Francisco Fanhais é acompanhado por:

Segunda Parte

Francisco Fanhais

Foto de José Carvalho

Francisco Fanhais (1941) é natural de Praia

do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha. Entrou
para o seminário com dez anos e foi ordenado
padre aos vinte e três.
Identifica-se com o movimento dos católicos
progressistas que reconhecem em D. António
Ferreira Gomes, bispo do Porto e na sua carta a
Salazar, em 1958, a oposição de largos sectores
progressistas à ditadura de Salazar.
O então padre Fanhais emergiu na ribalta da
música portuguesa após a participação no
programa de televisão ZipZip, em 1969.
Ainda em 1969 lança Cantilena, o seu disco de
estreia. Aparece na capa do primeiro número da
revista Mundo da Canção, editada em 19 de
Dezembro de 1969. O seu álbum Canções da
Cidade Nova é editado em 1970. A partir de
poemas de Sophia de Mello Breyner, interpreta
Cantata da Paz e Porque.
Impedido de cantar, de exercer o sacerdócio e de
leccionar nas escolas oficiais, emigra para França
em 1971. Entretanto torna-se militante da
LUAR, força revolucionária liderada por
Hermínio da Palma Inácio.
Regressa a Portugal após o 25 de Abril de 1974 e
colabora nas campanhas de dinamização cultural
do Movimento das Forças Armadas. Em 1975 é
um dos participantes no disco República de José
Afonso, gravado em Itália e em 1983 no
concerto Ao Vivo no Coliseu de José Afonso de
que resultou um disco.
Em 1993 junta-se a Manuel Freire e Pedro
Barroso para apresentarem o espectáculo
Encontro. A 9 de Junho de 1995 é distinguido
com o grau de Oficial da Ordem da Liberdade,
por ocasião das comemorações do Dia de
Portugal.
A editora Strauss reeditou, em 1998, o disco
Canções da Cidade Nova com o novo título
Dedicatória. Na capa foi colocado o manuscrito
da dedicatória de José Afonso que aparecia na
contracapa da edição original.

José M. David
Piano, Flauta e Direcção

Jorge Silva
Piano, Acordeão e Direcção

Nuno Fernandes
Contrabaixo

Ricardo Mota
Violoncelo

Rui Júnior
Percussão

Constança Clarke
Harpa

Participação Especial de:
- Que inveja tens tu das rosas; Cancioneiro alentejano
- Cantilena; Francisco Fanhais, Sebastião da Gama
- Corpo renascido; Pedro Lobo Antunes, Manuel Alegre
- Descalça vai para a fonte; Francisco Fanhais, António Cabral
- Porque; Francisco Fernandes, Sophia de Mello Breyner
- As pobres solteiras; Francisco Fanhais, António Rebordão
Navarro
- Cantata da paz; Rui Paz (adaptação), Sophia de Mello Breyner
- Menino do bairro negro; José Afonso
- Que amor não me engana; José Afonso
- O pastor de Bensafrim; José Afonso
- We shall overcome; Anon. Séc. XIX (Gospel), Pete Seeger
- P'ra não dizer que não falei das flores; Geraldo Vandré
- Utopia; José Afonso
- Benditos; José Afonso
- Canção da Cidade Nova; Francisco Fernandes, Fernando Melro

Rui Pato
Viola

Todos os grupos, no final da Segunda Parte
Traz outro amigo também (1970); (Harm. Eduardo Paes Mamede)

Organização:

As pessoas estão contaminadas por um gosto que lhes é fornecido,
que lhes é imposto, e fixa na verdade as preferências da maioria.
Torna-se urgente reagir, contribuir para uma higienização desse gosto.
José Afonso, Dezembro de 1970
Por um Novo Cancioneiro

A canção de texto tem, na história comum do Brasil, da Galiza e de Portugal, um papel
fundamental na difusão da língua, da poesia, do modo próprio de contar o que nos
sensibiliza. E cria imagens que marcam gerações e mudam a nossa percepção do Mundo e
da Vida.
Jograis do nosso tempo, herdeiros dos "cantores de cordel", estão a criar um Novo
Cancioneiro e reencontram nos palcos, na rua e, cada vez mais, na Internet, os atalhos de
que precisam para projectar vozes e gestos e nos sensibilizarem com as suas histórias. Em
edições cuidadas o seu trabalho pode agora fazer parte dos repertórios de qualidade dos
grupos musicais e dos programas e propostas formais e informais de fruição musical.
A recente publicação de partituras antológicas, nomeadamente de José Afonso, Sérgio
Godinho e Vitorino, e a edição em CD destes e de outros músicos permitem um acesso
facilitado a estes repertórios.
A recriação enquanto processo de apropriação tem permitido a músicos de diferentes
formações - do Jazz ao Rock, passando pelo Fado e pelos grupos de música popular - criar
com novos públicos empatia e curiosidade por autores que marcaram a mudança musical
portuguesa na década de 70 do século passado. Amílcar Vasques Dias, José Pedro Gil e
Filipe Raposo terão talvez conseguido das mais interessantes e desafiadoras recriações da
música de José Afonso.
As harmonizações para grupos corais de autores desse Novo Cancioneiro merecem, no
entanto, uma referência especial por se destinarem maioritariamente a corais a capella,
sendo muitas delas acessíveis a corais amadores em que cantam milhares de coralistas, com a
ajuda competente de uma nova geração de maestros a quem devemos a renovação do
movimento coral. Fernando Lopes-Graça terá sido dos primeiros a harmonizar uma música
de José Afonso, a "Grândola, Vila Morena", em manuscrito datado de 1977.
Neste concerto comemorativo dos 30 anos da Associação José Afonso, pedimos aos corais
participantes que escolhessem algumas (2 ou 3) das dezanove harmonizações que reunimos.
Vamos poder escutar trabalhos de Alfredo Teixeira, Carlos Garcia, Carlos Marecos, Eduardo
Martins, Eduardo Paes Mamede, Fernando Lapa e José Firmino. E esperamos que em
futuros concertos, mais harmonizações de músicas de José Afonso - de Augusto Mesquita,
Eurico Carrapatoso, César del Caño, Paulo Brandão e Gonçalo Lourenço - sejam incluídas.
O desafio é lançado a todos os compositores.
Para tal, a Associação José Afonso tem a intenção de disponibilizar uma edição cuidada de
harmonizações da obra de José Afonso que permita o seu conhecimento e fruição por todos
os grupos que o desejarem.
Domingos Morais

Primeira Parte

Erica Mandillo (cont)
Em 2008, foi convidada a orientar as Actividades Artísticas do Colégio de São José em
Lisboa (2º ciclo), tendo em 2009 fundado o Coro de Câmara das Oficinas de São José. Já
em 2012, integrou o corpo docente do Conservatório Nacional de Música de Lisboa, sendo
responsável por uma classe de Coro e Expressão Corporal.

Eduardo Martins (cont)
Participa regularmente, como barítono e barítono solo, em encontros, projetos e
festivais, nacionais e internacionais. Recentemente, tem integrado como cantor alguns
grupos como é o caso do Coro mpmp e do Officium Ensemble na interpretação de
música portuguesa e polifonia renascentista, respetivamente.

João Lucena e Vale é licenciado em Música pela Universidade de Aveiro, onde trabalhou
com os professores Olga Prats (Música de Câmara) e Vitalij Dotsenko (Piano).
Posteriormente frequentou a École Normale de Musique de Paris na classe do professor
Marian Ribyski, tendo obtido os diplomas de Ensino e Execução de Piano e de Concertista
em Música de Câmara (1º Lugar). Participou em diversas Master Classes com professores
como Jean Fassina, Vladimir Viardo, Helena Sá e Costa. Gravou, com o Coro Infantil da
Universidade de Lisboa, um CD com canções de Delfina Figueiredo.
Actualmente é professor de Piano na Escola de Música do Conservatório Nacional.

Balada de Outono; José Afonso (Harm. José Firmino)
Meu amor me deu um Lenço; Canção Trad. de Coimbra (Harm de Joel Canhão)
O Cavalo; Daniel Purat
Canção de Embalar; José Afonso (Harm. Carlos Marecos)
Adeus ó Serra da Lapa; José Afonso (original)

Três canções de José Afonso

Canto Moço (1970); (Harm. Carlos Garcia)
A formiga no carreiro (1973); (Harm. Eduardo Martins)
Maio, maduro Maio (1971); (Harm. Fernando Lapa)

Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa
Direcção: Erica Mandillo
Piano: João Vale
O CIUL faz a sua primeira apresentação pública em Junho de 2005, na Aula Magna da
Reitoria da Universidade de Lisboa. Desde então tem vindo a desenvolver uma nova
linguagem, que associa a expressão corporal e teatral ao canto. Realiza mais de 100
concertos e espectáculos no país e no estrangeiro, destacando-se os seguintes: Paixão
segundo São Mateus de J. S. Bach, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém
(CCB), sob a direcção de Enrico Onofre (2009); participação na cantata Jeanne d'Arc au
Bucher de Honneger, na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), sob direcção de Simone
Young (2010); concerto com o coro finlandês Tapiola Choir, no CCB (2010); dois
concertos sob o título União Musical, a convite do Parlamento Europeu, em Bruxelas
(2011); estreia a ópera Menina Gotinha de Água do compositor Miguel Azguime (2011);
participação num dos mais prestigiados festivais de coros juvenis do mundo, em Basileia,
para o qual foi seleccionado por um júri internacional (2012); concertos a convite do coro
canadiano Shallaway, na Sé de Lisboa (2013), e do Coro Juveníl do Palau, em Barcelona
(2014); e a Paixão segundo São Mateus, no Grande Auditório da FCG, sob a direcção de
Michel Corboz (2014). Participa na gravação para o Filme do Desassossego do realizador
João Botelho, em 2010, e grava a obra coral a cappela de Fernando Lopes-Graça, num disco
lançado no Natal de 2012, a convite do Lisboa Cantat. Realiza a primeira digressão
internacional em 2010 (Zurique, Estrasburgo e Basileia), seguindo-se uma digressão à
Bélgica e Holanda (Amesterdão), em 2013. Já em 2015, realiza uma digressão nos Açores,
tendo-se apresentado nas principais salas das Ilhas Terceira, Pico, São Jorge e Faial. Integra o
Projeto Europeu de Cooperação Voix d’Enfants/Espace Scenique, no âmbito do qual
realizou duas digressões europeias, em 2016 e 2017.
Erica Mandillo

Mestre em Biofísica pela Faculdade de Ciência de Lisboa, estudou piano e realizou o Curso
de Canto do Conservatório de Lisboa. Em 2003, terminou o Curso de Encenação de Ópera
da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido convidada para efectuar um estágio em Paris
com o encenador Christian Gagneron.
Foi membro do Coro Gulbenkian e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, fundadora e
directora artística da Camerata Fiorentina e do Coro Infantil da Universidade de Lisboa,
agrupamento com os quais já realizou mais de uma centena de concertos no país e no
estrangeiro e com os quais desenvolveu uma linguagem muito própria que tem merecido os
maiores elogios pela parte do público e da crítica.
No âmbito do seu trabalho com o CIUL, tem desenvolvido um intenso trabalho na área da
encenação de ópera e direcção musical, nomeadamente com crianças e jovens tendo
apresentado trabalhos em salas como o Grande Auditório da Gulbenkian, CCB, Teatro da
Trindade, Teatro Municipal de Almada, Teatro Virgínia, Centro Cultural Vila Flor (entre
muitos outros). Tem realizado diversos workshops para professores de música e directores
corais acerca de novas técnicas de trabalho coral com crianças e jovens (Casa da Música Porto).

Grupo Coral ViVa Voz
Direcção: Eduardo Martins

Ciclo de quatro canções de José Afonso harmonizadas por Alfredo Teixeira
(2008)

Adeus ó Serra da Lapa (1973)
Coro da Primavera (1971)
Que amor não me engana (1973)
Benditos (1985)

Coro da Universidade de Lisboa (CUL)
Direcção: Eduardo Martins
O CUL, constitui, a par do Coro de Câmara da Universidade de Lisboa (CCUL), um dos
núcleos corais inseridos desde o ano de 2015 na Associação Coral da Universidade de Lisboa
(ACUL), associação cultural sem fins lucrativos, de caráter artístico e pedagógico. O atual
Coro da Universidade de Lisboa resulta da fusão entre o antigo Coro da Universidade de
Lisboa (fundado em 1961) e o Coro da Universidade Técnica de Lisboa (fundado em 1980),
no ano de 2014, na sequência do processo de fusão das duas Universidades. A partir de
janeiro de 2016, o CUL é dirigido pelo maestro Eduardo Martins.
O repertório do Coro da Universidade de Lisboa é eclético, abrangendo obras medievais,
renascentistas, românticas e obras de autores contemporâneos. Destaca-se da sua atividade
mais recente a apresentação dos seguintesprogramas: Richte mich, Gott (Psalm 43, Felix
Mendelssohn), Carmina Burana (Carl Orff), Discursos de Emoção, Sinfonia de Dialectos,
Missa em Ré Maior de Dvorak, Puer Deus (Música de Natal do Renascimento e Séc. XXI),
Gott sei mir gnädig (Johann Kuhnau), Selig sind die Toten (H. Schütz) e Western Echoes,
além da habitual colabo-ração com a Orquestra Sinfónica Juvenil na anual Gala de Ópera.

Eduardo Martins iniciou estudos musicais com 9 anos, em Aveiro, tendo concluído o

curso de piano no Conservatório de Música de Coimbra.
Licenciado, com bolsa de mérito, em Formação Musical e Direção Coral, pela Escola
Superior de Música de Lisboa (ESML), é mestrando finalista em Direção Coral na mesma
escola, tendo já sido maestro assistente do respetivo Coro de Câmara. Tem trabalhado com
os maestros Paulo Lourenço e Alberto Roque.
Dirigiu, em 2005 e 2006, o Coral de Letras da Universidade de Coimbra e, de 1999 a 2011,
o Grupo Coral Laudamus de Válega – Ovar.
Atualmente, é docente de FM e Coro no Conservatório de Música de Alhandra. Exerce a
direção artística do Coro Polifónico Eboræ Mvsica, em Évora, do Coro da Universidade de
Lisboa e do Grupo Coral ViVaVoz, em Oeiras. Colabora ainda pontualmente na Direção
Artística com o Coro Tejo.

Foi criado pela Associação de Antigos Alunos e Amigos do Liceu Nacional de
Oeiras/Escola Secundária Sebastião e Silva, em 2006, desenvolve desde essa data uma
atividade regular, de início sob a orientação do Maestro Luís Almeida e, a partir de
janeiro de 2014, pelo Maestro Eduardo Martins.
De acordo com a sua vocação, eminentemente lúdica e cultural, procurou
corresponder às solicitações da Escola e da comunidade com a seleção de um
repertório diversificado (música antiga ou contemporânea, religiosa ou palaciana,
recolhas de música tradicional, música urbana, etc.) de âmbito nacional e
internacional, assente em núcleos temáticos/projetos.
Atualmente conta com trinta e seis elementos. Para além das atuações na E.S.S.S.,
tem participado em eventos promovidos pelas autarquias, por instituições de
solidariedade social, culturais ou religiosas, e em encontros a convite de outros coros,
ao nível local e regional.

Barahúnda (Rianxo,Galiza)
Três canções de José Afonso

Achegate a mim Maruxa (1979)
Canção do Desterro (Emigrantes) (1970)
Verdes são os campos (1970)
Foi criado em Madrid em 1998 por Helena de Alfonso (voz e composições) e Jose
Lara Gruñeiro (guitarras e composições), com a intenção de fazer música folk de raíz
ibérica, cantigas medievais galaico-portuguesas em arranjos próprios, jarchas
moçárabes, canções sefarditas e novas composições, num estilo, elegante, singelo,
original e reconhecível.
Jose Luis do Pico Orjais, multinstrumentista, completa a formação.
Discografía oficial de Barahúnda: Al Sol de la Hierba 2002, Una Hora en la Ventana
2006 e Múdanse os Ventos 2015

