Tem sido uma preocupação da organização do Encontro “Arte &
Património” trazer à ilha de São Jorge, para além dos investigadores
convidados, também músicos de excelência do panorama musical
português. Simultaneamente, teve-se em atenção o património musical
existente na ilha de São Jorge, em particular, a Igreja Matriz de Santa
Catarina na vila da Calheta e o seu órgão, construído por um dos mais
importantes organeiros portugueses do final do século XVIII, António
Xavier Machado e Cerveira. Desta forma, pretendeu-se prestigiar este
importante marco do património artístico e musical da ilha, tirando o
máximo partido das suas potencialidades. Na edição de 2018 tivemos
música de câmara, com violoncelo e órgão, e, na edição do presente ano,
regressamos ao repertório solístico para o instrumento.
O programa que ora se apresenta compreende obras de compositores
italianos espanhóis e portugueses que desenvolveram atividade ao
longo do século XVIII. Se Domenico Scarlatti e Carlos Seixas ficaram
conhecidos na história musical como compositores de música para tecla,
será certamente interessante ouvir as obras instrumentais de Domenico
Cimarosa, mais conhecido pela sua produção operática e de música
vocal sacra, assim como José Lidón, também conhecido pela sua
produção vocal sacra. Por outro lado, será também este recital um
momento para ouvir obras raramente interpretadas, como é o caso de
Giuseppe de Porcaris ou da Toccata anónima.
Em suma, tirando partido da sonoridade do instrumento que hoje se
encontra na Igreja Matriz de Santa Catarina, este grupo de obras
apresentadas por José Carlos Araújo, na sua maioria contemporâneas do
órgão e do período de atividade do organeiro que o construiu, constituise como uma importante oportunidade para ouvir as obras artísticas
escritas adequadas ao instrumento.

A organização do Encontro “Arte & Património”

12 DE MAIO DE 2019 | 21h00
PROGRAMA
Fr. Jerónimo da Madre de Deus (ca. 1714-post 1768)
Cinco versos do 5.º tom
Giuseppe de Porcaris (1698-1772)
Toccata em Lá menor
Antonino Reggio (1725- ca. 1800)
Sonata em Lá maior, Hr. 52
Sonata em Ré maior, Hr. 56 (andante assai – allegro)
Domenico Cimarosa (1749-1801)
Sonata em Sol menor, C. 72 (poco allegro)
Sonata em Sol menor, C. 33 (moderato)
Sonata em Lá menor, R. 55 (siciliano)
Sonata em Dó maior, R. 56 (allegro)
Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonata em Mi menor, K. 263
Sonata em Sol maior, K. 328
Carlos de Seixas (1704-1742)
Sonata em Dó maior, K. 7 (allegro – minuete)
Sonata em Dó menor, K. 12
Anónimo (ca. 1775)
Tocata para Corneta, Voz humana e Fagote de mão esquerda (Lisboa:
Biblioteca Nacional)
José Lidón (1748-1827)
Preludio: magestuoso
Partido de Llenos de ambas manos
Sonata de primer tono para órgano con Trompeta Real

Apontado como «um dos mais importantes intérpretes portugueses da actualidade» (Jornal
de Letras), José Carlos Araújo tem desenvolvido o seu trabalho sobretudo em torno da
música para tecla de autores ibéricos do período barroco e, muito particularmente, da obra
de Carlos Seixas.
Em Lisboa, estudou instrumentos históricos de tecla, baixo contínuo e interpretação de
música antiga. Cedo influenciado pelas perspectivas interpretativas reveladas por Cremilde
Rosado Fernandes e José Luis González Uriol, a oportunidade de trabalhar, mais tarde, com
ambos estes mestres viria a informar de forma acentuada a sua abordagem à música para
instrumentos de tecla do Sul da Europa. A parte mais importante da actividade artística que
mantém consiste em recitais em instrumentos históricos (órgão, cravo, clavicórdio e
pianoforte), dedicando-se frequentemente a repertórios pouco explorados dos séculos XVII
e XVIII.
Colaborou com o Teatro da Cornucópia n’A Tempestade de Shakespeare, sob a direcção de
Luís Miguel Cintra. Tocou com as principais orquestras portuguesas, sendo com a orquestra
barroca Divino Sospiro que mais tem vindo a trabalhar e com a qual realizou numerosas
estreias modernas de obras do séc. XVIII e gravou música sacra de García Fajer e José
Joaquim dos Santos para a editora suíça Pan Classics (2019).
José Carlos Araújo dedicou-se ainda ocasionalmente à música para órgão e cravo de autores
do séc. XX, em particular Luiz de Freitas Branco, Armando José Fernandes e Clotilde Rosa,
que tocou com o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e o Ensemble MPMP.
Gravou para a RTP e para a Antena 2. Em 2004, foram-lhe atribuídos o Primeiro Prémio e o
Prémio do Público do Concurso Carlos Seixas, pela Sociedade Histórica da Independência de
Portugal. Iniciou a colecção discográfica Melographia Portugueza (MPMP) em 2012, com os
primeiros CDs da gravação integral da obra para tecla de Carlos Seixas em instrumentos
históricos. No Museu Nacional da Música, realizou os concertos inaugurais do pianoforte de
H. van Casteel (1763) e do cravo de J. Baptista Antunes (1789), após os restauros (em 2013
e 2018, respectivamente), o último dos quais em duo com F. Miguel Jalôto.
Licenciou-se em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras de Lisboa, de cujo Centro de
Estudos Clássicos é investigador e onde tem vindo a trabalhar na tradução e estudo de
autores gregos e latinos. Colabora regularmente em Euphrosyne – Revista de Filologia
Clássica. Actualmente é director da revista musical Glosas.

ÓRGÃO
IGREJA MATRIZ DE SANTA CATARINA
O órgão da Igreja Matriz de Santa Catarina, na vila de Calheta, foi
construído pelo organeiro português António Xavier Machado e
Cerveira (1756-1828) em 1790, com o n.º 29, tendo sido restaurado em
1991 pelo mestre organeiro Dinarte Machado. De acordo com o Padre
Manuel de Azevedo da Cunha (em Notas Históricas) este instrumento foi
comprado em 1827, custando 300 mil réis, após ter sido rejeitado por
um convento de freiras de Santo André de Ponta Delgada, para onde
teria sido primeiramente encomendado. O instrumento foi
primeiramente instalado na capela-mor da igreja (em 1828), tendo sido
transferido em 1857 para uma galeria elevada, construída para o efeito.
A sua transferência para o coro alto terá sido efetuada possivelmente no
final do século XIX, numa das campanhas de reparações realizadas na
ilha pelo organeiro faialense Manuel de Serpa da Silva.
Registação
Mão esquerda

Mão direita

Fagote

Oboé

Clarão, 5 f.

Compostas de 22.º, 4 f.

Quinzena

Corneta, 3 f.

Flautado de 6 tap[ado]

Flauta em 12

Flautado de 12 tap[ado]

Flauta em 6
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