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A Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Teatro Nacional de São Carlos celebram hoje o Fado, 

proclamado pela UNESCO Património Imaterial da Humanidade em 27 de novembro de 2011.

Mafalda Arnauth, Camané, Carminho e Carlos de Carmo, em palco com a Orquestra Sin-

fónica Portuguesa dirigida por Vasco Pearce de Azevedo, interpretam esta noite fados orques-

trados por Tiago Machado, Filipe Melo, Mário Laginha, Filipe Raposo, Diogo Clemente, Pedro 

Moreira e Bernardo Sassetti. 

A terminar, os quatro fadistas cantam Estranha forma de vida sobre um arranjo orquestral 

de Jorge Varrecoso Gonçalves, numa sentida reminiscência do momento em que António 

Costa, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (entidade que formalizou a 

candidatura junto da UNESCO), concluiu a apresentação da candidatura fazendo ouvir, preci-

samente, este fado pela voz de Amália.

Ultrapassando as barreiras da cultura e da língua, o Fado afirma-se inquestionavelmente 

como uma manifestação genuína das nossas tradições e dos nossos sentimentos.

O Fado nasceu um dia, 

quando o vento mal bulia 

e o céu o mar prolongava, 

na amurada dum veleiro, 

no peito dum marinheiro 

que, estando triste, cantava, 

que, estando triste, cantava.

Esta é uma noite diferente no Teatro Nacional de São Carlos. Hoje, o pano sobe sem libreto 

para contar a História de um povo numa hegemonia única, sem protagonistas. A História da 

Canção de Portugal que um dia se tornou Canção do Mundo.
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Canção de Lisboa, o Fado tornou-se canção de Portugal inteiro. Hoje, mais do que nunca, é 

uma canção universal, que nos é bilhete de identidade e passaporte para o mundo. Porque é de 

todos, o Fado nunca se deixa ser apenas de alguns. Esta é a prova mais forte da sua vitalidade, 

da sua genuinidade, da sua riqueza, da sua criatividade: a fidelidade a uma raiz foi-lhe sem-

pre impulso de atualização. A ligação a um passado e a uma tradição foi-lhe sempre desejo de 

futuro e de renovação. Igual e diferente de si mesmo, em cada metamorfose o Fado recria-se e 

reinventa-se, surpreende-se e surpreende-nos. Por proposta da Câmara Municipal de Lisboa, a 

UNESCO integrou o Fado na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Huma-

nidade em Novembro de 2011. Hoje celebramos o nosso Fado, Património da Humanidade, nas 

Vozes maiores de Carlos do Carmo, Carminho, Camané e Mafalda Arnauth.

Sara Pereira

Museu do Fado
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Luís de Freitas Branco
Fandango, 3.º e último andamento da Suite Alentejana n.º 1

Mafalda Arnauth 
Meus lindos olhos (arr. Tiago Machado)

Brilhante dança (arr. Tiago Machado)

Serás sempre Lisboa (arr. Tiago Machado)

O mar fala de ti (arr. Tiago Machado)

Audácia (arr. Tiago Machado)

Camané 
Mais um fado no fado (arr. Filipe Melo)

Marcha do Bairro Alto (arr. Mário Laginha)

Brado (arr. Mário Laginha)

A guerra das rosas (arr. Filipe Raposo)

Sei de um rio (arr. Mário Laginha)

  

Carminho  
Escrevi teu nome no vento (arr. Filipe Raposo)

As pedras da minha rua (arr. Filipe Raposo)

Malva rosa (arr. Filipe Raposo)

Talvez (arr. Diogo Clemente)

Cabeça de vento (arr. Diogo Clemente)

Carlos do Carmo
Duas lágrimas de orvalho (arr. Bernardo Sassetti)

Cacilheiro (arr. Pedro Moreira)

Gaivota (arr. Bernardo Sassetti)

Um homem na cidade (arr. Bernardo Sassetti)

Canoas do Tejo (arr. Bernardo Sassetti)

Mafalda Arnauth, Camané, Carminho e Carlos do Carmo 
Estranha forma de vida (arr. Jorge Varrecoso Gonçalves)

PROGRAmA
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Criada em 1993, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) é um dos corpos artísticos do Teatro 
Nacional de São Carlos e tem vindo a desenvolver uma atividade sinfónica própria, incluindo uma 
programação regular de concertos, participações em festivais de música nacionais e internacionais.

No âmbito de outras colaborações destaque-se também a sua presença nos seguintes acontecimen-
tos: 8.º Torneio Eurovisão de Jovens Músicos transmitido pela Eurovisão para cerca de quinze países 
(1996); concerto de encerramento do 47.º Festival Internacional de Música e Dança de Granada (1997); 
concerto de Gala de Abertura da Feira do Livro de Frankfurt; concerto de encerramento da Expo 98; 
Festival de Música Contemporânea de Alicante (2000); e Festival de Teatro Clássico de Mérida (2003).

Colabora regularmente com a Rádio e Televisão de Portugal através da transmissão dos seus 
concertos e óperas pela Antena 2, designadamente a realização da Tetralogia O anel do Nibelungo, 
transmitida na RTP2 e da participação em iniciativas da própria RTP, tais como o Prémio Pedro de 
Freitas Branco para Jovens Chefes de Orquestra, o Prémio Jovens Músicos-RDP e a Tribuna Interna-
cional de Jovens Intérpretes.

No âmbito das temporadas líricas e sinfónicas, a OSP tem-se apresentado sob a direção de no-
táveis maestros, tais como Rafael Frühbeck de Burgos, Alain Lombard, Nello Santi, Alberto Zedda, 
Harry Christophers, George Pehlivanian, Michel Plasson, Krzysztof Penderecki, Djansug Kakhidze, 
Milán Horvat, Jeffrey Tate e Iuri Ahronovitch, entre outros.

A discografia da OSP conta com dois CD’s para a etiqueta Marco Polo, com as sinfonias números 
1, 3, 5 e 6 de Joly Braga Santos, as quais gravou sob a direção do seu primeiro maestro titular, Álvaro 
Cassuto, e «Crossing Borders» (obras de Wagner, Gershwin e Mendelssohn), sob a direção de Julia 
Jones, numa gravação ao vivo pela Antena 2.

No cargo de maestro titular, seguiram-se José Ramón Encinar (1999/2001), Zoltán Peskó 
(2001/2004) e Julia Jones (2008/2011); Donato Renzetti desempenhou funções de Primeiro Maestro 
Convidado entre 2005 e 2007.

ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA
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Mafalda Arnauth nasceu a 4 de outubro de 1974, em Lisboa. O seu primeiro disco homónimo foi 
editado em 1999 e distinguido com o Prémio Revelação do jornal Blitz. Em 2001 foi editado, simul-
taneamente em Portugal e na Holanda, «Esta voz que me atravessa». Assumindo a produção do seu 
terceiro trabalho, «Encantamento» (2003), chegou à maturidade e a um estado de graça com que 
o público se deixou contagiar. Em 2005, com «Diário», sintetizou todas as experiências que o seu 
percurso já traçara. No mesmo ano apresentou o seu primeiro Best of, «Talvez se chame Saudade», 
editado com o selo da EMI. Em 2009 editou «Flor de Fado» em França, Espanha, Itália e Holanda. 
Nalgumas das salas mais emblemáticas do mundo – na Les Trois Baudets em Paris, na Sala Galileu 
Galilei em Madrid, mas também na Finlândia, Holanda, Itália e no Royal Albert Hall em Londres – 
cumpre-se o sonho de Mafalda Arnauth: cantar o universo humano que a rodeia e a si própria.

O projeto «Rua da Saudade – Canções de Ary dos Santos», editado em finais de 2009, foi a opor-
tunidade do encontro com Susana Félix, Viviane e Luanda Cozetti e com uma das suas maiores re-
ferências, José Carlos Ary dos Santos. 2010 foi o ano para a apresentação de «Fadas», o seu primeiro 
álbum de versões de fados de sempre, numa homenagem a algumas das suas mais importantes refe-
rências, mas também para regressar ao Concertgebouw, na Holanda.

Em 2011 levou o seu novo álbum a novos públicos em Itália, Córsega, Paris, Londres, Finlândia e 
Marrocos. Teve a oportunidade de partilhar o palco com um dos maiores grupos de Gospel nacionais, 
os Shout!, apresentando ao público uma inovadora visão dos seus fados, associados ao universo de 
alguns dos maiores nomes da música das últimas décadas, como Queen, Peter Gabriel, Coldplay e The 
Beatles, entre outros.

Já 2012 foi um ano de continuação de trabalho em torno do disco «Fadas». O disco foi lançado na 
Alemanha, na Suíça, na Áustria e na Argentina, aqui com um grande concerto de apresentação pro-
movido em Buenos Aires no Teatro Coliseo. Com concertos agendados para França, Bélgica, Espanha 
e Portugal, Mafalda Arnauth assinou neste ano o seu primeiro contrato de publishing com a editora 
PEERMUSIC. Durante o ano de 2013, o percurso de Mafalda Arnauth será essencialmente interna-
cional, atuando muito pontualmente em Portugal. Paralelamente, prepara o seu sétimo disco, onde 
afirmará as suas facetas de cantautora e compositora.

mAFAlDA ARNAUTh
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A partir dos nove anos de idade começou a ouvir os «discos que tinha em casa». De tanto ou-
vir Amália, Marceneiro, Maria Teresa de Noronha, Maurício e Lucília do Carmo, decidiu cantar em 
coletividades e em outros locais mais informais. Dessa altura até à vitória no evento Grande Noite 
do Fado, em 1979, foi um pequeno passo. Na sequência desta participação gravou vários trabalhos e 
efetuou inúmeras apresentações públicas. O percurso pelas Casas de Fado permitiu-lhe ouvir, cantar 
e conviver com os grandes vultos do universo do Fado. Esta circunstância foi de grande importância 
para a sua aprendizagem.

A edição de Uma noite de Fados, em 1995, elogiada pela crítica especializada, elegeu Camané 
como a voz mais representativa da nova geração do Fado, possibilitando o reconhecimento da qua-
lidade do seu trabalho pelo grande público. Começou desde essa altura a ser solicitado para se apre-
sentar em espetáculos por toda a Europa.

Em 2001 a voz da «nova geração do Fado» já estava absolutamente enraizada, num universo que 
claramente transcendia o meio do Fado; recebendo os mais reconhecidos prémios nacionais atribu-
ídos a cantores.

A carreira de Camané parecia ter estabilizado num patamar raro para um intérprete português, 
com a gravação regular de discos, digressões nacionais e internacionais, e a atribuição regular de 
prémios. O meio do Fado não lhe recusou celebrações e em 2006 recebeu o Prémio Amália Rodri-
gues, para melhor intérprete masculino de Fado.

Um das maiores vozes de sempre do FADO, Camané tem sido elogiado unanimemente ao lon-
go da sua carreira por público e crítica especializada. O mesmo se passa noutros países. Em 2011, 
aquando da sua estreia em Nova Iorque, mereceu rasgados louvores do New York Times. O aclamado 
realizador espanhol Pedro Almodóvar chamou-lhe «a descoberta do Fado no masculino». O El País 
apelidou-o de «a grande voz de Portugal».

É também de destacar a sua participação na banda sonora do filme-documentário «José e Pilar», 
de Miguel Gonçalves Mendes, com o tema Já não estar, que integrou a lista de pré-seleção para os 
Óscares de 2011.

Todos os discos de Camané têm-se tornado grandes sucessos, todos com características próprias 
e bem definidas. O mesmo acontece com «O Melhor | 1995-2013», lançado em abril. Esta compilação 
reúne os grandes clássicos da carreira do fadista, mas também traz três inéditos; com entrada direta 
para o Top Nacional é já um sucesso de vendas.

Neste mês de maio Camané recebeu ao lado do escritor e poeta Vasco Graça Moura o Prémio 
Europa – David Mourão-Ferreira, relativo aos anos 2010 e 2012 na categoria Mito, que visa galardoar 
a carreira de uma personalidade eminente da cultura lusófona que se tenha distinguido no campo 
das letras e das artes. 

Como poucos, sabe dar uma dimensão maior que a imaginada às palavras que interpreta. É isso 
que faz dele uma voz maior.

CAmANé
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Nasceu Carmo Rebelo de Andrade, em Lisboa, filha da fadista Teresa Siqueira. Os seus pais or-
ganizavam tertúlias de Fado e em casa ouvia discos de Lucília do Carmo, de Fernando Maurício, de 
Amália Rodrigues...

Em Lisboa, estreou-se a cantar em público aos doze anos de idade, no Coliseu. Começou então 
a cantar regularmente na Taverna do Embuçado, em Alfama, onde teve como mestres, para além da 
sua mãe, Beatriz da Conceição, Fernanda Maria, Alcindo Carvalho, Paquito e Fontes Rocha; memó-
rias vivas da verdadeira essência do Fado.

Concluído o curso universitário e começando a perceber que boa parte da sua vida teria de pas-
sar pelo Fado, viajou pelo mundo durante um ano, participando em missões humanitárias na Índia, 
Camboja, Peru e Timor.

Regressada a Lisboa, começou a cantar regularmente no restaurante Mesa de Frades. Rapida-
mente começou a receber solicitações para os grandes palcos nacionais (Casa da Música) e interna-
cionais (Expo Saragoça, Argentina, Suíça, Malta e Tailândia), destacando-se ainda a sua participa-
ção no multi-galardoado filme «Fados», de Carlos Saura.

Em 2009 editou o seu primeiro álbum, «Fado», considerado «a maior revelação do Fado da úl-
tima década» (Time Out, 27 de Maio de 2009), alcançando rapidamente o galardão de ouro e dando 
início a uma digressão que cumpriu sessenta datas em palcos nacionais e espanhóis, sendo nomeado 
pela conceituada revista britânica Songlines como um dos dez «Best Album 2011».

Vista como um símbolo da sua geração, tornou-se, em 2011, a embaixadora portuguesa do 
programa Youth on the Move, a convite da Comissão Europeia. 2011 foi também o ano do arran-
que seguro de uma carreira internacional, que a levou ao palco principal da Womex (World Music 
Expo), na Dinamarca, e a vários espetáculos no Reino Unido, França (Théâtre de la Ville), Holanda, 
Moçambique e Espanha.

Com «Perdoname», com Pablo Alborán, Carminho tornou-se na primeira artista portuguesa a 
atingir o número 1 do top espanhol. Lançou em 2012 o seu segundo álbum, «Alma», que alcançou 
o primeiro lugar nos tops portugueses e teve edições simultâneas em Portugal, Espanha, Suécia e 
Finlândia.

CARmINhO
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Carlos do Carmo iniciou em 1963 uma das carreiras mais sólidas do panorama artístico portu-
guês, para a qual contribui a sua coragem de assumir o Fado no masculino e de trazer novos elemen-
tos estilísticos para a canção de Lisboa.

O espetáculo de Carlos do Carmo é uma viagem por um século de Fado, desde os compositores 
e letristas clássicos, como Armandinho, Alfredo Marceneiro e Frederico de Brito, passando também 
por Fernando Tordo, Ary dos Santos e Fernando Pessoa, e por autores mais recentes, como Manuela 
de Freitas, Vasco Graça Moura e Fernando Pinto do Amaral.

Com um estilo inconfundível, Carlos do Carmo cantou nos cinco continentes, marcando pre-
sença nas salas de espetáculos mais emblemáticas de todo o mundo. No seu currículo conta também 
com vários prémios e honrarias, desde o título de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro e a 
nomeação para membro da Honra do Claustro Ibero–Americano das Artes, passando pelo diploma 
conferido pelo Senado de Rhode Island (EUA) e pelo Prémio Goya da Academia Espanhola de Cine-
ma.

Carlos do Carmo é acarinhado por um público que o respeita e estima, apreciando nele, além 
das suas qualidades de grande intérprete e comunicador, as de um homem interessado na evolução 
da música da sua terra, acreditando na evolução do Homem na sua globalidade. Os seus mais de um 
milhão de discos vendidos são prova inequívoca disso mesmo.

Precisamente em 2013, Carlos do Carmo completa 50 anos de carreira, tendo preparado para este 
ano um conjunto especial de concertos a serem brevemente anunciados.

CARlOS DO CARmO
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Iniciou os seus estudos musicais com quatro anos de idade na Academia de Amadores de Músi-
ca. Interessou-se pela direção desde a sua entrada no Coro da Universidade de Lisboa, em 1981, onde 
desempenhou as funções de ensaiador de naipe. Frequentou vários cursos de Direção de Orquestra e 
de Direção Coral em Portugal, Espanha, França e Bélgica, tendo trabalhado com Jean-Sébastien Bé-
reau, Ernst Schelle, Jenö Rehak e Octav Calleya (Direção de Orquestra) e ainda com Erwin List, Josep 
Prats, Edgar Saramago e José Robert (Direção Coral).

Estudou no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) 
onde obteve em 1989 o bacharelato em Composição, estudando nomeadamente com Christopher 
Bochmann e Constança Capdeville. Entre 1990 e 1992 foi Assistente na ESML de várias cadeiras 
do Curso de Composição; entre 1995 e 1998, Professor de Análise e Técnicas de Composição no 
Conservatório Nacional; e entre 1995 e 2002, Professor de Análise e Orquestração na Academia Su-
perior de Orquestra (Orquestra Metropolitana de Lisboa). É professor de Orquestra, Direção Coral, 
Coro, Técnicas de Composição, Análise Musical e Harmonia na ESML desde 1998.

Fundou em 1985 o Coro de Câmara Syntagma Musicum, coro com o qual conquistou em 1988 o 1.º 
Prémio no Concurso Novos Valores da Cultura na área de Música Coral, o que lhe concedeu o direito à 
gravação de um CD intitulado «Música coral do século XX». Nesse mesmo ano conquistou uma Menção 
Honrosa no Concurso Novos Valores da Cultura na área de Composição (Música Erudita) com a obra 
3 Pantoneças in Memoriam Alban Berg. Em 1992 fundou a Orquestra da Juventude Musical Portuguesa, 
da qual foi Maestro Titular e Diretor Musical até 1995. É desde 1995 Maestro Titular e Diretor Musical 
da Sinfonietta de Lisboa, orquestra com a qual tem realizado estreias absolutas de obras de Eurico 
Carrapatoso, Sérgio Azevedo, Carlos Fernandes e Ivan Moody, entre outros. Tem dirigido, na qualida-
de de Maestro Convidado, as Orquestras Sinfónica Portuguesa, Metropolitana de Lisboa, Nacional do 
Porto, Filarmonia das Beiras, Orquestra do Algarve, Orquestra da Escola Profissional de Música de Viana 
do Castelo, Orquestra da Artave, Sinfónica Juvenil e Orquestra Portuguesa das Escolas de Música. Diri-
giu com a Companhia Nacional de Bailado a estreia absoluta de Dançares de Lopes-Graça e a estreia em
Portugal de Agon de Stravinski. Em fevereiro de 1999, a convite do Teatro Nacional de São Carlos, dirigiu 
a Ópera La Borghesina do compositor português Augusto Machado, obra que não era apresentada ao pú-
blico desde a sua estreia em 1909. Foi júri nos 3.° e 4.º Concursos de Interpretação do Estoril (1996 e 2002).

É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, local onde foi tam-
bém assistente entre 1985 e 1992, tendo lecionado as disciplinas de Álgebra e Análise Matemática. Foi 
membro do Coro Gulbenkian.

Terminou em Junho de 1995, na qualidade de bolseiro da Comissão Fulbright e da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, o mestrado em Direção de Orquestra e Coro no College-Conservatory of Music da 
Universidade de Cincinnati (E.U.A.), estudando com Gerhard Samuel e Christopher Zimmermann (Di-
reção de Orquestra) e ainda com Elmer Thomas, John Leman e Earl Rivers (direção coral). Foi bolseiro 
da Universidade de Cincinnati (Graduate Scholarship) entre 1992 e 1995 e bolseiro da Secretaria de Estado 
da Cultura (1994–95). Conquistou em 1997 o 3.º Prémio no 3.º Concurso Internacional Maestro Pedro de 
Freitas Branco e, em 1996, uma Menção Honrosa no 2.° Concurso Internacional Fundação Oriente para 
Jovens Chefes de Orquestra.

VASCO PEARCE DE AzEVEDO
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José Manuel Neto nasceu em Lisboa a 29 de Outubro de 1972. Começou a tocar guitarra portu-
guesa com apenas 15 anos de idade e destaca-se, entre os jovens intérpretes, como um dos instru-
mentistas mais requisitados no acompanhamento de fadistas, quer em espetáculos quer em edições 
discográficas.

Filho da fadista Deolinda Maria, José Manuel Neto cresceu em ambiente propício ao desenvol-
vimento do seu talento, tendo como referências os maiores nomes do universo fadista – caso de 
Carvalhinho, José Nunes, Jaime Santos e Fontes Rocha. Aprendeu ao lado de outros guitarristas e 
desenvolveu o seu estilo próprio, marcado pela fluidez, versatilidade e a simplicidade frásica que 
caracteriza a melhor música popular. Enquanto autodidata, deu na década de 1990 início ao seu per-
curso profissional acompanhando diversos artistas nas casas de fado. Foi neste contexto que a sua 
interpretação ganhou amadurecimento.

O guitarrista integra-se nesta «nova geração de instrumentistas de Fado com uma formação 
musical muito ampla, que lhe permite uma visão alargada do potencial dos seus instrumentos, tan-
to no plano do repertório solístico como no das práticas de acompanhamento.” (cf. Rui Vieira Nery, 
Para uma História do Fado: 272). O domínio musical que caracteriza o seu trabalho é assim reconheci-
do, manifestando-se em palco e em gravações com os mais diversos artistas. Mas é, evidentemente, 
no Fado que as suas prestações são mais numerosas. 

Apesar de se ter iniciado no acompanhamento de fadistas, nas casas de fado, a sua colaboração 
com estes e outros artistas estendeu-se à apresentação em palco, realizando numerosas digressões 
em território nacional e estrangeiro, em espetáculos de grandes nomes do universo fadista como 
Carlos do Carmo, Camané, Mariza, Ana Moura, Aldina Duarte, Cristina Branco ou Mísia. 

José Manuel Neto não tem ainda nenhum disco editado em nome próprio, mas tem apresentado 
espetáculos próprios. O primeiro decorreu em 2009, de título «O som da saudade», onde interpretou 
melodias que tem vindo a compor ao longo dos anos, um conjunto de temas assente na música de 
raiz portuguesa onde se misturam o Fado e a Música Tradicional, enriquecida de uma complexidade 
harmónica que abre as portas ao improviso e às liberdades poéticas.

Em 2004 a Casa da Imprensa entregou-lhe o Prémio Francisco Carvalhinho, atribuído ao Melhor 
Instrumentista, durante o espetáculo da Grande Noite do Fado desse ano. A Fundação Amália Ro-
drigues distinguiu-o em 2008 com o Prémio Melhor Instrumentista, reconhecendo-o como um dos 
grandes expoentes da interpretação da guitarra portuguesa.

No próximo mês de Junho, José Manuel Neto será nome de cartaz na primeira noite do 
3.º Festival de Fado de Madrid, evento de grande prestígio e o mais importante de divulgação do Fado 
em Espanha.

JOSé mANUEl NETO
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Carlos Manuel Proença nasceu em Lisboa a 26 de Novembro de 1968. Filho da fadista Maria Amé-
lia Proença, a oportunidade de tomar contacto com o meio fadista surgiu muito cedo e, naturalmen-
te, foi nesse âmbito que revelou o seu talento de intérprete de guitarra (viola de fado). Ainda muito 
novo, frequentou a Academia de Amadores de Música, o que lhe proporcionou familiarizar-se com 
outras sonoridades, adquirir uma formação musical mais sólida e elevar o seu nível de execução 
como instrumentista.

É no universo fadista que se tem destacado como intérprete de viola de fado e produtor musi-
cal, sendo o seu trabalho reconhecido entre os mais qualificados do género. Gravou com artistas 
como Carlos do Carmo, Camané, Mariza, Ivan Lins, Mísia, Cristina Branco, Paulo de Carvalho, An-
tónio Zambujo, Aldina Duarte, Pedro Moutinho, Duarte e Mário Pacheco, entre muitos outros. Tem 
atuado em alguns dos mais prestigiados palcos internacionais, tais como o Festival de Guitarra de 
Córdoba, o Festival Mitte Europa em Munique, o Auditório da Filarmónica de Berlim, o Alter Oper 
de Frankfurt, o Festival de Jazz de Montreux, o Teatro General San Martín (Buenos Aires), a La Cour 
d’Honneur do Palácio Papal de Avignon (Festival de Avignon), o Konzerthaus de Viena, o Centro de 
Performance de Berkeley (Boston), o Festival de Jazz Ravinia de Chicago e muitos outros.

O ano de 2006 trouxe-lhe uma notoriedade ainda maior, quando a Casa da Imprensa lhe atribuiu 
o Prémio Francisco Carvalhinho, entregue durante o espetáculo da Grande Noite do Fado, consi-
derando-o um instrumentista destacado na técnica e interpretação deste género musical. Também 
a Fundação Amália Rodrigues o distinguiu, durante a sua terceira Gala, em 2008, com o Prémio 
Melhor Instrumentista, reconhecendo-o como um dos grandes expoentes da interpretação da viola 
de fado.

Carlos Manuel Proença, produziu em 2011 o álbum de estreia da fadista Luísa Rocha («Uma Noite 
de Amor») tema do qual é também autor, em parceria com o poeta Mário Raínho.

CARlOS mANUEl PROENçA
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Filho de fadista, Diogo Clemente nasceu há vinte e sete anos e cresceu no meio e linguagem 
fadistas. Cantando desde muito cedo, foi com doze anos de idade que começou a tocar viola de 
fado. Aos catorze iniciou a sua formação no Conservatório Nacional de Lisboa. Desde então, foi-se 
afirmando profissionalmente em vários projetos, como violista de fado e guitarrista acústico. Aos 
dezoito  surgiu a sua primeira produção discográfica, assinando a composição de música e letra. 
Entre muitas partilhas e viagens, acompanhou nomes como Carlos do Carmo, Beatriz da Conceição, 
Milton Nascimento, Ricardo Ribeiro ou Concha Buika, partilhou composições e letras com Mário 
Laginha, Amélia Muge, Dominic Miller ou Javier Limón, e, entre outros, produziu Raquel Tavares, 
Mariza, Chico Buarque, Pablo Alborán e Carminho.

DIOGO ClEmENTE
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Descendente de uma família de músicos, José Marino-Freitas nasceu no Funchal (Madeira), 
onde frequentou o Conser vatório. Iniciou a sua carreira há 33 anos. Começou a tocar ainda menino e 
moço nas bandas da região e durante mais de 15 anos atuou em várias unidades hoteleiras na região. 
Com muito esforço conseguiu ir para Londres para frequentar a Musicians Academy,  onde concluiu 
o curso com distinção em baixo elétrico. Ao regressar à Madeira foi distinguido pelo Governo Regio-
nal pelo trabalho efetuado.

Convidado por Fernando Pereira para integrar a sua banda, veio para Lisboa, e mais tarde pas-
sou a fazer parte da orquestra que acompanhava Herman José. Tem participado em vários projetos, 
tanto em televisão como na música ligeira e, em 2004, começou a acompanhar Fado, paixão que 
acalentava desde jovem. É no Fado que hoje desenvolve a sua atividade artística, quer como músico, 
quer como produtor, compositor e orquestrador. Já gravou e acompanhou nomes como Ana Moura, 
Carlos do Carmo, Chico Madureira, Cristina Branco, Joana Amendoeira, João Braga, Jorge Fernando, 
Maria da Fé, Mariza, Mísia, Pedro Moutinho, Teresa Tapadas e Mafalda Arnauth, de quem produziu 
e foi diretor musical do álbum «Diário» (Universal Music). Considerou como o mais interessante 
projeto da sua carreira, na área do Fado, a gravação que incluiu cinco temas de sua autoria para a voz 
de Linda Leonardo.

Em 2006 recebeu o galardão para Melhor Viola-Baixo na II Grande Gala dos Prémios Amália Ro-
drigues.

JOSé mARINO-FREITAS
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OPART – ORGANISmO DE PRODUçãO 
ARTíSTICA, EPE

ConSeLho de AdMiniStrAção 
João Villa-Lobos 

César Viana

Assessora do Conselho de Administração
Margarida Clode

Secretária do Conselho de Administração
Regina Sutre

TEATRO NACIONAl DE SãO CARlOS

diretor Artístico
Martin André

Maestro titular do Coro do teatro nacional
de São Carlos
Giovanni Andreoli

GABinete de eStudoS MuSiCAiS
e drAMAturGiA
João Paulo Santos (diretor de estudos musicais, diretor 

musical de cena e coordenador do Estúdio de Ópera)

Nuno Margarido Lopes (maestro correpetidor)

Joana David (maestro correpetidor)

Adjunta do diretor Artístico
Sara Sauval

direção de eSPetÁCuLoS
Nuno Pólvora (diretor)

Margarida Sousa (assistente)

departamento de Produção
Alda Giesta (diretora)

Filomena Barros (assistente)

Coordenação de Programação
Alessandra Toffolutti (coordenadora)

Fátima Machado

Lucília Varela

Gabinete de Gestão da orquestra
Maria Beatriz Loureiro (assistente)

Jerónimo Fonseca

Nuno Guimarães

Gabinete de Gestão do Coro
Celeste Patarra (coordenadora)

Mário Oliveira

Rui Ivo Cruz

Gabinete de Pesquisa e documentação Musical
Paula Coelho da Silva (coordenadora)

Célia Costa

Jan Schabowski

José Carlos Costa

direção tÉCniCA
Francisco Vicente (diretor)

Bernardo Azevedo Gomes (diretor de cena)

Álvaro Santos (assistente da direção de cena)

Pedro Penedo

Setor de Maquinaria
José Silvério (chefe do setor)

Graciano Lopes (maquinista chefe)

Augusto Baptista

Fernando Correia

Jacinto Matias

João Soares

Joaquim Cândido Costa

José António Feio

José Luís Reis

Luís Filipe Alves

Manuel Friães da Silva

Setor de eletricidade
Pedro Martins (chefe do setor)

Serafim Baptista (eletricista principal)

Carlos Santos

Carlos Vaz

José Diogo

Paulo Godinho

Victor Silva
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Setor de Som e Vídeo
Miguel Pessanha (chefe do setor)

Telmo Costa

Setor de Contra-regra
João Lopes (chefe do setor)

Arnaldo Ferreira

Herlander Valente

Setor de Adereços
António Lameiro

Setor de Costura
Ana Paula Simaria

Andreia Marcelino

Cristina Pereira

Maria José Santos

reLAçÕeS eXternAS
Paulo Veríssimo (diretor)

Joana Camacho

Raquel Maló Almeida

departamento de imagem e Comunicação
Ana Rego (designer)

Catarina Vieira (designer)*

João Duarte Mendonça (canais internet)

Gabinete de relações Públicas
Ana Fonseca (coordenadora)

Bilheteira
Luísa Lourenço

Rita Martins

novos Projetos / Comercial
João Carlos Andrade

Egídio Heitor*

Programa Pedagógico / Visitas Guiadas
Maria Gil

Filipa Barriga

Centro histórico
Fernando Carvalho

Anabela Pires

Maria Luísa Carles

direção FinAnCeirA e AdMiniStrAtiVA
Sónia Teixeira (diretora)

Marco Prezado (técnico oficial de contas)

António Pinheiro

Edna Narciso

Fátima Ramos

Susana Santos

direção de reCurSoS huMAnoS
Sofia Teopisto

Vânia Guerreiro

Zulmira Mendes

GABinete de GeStão do PAtriMÓnio
Nuno Cassiano (coordenador)

António Silva

Armando Cardoso

Artur Raposo

Carlos Pires

Mário Marques

Miguel Vilhena

João Alegria

Rui Rodrigues

Sandra Correia

Limpeza e economato
Lurdes Mesquita (coordenadora; economato)

Maria Conceição Pereira

Maria de Lurdes Moura

Maria do Céu Cardoso

Maria Isabel Sousa

Maria Teresa Gonçalves

GABinete JurÍdiCo
Fernanda Rodrigues (coordenadora)

Inês Amaral

Juliana Mimoso*

Anabela Tavares

* Prestadores de serviços
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ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA

i Violinos

Alexander Stewart (concertino adjunto)

Pavel Arefiev (concertino adjunto)

Leonid Bykov (concertino cssistente)

Veliana Hristova (concertino assistente)

Alexander Mladenov

Anabela Guerreiro

António Figueiredo

Asmik Duarte

Ewa Michalska

Iskrena Yordonova

Jorge Gonçalves

Laurentiu Ivan Coca

Luís Santos

Margareta Sandros

Marjolein de Sterke

Natalia Roubtsova

Nicholas Cooke

Pedro Teixeira da Silva

Regina Stewart

ii Violinos

Paula Carneiro (coordenador de naipe)

Klára Erdei (coordenador de naipe adjunto)

Rui Guerreiro (coordenador de naipe adjunto)

Mário Anguelov (coordenador de naipe assistente)

Nariné Dellalian (coordenador de naipe assistente)

Aurora Voronova

Carmélia Silva

Filomena Sousa

Inna Rechetnikova

Kamélia Dimitrova

Katarina Majewska

Lurdes Miranda

Slawomir Sadlowski

Sónia Carvalho

Tatiana Gaivoronskaia

Witold Dziuba

Violas

Pedro Saglimbeni Muñoz (coordenador de naipe)

Céciliu Isfan (coordenador de naipe adjunto)

Galina Savova (coordenador de naipe assistente)

Cécile Pays (coordenador de naipe assistente)

Cecília Neves

Etelka Dudás

Sandra Moura

Ventzislav Grigorov

Vladimir Demirev

Bárbara Pires *

Violoncelos

Irene Lima (coordenador de naipe)

Hilary Alper (coordenador de naipe adjunto)

Ajda Zupancic (coordenador de naipe assistente)

Nuno Abreu * (coordenador de naipe assistente)

Diana Savova

Emídio Coutinho

Gueorgui Dimitrov

Luís Clode

Contrabaixos

Pedro Wallenstein (coordenador de naipe)

Petio Kalomenski (coordenador de naipe)
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Adriano Aguiar (coordenador de naipe adjunto)

Duncan Fox (coordenador de naipe adjunto)

Anita Hinkova (coordenador de naipe assistente)

João Diogo Duarte

José Mira

Svetlin Chichkov

Flautas

Katharine Rawdon (coordenador de naipe)

Nuno Ivo Cruz (solista A)

Anthony Pringsheim (solista B)

Anabela Malarranha (solista B)

oboés

Ricardo Lopes (coordenador de naipe)

Hristo Kasmetski (solista A)

Elizabeth Kicks (solista B)

Luís Marques (solista B)

Clarinetes

Francisco Ribeiro (coordenador de naipe)

Joaquim Ribeiro (solista A)

Jorge Trindade (solista B)

Fagotes

David Harrison (coordenador de naipe)

Carolino Carreira (solista A)

João Rolo Brito (solista B)

Piotr Pajak (solista B)

trompas

Paulo Guerreiro (solista A)

Laurent Rossi (solista A)

Augusto Rodrigues (solista B)

Carlos Rosado (solista B)

Tracy Nabais (solista B)

trompetes

Jorge Almeida (coordenador de naipe)

António Quítalo (solista A)

Latchezar Goulev (solista B)

Pedro Monteiro (solista B)

trombones

Hugo Assunção (coordenador de naipe)

Jarrett Butler (solista A)

Kevin Hakes (solista A)

Vítor Faria (solista B)

tuba

Ilídio Massacote (solista A)

tímpanos e Percussão

Elizabeth Davis (coordenador de naipe)

Richard Buckley (solista A)

Lídio Correia (solista B)

Pedro Araújo e Silva (solista B)

João Ramalho *
 

harpa

Carmen Cardeal (solista A)

* Músicos convidados

A negro músicos que tocam nesta produção
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TEATRO NACIONAl DE SãO CARlOS

Bilheteira
Dias úteis – das 13h às 19h

Dias de espetáculo (incluindo sábados, domingos e fe-
riados) – das 13h até trinta minutos após o início do es-
petáculo. Duas horas antes do início do mesmo apenas 
poderão ser adquiridos bilhetes para o próprio dia.

Bilheteira online
Pode adquirir os seus bilhetes online em
www.ticketline.pt

rede ticketline
FNAC
WORTEN
ABREU
EL CORTE INGLÊS
C.C. DOLCE VITA

reservas
As reservas podem ser efetuadas por e-mail ou telefone, 
as quais serão garantidas por 48 horas, após a reserva. Só 
serão aceites reservas até 48 horas antes do espetáculo.

Tel. +351 213 253 045/6
e-mail: reserva.bilhetes@saocarlos.pt

 
descontos
É necessário apresentar comprovativo no ato de compra 
dos bilhetes para aplicação deste desconto.

Desconto de 50% - Jovens até 18 anos e maiores de 65
Desconto de 25% - Parceiros, Estudantes e grupos de 
mais de 15 elementos

Bilhetes de «Última hora»

Ópera
Duas horas antes de cada espetáculos bilhetes disponíveis 
serão colocados a venda ao preço de 20 euros para plateia, 
frisas grandes e camarotes de 1.ª e 2.ª ordem grandes. Os 
restantes lugares da sala poderão ser adquiridos a 15 euros.

Concertos
Duas horas antes de cada espetáculos bilhetes disponí-
veis serão colocados a venda ao preço de 10 euros.

outras informações

Visitas Guiadas
O TNSC realiza visitas guiadas ao edifício, mediante 
marcação antecipada para visitas@saocarlos.pt

Programação
O Teatro reserva-se no direito de alterar a sua programa-
ção em casos de força maior.

Legendas
No caso de apresentação de óperas em língua estran-
geira o TNSC garante um sistema de legendagem em 
português.

Pontualidade
Depois do inicio do espetáculo não é permitido o acesso 
à plateia até que tenha lugar o primeiro intervalo.

 
Bengaleiro
O TNSC conta com um serviço de bengaleiro situado 
nos dois lados exteriores da plateia.

restaurante e Cafetaria
O TNSC dispõe de serviço de restaurante / cafetaria.

transportes
Autocarro: 758;
Elétrico: 28;
Metro: Baixa-Chiado;

 

teatro nacional de São Carlos
Rua Serpa Pinto n.º 9
1200 – 442 Lisboa

Tel. +351 213 253 000 / Fax. +351 213 253 083

Consulte a programação em
www.saocarlos.pt
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Fotografia  da capa e oSP: Alfredo Rocha
Fotografia Vasco Pearce de Azevedo: Bernardo Sassetti
Fotografia Mafalda Arnauth: Isabel Pinto

Preço: 5 euros
tiragem: 400 exemplares
impressão: Gráfica Maiadouro, SA

Espetáculo para maiores de três anos. É expressamente proibido 
filmar, fotografar ou gravar durante os espetáculos. Não é 
permitida a entrada na sala após o início do espetáculo.
Agradecemos que sejam desligados os telemóveis e relógios 
eletrónicos. O programa pode ser alterado por motivos im- 
previstos




