spera libertà. 
Ahi, d’amor destin tiranno, 
disperata in van m’affanno,
son senz’alma e vivo ancora, 
voglio morte e moro ogn’ora. 
Giusti dei, chi m’ha pietà?

Sou como a pobre pomba 
que, se mergulhar 
nela a garra,
certeiro vê o seu perigo
nem mais espera pela liberdade. 
Ó, do amor destino tirano, 
desesperada em vão me canso,
sou sem alma e ainda vivo, 
quero a morte e morro a toda a 
hora. Deuses justos, quem tem 
piedade de mim? 

Traduções de Alessandra Balsamo, exceto a tradução de Brilla nel 
alma, da autoria de Linguaemundi, gentilmente cedida pela 
Fundação Calouste Gulbenkian

Concerto de’ Cavalieri © Paolo Soriani
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Concerto de’ Cavalieri

Graças a uma abordagem de 
tocar extravagante, o ensemble 
Concerto de’ Cavalieri é 
considerado «um dos grupos 
italianos mais vibrantes e 
emocionantes dedicado à 
interpretação de instrumentos 
de época» (Fanfare Magazine), 
mas é também um agrupamento 
«sensível historicamente e 
artisticamente elegante» 
(Gramophone).
Sob a direção de Marcello Di Lisa, 
a orquestra já se apresentou em 
salas como o Centro Cultural 
de Belém, Concertgebouw 
(Amesterdão), Musikverein 
(Viena), Elbphilharmonie 
(Hamburgo), Philharmonie Essen, 
Kölner Philharmonie (Colónia), 
Herkulessaal München, Theatre an 
der Wien (Viena), Arsenal de Metz, 
Auditório Nacional de Madrid, De 
Bijloke Gent, deSingel (Antuérpia), 
Victoria Hall (Genebra), Rheingau 
Musik Festival, Musikfest Bremen, 
Grafenegg Festival, Festival 
d’Ambronay, Festival de Radio 
France, e os seus concertos 
também são aprimorados pela 
colaboração com solistas de 
renome internacional, como 
Daniela Barcellona, Vivica Genaux, 
Ann Hallenberg, Roberta Mameli, 
Sara Mingardo, Rachel Redmond, 
Valer Sabadus, Carolyn Sampson, 
Andreas Scholl, Maurice Steger, 
entre outros.
O Concerto de’ Cavalieri grava 

intensamente para a editora Sony 
e, entre os seus vários álbuns, 
iniciou o The Baroque Project, um 
projeto de longa data com a Sony 
Classical sobre a Ópera Italiana 
do século XVIII, que chegou ao 
quinto volume, incluindo muitas 
gravações em estreia mundial.

Marcello Di Lisa
Direção musical

O cravista Marcello Di Lisa é 
o fundador e diretor musical 
do ensemble Concerto de’ 
Cavalieri que, sob a sua 
direção, rapidamente se tornou 
reconhecido como uma das 
principais orquestras italianas de 
instrumentos de época. Concluiu 
o doutoramento em Filologia 
e Literatura Grega e Latina na 
Universidade de Pisa e colaborou 
com importantes revistas no 
campo da filosofia antiga, 
estudando simultaneamente 
piano, cravo e composição. 
Apresenta-se em alguns dos 
mais importantes eventos e 
festivais internacionais, e também 
já planeou e realizou inúmeras 
gravações para a Sony e Cpo, com 
aclamação da crítica, recebendo 
várias nomeações para os 
International Classical Music 
Awards.
No campo da investigação 
musicológica, dedica-se ao 
estudo do património musical 
romano do final do século XVII 
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e início do século XVIII, com 
particular atenção para as obras 
de Alessandro Scarlatti. Dedicado 
à redescoberta de obras 
esquecidas do barroco italiano, 
estreou várias óperas e serenatas, 
incluindo Erminia, de Alessandro 
Scarlatti, La Iole, de Nicola 
Porpora, e Tito Manlio (1720) de 
Vivaldi, que foram gravadas e 
transmitidas ao vivo pelas grandes 
estações de rádio.
Destaques recentes do seu 
percurso incluem uma nova 
edição e apresentação da ópera 
Telemaco, de Alessandro Scarlatti, 
no Concertgebouw (Amesterdão).

Carolyn Sampson
Soprano

Sentindo-se em casa tanto 
nos palcos de concertos como 
das óperas, Carolyn Sampson 
conquistou sucessos notáveis no 
Reino Unido, bem como em toda 
a Europa e nos Estados Unidos. 
No âmbito da ópera, atuou na 
Ópera de Paris, na Ópera de 
Lille, na Ópera de Montpellier e 
na Ópera Nacional du Rhin. Os 
seus muitos concertos no Reino 
Unido incluíram participações 
regulares no BBC Proms. Na 
Europa, participou em concertos 
com a Orquestra Filarmónica de 
Bergen, a Orquestra Barroca de 
Freiburger, a Orquestra Gürzenich 
de Colónia, a Orquestra Leipzig 
Gewandhaus, a Orquestra da 

Academia Nacional de Santa 
Cecília, a Orquestra Filarmónica 
de Roterdão, Orquestra Real do 
Concertgebouw, a Orquestra 
Mozarteum de Salzburgo, a 
Orquestra Sinfónica da Rádio 
Bávara, a Orquestra Sinfónica de 
Viena e a Orquestra Sinfónica da 
WDR de Colónia. Nos Estados 
Unidos, Carolyn apresentou-se 
como solista com as Sinfónicas 
de Boston, Cincinnati, Detroit e 
São Francisco, com a Orquestra 
da Filadélfia e a Orquestra de 
Câmara de St. Paul, e é convidada 
regular do Mostly Mozart Festival. 
Trabalha com maestros como 
Sir Mark Elder, Harry Bicket, 
Ivor Bolton, Riccardo Chailly, 
Harry Christophers, Philippe 
Herreweghe, Andris Nelsons, 
Yannick Nezet-Seguin, Louis 
Langrée, Trevor Pinnock e Donald 
Runnicles. Projetos recentes 
e futuros incluem digressões 
com a Orquestra Barroca de 
Freiburger, o Bach Collegium 
Japan, concertos com as 
orquestras sinfónicas de Boston 
e da Filadélfia, com a Orquestra 
Filarmónica de Roterdão, a 
Orquestra da Academia Nacional 
de Santa Cecília e no Salzburger 
Festpiele. Destaque ainda para 
os recitais no Wigmore Hall, no 
Concertgebouw, no deSingel e no 
Pierre Boulez Saal.
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Carolyn Sampson © Marco Borggreve

Marcello Di Lisa © Lorenzo Franzi
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MÚSICA BARROCA NO CCB

3 MARÇO 2023
Centro de Congressos e Reuniões
19h00, M/6
10€ (5€ para estudantes e profissionais 
da área do espetáculo)

CRISTIANO HOLTZ E 
RAQUEL CRAVINO
Sonatas para Violino e Cravo 
de J. S. Bach

A violinista Raquel Cravino e o cravista 
Cristiano Holtz dão continuidade ao 
projeto iniciado no CCB em 2022 e 
que passa pela interpretação integral 
das Sonatas para Violino e Cravo 
de Johann Sebastian Bach. Neste 
concerto, este duo irá interpretar as 
Sonatas BWV 1016, BWV 1018 e BWV 
1019.

27 MARÇO 2023
Grande Auditório
21h00, M/6
20€ a 40€ (com descontos)
Coapresentação Centro Cultural de 
Belém, Teatro Municipal do Porto

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI 
E IL POMO D’ORO 
Facce d’Amore: Por ocasião dos 
80 anos de Jorge Gil

Fundador do Em Órbita, Jorge Gil 
completaria 80 anos em 2023. Neste 
mesmo ano, assinalam-se os 20 
anos do último ciclo de concertos 
organizado por ele. Desde a 
primeira hora, o CCB associou-se 
a este projeto e, dos 54 concertos 
promovidos durante esse período, 
21 tiveram lugar neste espaço. Assim, 
e como forma de homenagear 
Jorge Gil, o CCB irá receber o 
contratenor polaco Jakub Józef 
Orliński, acompanhado pela formação 
Il Pomo d’Oro, com o programa 
Facce d’Amore, que compreende 
algumas das mais belas árias barrocas 
dedicadas às várias vertentes do Amor.


