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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)
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Concerto em Fá Maior, J.A.Benda

Allegro
Andantino

Allegro assai

Concerto para Piano nº13 em Dó Maior,  
KV 415, W.A.Mozart

Allegro
Adagio

Andante
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Co-apresentação
concerto moderno
são Luiz teatro municipal

F e r n a n D o  m i G u e l  ja lÔ t o 

natural de vila nova de Gaia. concluiu os diplomas de 
Bachelor of music e de master of music no departamento  
de música antiga e Práticas Históricas de interpretação  
do conservatório real da Haia (Países Baixos) estudando  
com Jacques ogg. 

Frequentou master-classes com Gustav Leonhardt,  
olivier Baumont, ilton Wjuniski, Laurence cummings e Ketil 
Haugsand. estudou ainda órgão barroco, fortepiano e 
clavicórdio, tendo sido bolseiro do centro nacional de cultura. 
Foi membro da académie Baroque européenne de ambronay 
e da academia belga mUsica. É mestre em música pela 
Universidade de aveiro e presentemente frequenta o 
programa de doutoramento em musicologia Histórica da 
Faculdade de ciências sociais e Humanas da Universidade 
nova de Lisboa.

É co-fundador e director artístico do Ludovice ensemble, 
com o qual já realizou mais de 40 concertos em 5 países, 
gravando um disco para a editora ramée-outhere. 
recentemente gravou para a Brilliant o seu primeiro disco a 
solo, com a integral das 6 suites para cravo de ch.-F. dieupart. 
colabora regularmente com a orquestra Barroca e o coro  
da casa da música do Porto, e com grupos especializados 
internacionais, tais como capilla Flamenca e oltremontano 
(Bélgica); La Galanía e La colombina (espanha). Foi durante 
vários anos membro da orquestra Barroca divino sospiro  
com quem se apresentou em inúmeros concertos em Portugal 
e no estrangeiro, gravando um disco para a editora dynamic. 
com a Lyra Baroque orchestra (minnesota) e a real escolania 
de san Lourenço d’el escorial gravou para a editora Glossa.

Leccionou master-classes de cravo no conservatório de 
música do Porto, e nas Universidades de Évora e aveiro. como 
conferencista, apresentou os seus trabalhos de investigação 
no PerForma (encontros de investigação em Performance 
da Universidade de aveiro), no Festival Laus Polyphoniae de 
antuérpia, e na esmae (escola superior de música e artes do 
espectáculo do Porto).
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