
são lu i z teatro m u n ici pal 25 abr

sábado às 16h00
Jardim de inverno
m/ 6, €7 sem descontoswww.teatrosaoluiz.pt

D i r e c ção  c é sa r  V i a n a

s o li s ta
ca r l a  ca r a m u j o

são luiz teatro municipal

direcção artística
aida tavares
direcção Executiva 
Joaquim rené
Programação Mais Novos 
susana duarte 
adjunta direcção Executiva 
margarida Pacheco
secretariado de direcção
olga santos
direcção de Produção
tiza Gonçalves (directora)
susana duarte (adjunta)
margarida sousa dias
direcção Técnica
Hernâni saúde (director) 
João nunes (adjunto)
Iluminação
carlos tiago
ricardo campos
ricardo Joaquim
sérgio Joaquim
Maquinistas
antónio Palma 
cláudio ramos
Paulo mira
vasco Ferreira 
Som
nuno saias
ricardo Fernandes
rui Lopes
secretariado Técnico
sónia rosa
direcção de Cena
José calixto 
maria távora 
marta Pedroso 
ana cristina Lucas (assistente)
direcção de Comunicação
ana Pereira (directora)
elsa Barão
nuno santos
Design Gráfico
silva designers
bilheteira
cidalina ramos
Hugo Henriques
soraia amarelinho
Frente de Casa 
Letras e Partituras
Coordenação
carla Pignatelli
inês macedo
assistentes de sala
carolina serrão 
domingos teixeira
Filipa matta
Helena malaquias
Hernâni Baptista
inês Garcia
João cunha
sara Fernandes
sara Garcia
sofia martins
carlos ramos (assistente)
segurança
securitas
Limpeza
astrolimpa

o Concerto Moderno é uma orquestra de 
cordas formada por jovens instrumentistas 
da área de Lisboa, com um projecto 
artístico sólido e ambicioso no campo  
da música clássica. aborda repertório  
de muitas épocas, do barroco aos nossos 
dias, sem ideias feitas e com vontade  
de descobrir novos caminhos, mesmo  
nas obras mais frequentemente tocadas. 
esta orquestra, que conta já com várias 
participações em festivais de música, 
nacionais e estrangeiros, tem-se 
apresentado em concerto em espaços  
tão emblemáticos como o teatro nacional 
de são carlos, o centro cultural de Belém, 
o Palácio da ajuda ou o teatro são Luiz, 
entre outros. em quase todos os concertos 
há solistas convidados – sempre músicos 
de reputação internacional – que podem 
trazer novas perspectivas e ambições 
sempre renovadas a este colectivo. 
(concerto moderno)

próximos  
concertos/  
solistas: 

16 mai
iDDo bar-shai
piano 

6 jun
FernanDo 
miguel jalôto
craVo



programa

Fernando Lopes-Graça,
4 Canções Populares Portuguesas

arranjos: césar viana 
 

Quem tem meninos pequenos 
Romance de gerinaldo 
Ó minha amora madura 

Faixinha verde 
 

Eurico Carrapatoso 
Pequena Música Lírica para arcos

 
I.  Preludio 

II.  Chorinho I 
III.  Melodia antiga 

IV.  Chorinho II 
V.  Postludio 

 

Fernando Lopes-Graça
2 Canções heroicas
arranjos: césar viana 

 
Canção campista 

Ronda
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Co-apresentação
concerto moderno
são Luiz teatro municipal

ca r l a  ca r a m u j o

É licenciada (Bmus hons) e mestre (mmus distinction) em 
canto/Performance e Ópera pelas Guildhall school of music 
and drama (Londres) e royal conservatoire of scotland 
(Glasgow), tendo integrado o elenco da alexander 
Gibson opera school em colaboração com a scottish opera / 
royal theatre of Glasgow. É ainda scholar da prestigiosa 
Fundação samling no reino Unido. teve como professores, 
entre outros, antónio salgado, Laura sarti, Patricia 
macmahon e christa Ludwig.

vencedora do concurso nacional Luísa todi, Chevron 
Excellence Award, Dewar Award e Ye Cronies Award  
no reino Unido e Musikförderpreis der Hans-Sachs-Loge  
em nuremberga, carla caramujo abarca um vasto repertório 
desde o Barroco até à produção contemporânea.

estreou em absoluto o papel de salomé em O Sonho de 
Pedro amaral com a London sinfonietta em Londres the 
Place e na Fundação Gulbenkian. colaborou com a orquestra 
de estugarda, croydon symphony orchestra, cambridge 
orchestra, scottish opera, royal Liverpool Philharmonic, 
ensemble Barroco de amesterdão, músicos do tejo, divino 
sospiro, orquestra de câmara de Xalapa (méxico), orquesta 
de cuerdas municipal de córdoba (argentina), ensenble de 
los Buenos aires, orquestras do algarve, do norte, clássica 
da madeira, metropolitana, nacional do Porto e sinfónica 
Portuguesa em obras do grande repertório coral-sinfónico 
tais como sinfonia nº9 de Beethoven, messias de Händel, 
requiem de Brahms, tendo-se apresentado nas principais 
salas de concerto de nuremberga, Heidelberg, newcastle, 
Londres, norfolk, Glasgow, Buenos aires, córdoba 
(argentina), montevideo, Porto e Lisboa e nos Festivais  
de aveiro, sintra, coimbra, edimburgo, esteban echeverria 
(Buenos aires, argentina) e mérida (méxico).

Participou na série documental gravada para rtP 
Percursos da Música Portuguesa com um concerto realizado 
no teatro nacional de s. carlos.


