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Ninguém se cansa de ler, sempre com renovada emoção, a página de S. Lucas, onde 
um anjo de Deus vem anunciar aos pastores que guardavam os seus rebanhos: “Eis 
que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: hoje, na cidade de 
David, nasceu para vós um Salvador, que é o Messias Senhor. E eis o sinal que vos é 
dado: encontrareis um recém-nascido envolto em panos, deitado numa manjedoura” 
(Lc 2, 10-12). E a esse anjo logo se juntou uma multidão de seres celestes, que 
louvavam a Deus, dizendo: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de 
boa vontade”. E eles partiram, e encontraram tudo como o anjo havia dito. 

O Menino recém-nascido. A Virgem Maria a seu lado. E José. E a pobreza e a 
simplicidade da gruta. Mas aí, no mais banal dos acontecimentos, acabava de nascer 
um mundo novo! Ele é o Emanuel, que significa “Deus connosco”. A celebração 
do Natal recorda-nos que Deus não está longe, mas muito perto de nós. No Natal, 
celebramos o Menino Jesus, que é Filho de Deus. Nele, Deus mostrou-nos o seu rosto 
humano, para nos mostrar o seu amor, para nos salvar. 

Gostaríamos, certamente, que a celebração do Natal viesse reforçar em nós o 
propósito de uma vida nova. Não podemos ignorar que o Natal traz ao mundo um 
clima de alegria, de esperança e de paz. No Natal o mundo fica diferente. Reaparece 
uma nova vontade de fazer o bem. Criam-se expressivas mensagens, convidando o 
mundo a transformar-se numa terra de paz e de amor. 

Que alegria, neste tempo em que a humanidade já cansada e desesperada por causa 
da pandemia da covid19, poder acolher a notícia jubilosa do nascimento do Salvador! 
Faz-nos bem ouvir boas notícias! E também nos faz bem ouvir e participar novamente 
num Concerto de Natal pelo Ensemble STA. A alegria do Natal é o fruto da esperança 
que Jesus nos traz. A ternura que ele desperta nos nossos corações revela-nos o 
rosto de Deus feito de amor. E a música natalícia abre o nosso coração para acolher 
este Deus que se revela, que quer vir até nós. 

E novamente é Natal!!!

Pe Álvaro Cunha

A família fixou-se em Estrasburgo quando 
tinha dez anos. Os seus primeiros 
interesses musicais remontam, seguindo 
a sua memória, a esse período: «O 
coro da paróquia era dirigido pelo Sr. 
Irr, profissional coadjuvado por três 
organistas. Na Sexta-Feira Santa, o coro 
cantava o «Stabat Mater» de Nanino. 
Nunca mais o esqueci. Gravei-o mais 
tarde com o meu coro de Chevilly». A sua 
trajetória de formação e aproximação à 
Congregação do Espírito Santo começou 
com a admissão na Escola Saint-Florent 
de Saverne, percurso que culminou 
nos estudos teológicos realizados no 
Seminário Maior de Chevilly e em Roma. 
A sua preparação musical foi apurada no 
Instituto de Música Sacra, em Roma: «Tive 
a sorte de ser aluno do mestre Ferrucio 
Vignanelli e de encontrar Dom Gregory 
Sunol, grande especialista no gregoriano». 
Na sua memória guardava o som daquele 
órgão Merklin com três manuais, instalado 
na Igreja de S. Luís dos Franceses, que 
tocava na missa das onze horas aos 
domingos. Foi ordenado em 1945 e partiu, 
em 1947, para Brazzaville (Congo) para 
fundar, com outros colegas, o Seminário 
Libermann (nome de um dos fundadores 
da Congregação). Um problema de saúde 
fê-lo regressar a França, assumindo o 
cargo de professor de Sagrada Escritura 
no Seminário de Chevilly.

Lucien Deiss falava do seu despertar para 
a criação musical litúrgica sob o signo 
da contingência: «Tornei-me compositor 
quase por acaso. Na pequena paróquia 
do Bom Pastor quis que o coro cantasse 

Agrupamento com uma continuada 
experiência de canto litúrgico, para além da 
sua atividade concertística, o Ensemble São 

Tomás de Aquino deixou-se entusiasmar 
pela ideia de homenagear um compositor-

liturgista, no centenário do seu nascimento. O 
padre Lucien Deiss, membro da Congregação 

do Espírito Santo, nasceu em Eschbach 
(Alsácia), no dia 2 de setembro de 1921, e 

faleceu no dia 9 de outubro de 2007. Enquanto 
compositor, é um dos ícones da renovação 

musical litúrgica, de impacto global, que 
precedeu, acompanhou e atualizou o 

reformismo do Concílio do Vaticano II.

Alegria do Natal

Um concerto 
de Natal para 

Lucien Deiss



gregoriano. Um fracasso! Observando 
quanto os meus paroquianos ignoravam 
a Bíblia, disse para comigo: porque não 
utilizar a música para memorizar os textos 
essenciais da Bíblia? Em vez das palavras 
de fogo dos profetas, propunha-se aos fiéis 
a água morna dos catecismos da época. Em 
vez dessa chuva de estrelas que são, no céu 
da revelação, os salmos, oferecia-se-lhes 
pequenas velas de devoção. Era necessário 
substituir a água do cântaro pela água viva 
das fontes bíblicas».

Deiss tinha à sua frente um enorme desafio. 
De facto, a ação celebrativa católica romana 
privilegiava há muitos séculos o uso de 
uma língua litúrgica. Lucien Deiss foi, 
assim, um dos atores da reinvenção de uma 
memória respondendo, então, ao desafio da 
integração, com plena cidadania, das línguas 
dos povos na comunicação litúrgica das 
assembleias católicas.

O registo em vinil, e mais tarde em CD, de 
boa parte da sua obra permitiu uma fácil 
penetração fora de fronteiras – gravou 
perto de uma centena de discos em França 
e noutros países, que conheceram edições 
autorizadas da sua obra. A música de Deiss 
chegou a todos os continentes. Recriou 
ou acompanhou a edição da sua música 
litúrgica em diversas línguas – italiano, 
castelhano, alemão, inglês, mandarim etc. 
A sua música deu, literalmente a volta ao 
mundo. Os EUA revelaram um particular 
interesse pela música de Lucien Deiss. 
As duas primeiras recolhas publicadas 
venderam, cada uma, mais de um milhão 
de exemplares. Mais tarde algumas das 

edições ultrapassaram os cinco milhões 
de exemplares vendidos. Em 1992, nos 
EUA, foi-lhe atribuído o Prémio «Pastoral 
Musician of the Year». O reconhecimento 
de quem descrevia assim o ofício do 
compositor na liturgia cristã: «vestir as 
palavras de Deus com a beleza da terra».

O programa preparado pelo Ensemble São 
Tomás de Aquino junta à voz de Deiss 
outras vozes, num amplo fresco espiritual, 
pintado com as cores da piedade mariana 
e do espírito do Advento e do Natal. John 
Tavener, James MacMillan, Gabriel Jackson, 
Ivan Moody, Richard Allain, Alfredo Teixeira 
(com a poesia de José Tolentino Mendonça) 
têm em comum o facto de darem 
continuidade a um trabalho composicional 
fortemente marcado pela memória da 
música ritual de diferentes geografias 
crentes. Assim, este é um concerto a várias 
vozes, em diversos sentidos, incluindo 
esse desejo de viver o Natal como uma 
celebração ecuménica, aberta a todas as 
vozes de «boa vontade».

Alfredo Teixeira

Ave Regina Coelorum 
Ave Domina angelorum 
Salve radix, 
Salve porta 
Ex quae mundo lux est orta.
Gaude virgo gloriosa 
Super omnes speciosa 
Vale, o vale decora 
Et pro nobis Christum exora

Sub tuum praesidium 
confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne 
despicias in necessitatibus 
nostris, sed a periculis cunctis 
libera nos sempre,
Virgo gloriosa et benedicta.

Salut, Reine des Cieux 
Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des anges !
Salut, Tige féconde ! 
Salut, Porte du ciel !
Par toi, la lumière s’est  
levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse :

Sous votre garde
Sous votre garde,
Nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu;
Accueillez les prières que nous 
vous adressons dans le besoin;
Et délivrez-nous de tous dangers,
Vierge glorieuse et bénies.

Salvé, Rainha do Céu 
Salvé, Rainha dos Céus 
Salvé, Senhora dos Anjos. 
Salvé, flor de Jessé. 
Salvé, porta do céu. 
Pela qual veio a luz ao mundo. 
Rejubila, ó Virgem gloriosa  
entre todas a mais bela. 
Salve, ó toda bela 
E roga a Cristo por nós.

À tua proteção recorremos
À tua proteção recorremos, 
Santa Mãe de Deus:
Não desprezes as nossas 
súplicas, nas nossas 
necessidades;
Mas livra-nos sempre
De todos os perigos,
Ó Virgem gloriosa e bendita.

Ave Regina Caelorum 
Música: Gregoriano, Lucien Deiss (1921-2007)
Texto: Antífona Mariana

Sub tuum praesidium
Música: Gregoriano, Lucien Deiss (1921-2007)
Texto: Antífona Mariana



Alma Redemptoris Mater
Música: Gregoriano, Lucien Deiss (1921-2007)
Texto: Antífona Mariana

Deux Cantiques
Música: Lucien Deiss
Texto: Lucien Deiss, Missal Romano

DÍptico
Música: Alfredo Teixeira (1965)

Poemas: José Tolentino 
Mendonça (1965)
A noite abre meus olhos [poesia 
reunida], Assírio & Alvim, 2010, 

Vox clara 
ecce intonat 

Música: Gabriel Jackson (1962)
Texto: Hino de laudes 

para o Advento

Alma Redemptoris Mater
quae pervia caeli porta 
manes, et stella maris, 
succurre cadenti surgere qui 
curat populo:
Tu quae genuisti, natura 
mirante, tuum sanctum 
Genitorem:
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud 
Ave, peccatorum miserere

Sainte Mère du Rédempteur
Sainte Mère du Rédempteur
porte du ciel, toujours ouverte, 
etoile de la mer,
Viens au secours du peuple 
qui tombe et qui cherche à se 
relever.
Tu as enfanté, ô merveille!
Celui qui t’a créée, et tu 
demeures toujours vierge.
Accueille le salut de l’ange 
Gabriel et prends pitié de nous, 
pécheurs.

Vox clara ecce intonat,
obscura quaeque increpat:
procul fugentur somnia;
ab aethere Christus promicat.

Mens iam resurgat torpida
quae sorde exstat saucia;
sidus refulget iam novum,
ut tollat omne noxium.

E sursum Agnus mittitur
axare gratis debitum;
omnes pro indulgentia
vocem demus cum lacrimis,

Secundo ut cum fulserit
mundumque horror cinxerit,
non pro reatu puniat,
sed nos pius tunc protegat.

Summo Parenti gloria
Natoque sit victoria,
et Flamini laus debita
per saeculorum saecula. 
Amen

Uma voz que vem de longe 
Uma voz que vem de longe 
Faz estremecer a noite, 
Prometendo a madrugada 
Que anuncia a luz de Cristo. 

Despertai, adormecidos 
Na escravidão do pecado: 
Já desperta o novo Sol, 
Vencedor do inimigo. 

Do alto desce o Cordeiro, 
Que nos traz a salvação.
A voz clama no deserto: 
Preparai os seus caminhos. 

E quando, no fim dos tempos, 
De novo Cristo vier, 
Mereçamos ser chamados para 
a glória dos eleitos. 

Glória e louvor sejam dados 
A Deus Pai e a seu Filho, 
Com o Espírito Paráclito, 
Agora e por todo o sempre. 
Amen.

Santa Mãe do Redentor
Santa Mãe do Redentor,
Porta do céu, sempre aberta, 
estrela do mar, socorre aquele 
que cai, mas que se esforça por 
se levantar.
Tu que deste à luz com  
grande espanto da natureza,   
o teu Criador,
Virgem antes como   
depois do parto, 
Recebeste a saudação da boca 
de Gabriel tem piedade dos 
pecadores.

Merveille de beauté
Merveille de beauté
De grâce couronnée
Ô fleur du paradis
Femme nouvelle!
En ton cœur vint l’Esprit
Et ton corps fut la terre
Où germa le Sauveur.

Venez Seigneur 
Ô Seigneur, Berger   
de la maison d’Israël
Qui guidez votre peuple:
Venez nous racheter par la 
puissance de votre bras.
Venez Seigneur, venez  
nous sauver!

Ô Fils de David, Étendard 
des peuples et des rois
Vous qu’implore le monde,
Venez nous délivrer, 
Seigneur ne tardez pas
Venez Seigneur, venez nous 
sauver. 

Maravilha de beleza
Maravilha de beleza
De graça coroada
Ó flor do paraíso
Nova Mulher!
No teu coração veio o Espírito
E o teu corpo foi a terra
Onde germinou o Salvador.

Vem, Senhor
Ó Senhor, Pastor   
da casa de Israel
Vós que guiais o vosso povo:
Vinde redimir-nos pelo poder 
do vosso braço.
Vinde Senhor, vinde   
salvar-nos!

Ó Filho de David, Estandarte 
dos povos e dos reis,
Vós que sois implorado  
pelo mundo
Vinde libertar-nos,   
Senhor não tardeis
Vinde Senhor,   
vinde salvar-nos.

Anunciação
Só o ombro do anjo permite a 
visão
da luz
o sinal

é na mulher o rosto anuncia
o cortejo solene do sol que lhe 
cresce
no colo

o mistério

a flor do lírio
acesa.

Visitação
Visitador do meu seio interior 
a mim
o júbilo
segura o olhar que vacila na 
vastidão
dos tumultos

Inscrição de alegria 
súbita flor
o vento descobre 
entre as águas 
ilumina meus passos 
pela sombra larga 
dos medos

pois o rio se recolhe 
à humilde exultação
da fonte

e a flor se abandona
à véspera esplendorosa
do fruto



O Dayspring 
Música: Richard Allain (1965)
Texto: Antífona de Advento

Deux noËls anciens   
Harm. Lucien Deiss, Alfredo Teixeira
Sobre melodias antigas de Natal
Texto: Lucien Deiss

O Radiant Dawn
Música: James MacMillan (1959)
Texto: Antífona de Advento 

Un enfant 
nous est nÉ

Música e texto: 
Lucien Deiss

A partir de Isaías 9, 1-6

O Dayspring,
Brightest of Light everlasting,
And Sun of Righteousness:
Come and enlighten him
That sitteth in the darkness
And the shadow of the earth.

O Radiant Dawn, 
Splendor of eternal light,
Sun of justice: 
Come, shine on those who 
dwell in darkness
And the shadow of death.

Un enfant nous est né,
Un Fils nous est donné;
Eternelle est sa puissance 

Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres
a vu une grande lumière,
Sur les habitants du pays de la mort,
Une lumière a resplendi
Tu as multiplié leur allégresse,
Tu as fait éclater leur joie
Ils se réjouissent devant toi comme 
on se réjouit à la moisson
Comme on jubile au partage du butin.

Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné,
Il a reçu l’empire sur ses épaules.
On proclame son nom:
Conseiller merveilleux,
Héros divin,
Père éternel,
Prince de la Paix.

Um menino nos nasceu
Um menino nasceu,
Um Filho nos foi dado;
O seu poder é eterno!

O povo que andava nas trevas 
viu uma grande luz, 
para os que habitavam  
na região tenebrosa
Resplandeceu brilhante luz.
Vós multiplicastes a sua alegria,
Vós aumentastes o seu júbilo
Todos se alegram diante de Vós
Como no tempo das colheitas.

Porque um menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado,
Que tem o poder sobre  
os seus ombros.
Ele há-de chamar-se:
Conselheiro admirável,
Deus forte,
Pai eterno,
Príncipe da Paz.

Ô Nuit Brillante
Ô nuit brillante,
Nuit de vive splendeur!
Ta lumière éclatante
Fait le jour dans mon cœur!

Étoiles, étoiles!
Resplendissez sur lui!
Un Dieu sous d’humbles voiles
Vient à nous cette nuit!

Merveilles, merveilles!
Qu’entend-on dans les airs?
Debout! Qu’on se réveille,
Et se joigne au concert!

Noël Nouvelet
Noël nouvelet! Noël 
chantons ici!
Jésus est né. Rendons à 
Dieu merci!
Acclamons Noël pour le Roi 
nouvelet!
Noël, Noël, Ô Noël nouvelet!

Chantons notre Dieu que 
son nom soit béni!
Pour nous sauver il nous 
donne son Fils.
Et le Paradis sur la terre 
renaît.
Noël, Noël, Ô Noël nouvelet!

Ó Noite brilhante
Noite de grande esplendor!
A tua luz radiosa
traz o dia ao meu coração.

Estrelas, estrelas!
Resplandecei sobre ele!
Um Deus sob humildes mantos
vem a nós nesta noite.

Maravilhas, maravilhas!
Que se ouve nos ares?
De pé! Que desperte
E se junte ao concerto.

Novo Natal! 
Novo Natal! Natal, 
cantemos aqui!
Jesus nasceu: 
Dêmos graças a Deus!
Anunciemos Natal pelo Rei 
recém-nascido!
Natal, Natal! Ó Novo Natal!

Cantemos o nosso Deus, 
bendigamos o seu nome!
Para nos salvar, 
dá-nos o seu Filho,

Ó Sol nascente
Ó Sol nascente,
Esplendor da luz eterna
E sol de justiça:
Vinde iluminar
Os que vivem nas trevas
E na sombra 

Ó amanhecer radiante
Ó Sol nascente,
Esplendor da luz eterna
E sol de justiça:
Vinde iluminar os que vivem  
nas trevas
E na sombra da morte.



Sweet was 
the song 
John Tavener (1944-2013)
In Ex Maria Virgine

The manger 
Música: Ivan Moody (1964)
Textos: Liturgia ortodoxa, John Thomas McFarland

Sweet was the song 
the Virgin sung,
When she, when she to 
Bethlem Juda came,
And was deliver’d of a Son,
That blessed Jesus hath to 
name.
Lulla, lulla, lula, lullaby,
Lula, lula, lula, lullaby, sweet 
Babe, sung she,
My Son, and eke a   
Saviour born,
Who hast vouchsafed  
from on high
To visit us that were forlorn;
Lalula, lalula, lalulaby, sweet 
babe, sang she.

Today the Virgin gives birth 
to the Transcendent One,
and the earth presents a 
cave to the Unapproachable 
One!
Angels with shepherds 
glorify Him! 

Away in a manger
No crib for a bed
The little Lord Jesus
Laid down His sweet head

The stars in the bright sky
Looked down where He lay
The little Lord Jesus
Asleep on the hay

The cattle are lowing
The Baby awakes
But little Lord Jesus
No crying He makes

I love You, Lord Jesus
Look down from the sky
And stay by my side
Until morning is nigh

Be near me, Lord Jesus
I ask You to stay
Close by me forever
And love me I pray

Bless all the dear children
In Your tender care

And fit us for heaven
To live with You there

A manjedoura

Hoje a Virgem dá à luz o 
Transcendente,
e a terra presenteia com 
uma gruta o In-comparável!
Anjos e pastores  
glorificam-n’O!

Lá numa manjedoura
Sem berço onde se deitar
O pequeno senhor Jesus
Pousou Sua doce cabeça

As estrelas no céu brilhante
Olham para onde Ele  
se deita
O pequeno senhor Jesus
Dormindo sobre o feno

Os animais com   
seus barulhos
Acordam o Bebé
Mas o pequeno senhor 
Jesus
Nenhum choro faz

Amo-te, senhor Jesus
Olha do alto do céu
E fica a meu lado
Até que a manhã   
se aproxime

Fica perto de mim,   
senhor Jesus
Eu peço-te que fiques
Junto a mim para sempre
E que me ames

Abençoa todas as crianças
No Teu carinhoso cuidado
E prepara-nos para o céu
Para lá vivermos contigo

Doce foi a canção
Doce foi a canção 
que a Virgem cantou,
Quando ela para Belém veio,
E deu à luz um Filho,
Que abençoou com o nome 
de Jesus.
Dorme, dorme,
Dorme, doce criança, cantou ela,
Meu filho, Salvador nascido,
Concedido pelas alturas,
Para visitar os desamparados,
Dorme, dorme, doce criança, 
cantou ela.



André Ferreira 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.

ANDRÉ 
FERREIRA 
ORGANISTA

Residente na Igreja de São Tomás de Aquino, em Lisboa, o Ensemble 
São Tomás de Aquino consti-tui-se como um grupo de composição 
variável formado por jovens músicos profissionais. Criado em Julho de 
2015, tem apresentado – em concerto e no âmbito litúrgico – repertório 
verdadeiramente exigente e diferenciado. Entre as obras executadas em 
concerto incluem-se o Kyrie e Gloria da “Missa em Si menor” e o “Magnificat” 

de J. S. Bach, Gloria de A. Vivaldi, “Messiah” de G.F. Han-del, “Selected Mass” de Vincent Novello, Requiem 
de Mozart, bem como numerosas obras de poli-fonia sacra antiga e contemporânea. Seguindo de perto o 
trabalho do compositor Alfredo Teixeira, tem estreado várias das suas obras: “Missa do Parto”, para coro e 
órgão (2018), “Apocalipse Breve segundo Daniel Faria”, para duplo trio (2019); “Hinário para um tempo de 
confiança”, para coro, órgão e saxofone (2021). Em Março de 2021, através de várias plataformas digitais, 
iniciou um pro-jeto musical, denominado de “Vou interpretar o meu enigma ao som da lira. Música, Liturgia, 
Espi-ritualidade”, que pretende (re)descobrir e divulgar, de forma ampla, música portuguesa. De igual modo, 
tem vindo a apresentar-se em diversos festivais de música tais como: Festival Internacional de Órgão da 
Madeira (2017), II Festival Internacional de Órgão de Mafra (2018), Festival de Músi-ca “Sons com História” 
de Castelo de Vide (2019), Festival Cistermúsica (2020), II Festival de Mú-sica Antiga de Torres Vedras 
(2020) e Festival de Música no Termo (2021). Em Novembro de 2020, sob a chancela da Paulus Editora, 
lançou o seu primeiro projeto discográfico, intitulado de “Vimos do Mar e da Montanha”.
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João Andrade Nunes (1990) é mestre (2019) e licenciado (2015) em 
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na mesma 
instituição, atualmente, é doutorando em Direito, na especialidade 
História do Direito Português. Paralelamente, mantém uma atividade 
musical de âmbito profissional. Depois de ter realizado o Curso Integrado 
de Música nos conservatórios de música Pedro Álvares Cabral (Belmonte) 
e Oficinas de S. José (Guarda), em 2008, por meio de provas públicas, 
ingressou na Banda da Armada Portuguesa, como saxofonista solista. 

Em 2009, juntamente com a flautista Miriam Cardoso e o oboísta Filipe Branco, fundou o grupo de música 
contemporânea Entre Madeiras Trio. Concomitantemente, licenciou-se em Música, pela Escola Superior de 
Música de Lisboa (2011). Nesta instituição, estudou técnicas de composição e harmonização com João 
Madureira. Fora da academia realizou, ainda, cursos de composição com Domenico Ricci, Fernando Lapa 
e Jorge Constante Pereira. Desde 2011, tem musicado e harmonizado inúmeros textos litúrgicos. Nesse 
sentido, destacam-se várias obras publicadas em plataformas digitais e em formato impresso como: 
Livro Cinzento - laboratório 2019, Editorial Frente e Verso, Braga, 2019, Cantoral Nacional para a Liturgia, 
Secretariado Nacional de Liturgia, Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima, 2019 e Vimos do Mar e da 
Montanha, Paulus Editora, Lisboa, 2020. Como maestro fundou (2015) um peculiar projeto de divulgação 
e incremento de música sacra na liturgia designado de Ensemble e Coro São Tomás de Aquino, residente 
na Igreja São Tomás de Aquino, em Lisboa. Em 2019 integrou, como elemento do júri, o I Concurso 
Internacional de Composição, Prémio Clotilde Rosa e o Prémio de Composição Pe. Miguel Carneiro.

Natural de Lisboa (1987), realizou os seus 
estudos musicais no Instituto Gregoriano 
de Lisboa, é licenciada em Fisiologia Clínica 
(Escola Superior de Tecnologias da Saúde 
de Lisboa) e mestre em Direção Coral – 
ensino e performance, sob orientação de 
Paulo Lourenço (Escola Superior de Música 
de Lisboa). Trabalha regularmente como 

maestrina e mezzo-soprano nalguns projetos nacionais e internacionais e 
ainda como professora de coro na Escola de Música de Nossa Senhora do 
Cabo e Instituto Gregoriano de Lisboa. Na área do canto teve oportunidade 
de trabalhar com Armando Possante e Manuela de Sá. Como solista, realizou 
alguns concertos em repertório de várias épocas e estilos. Tem trabalhado 
com Michel Corboz, Esa Pekka Salonen e Patrice Chéreau, John Nelson, 
Leonardo García Alarcón, entre muitos outros.Fez parte do Tenso Europe 
Chamber Choir 2015 (Kaspars Putnins) e participou em vários festivais de 
renome na Europa integrando vários agrupamentos, como o Festival de 
Ambronay (FR), Festival d’Aix en Provence, Oude Muziek (NL). É maestrina 
assistente do Coro Participativo do Summer Choral Festival of Lisbon (desde 
2017) e do Coro Participativo da Fundação Calouste Gulbenkian (2017 e 2018). 
Faz parte do Ensemble São Tomás de Aquino como membro e maestrina 
assistente. Como cantora de ensemble, trabalha regularmente com o Choeur 
du Chambre de Namur (BE), Officium Ensemble e Coro Gulbenkian (PT), neste 
último é também assistente da direção artística
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