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DELLALIAN TRIO

Foi fundado em Lisboa em 1995 pelas filhas do compositor Harutiun Dellalian, a pianista Marina 
Dellalyan e a violinista Nariné Dellalian, e pelo violoncelista Levon Mouradian. Os membros do 
Dellalian Trio tiveram a sua formação musical na sua cidade natal, Yerevan, e Moscovo. 
Desde os anos 90, os membros do Dellalian Trio começaram a desenvolver a sua atividade 
artística em Lisboa. Atuaram nas melhores salas do país, como o Grande Auditório da Fundação 
Gulbenkian e Teatro Nacional São Carlos, Centro Cultural de Belém e Palácio Nacional de 
Queluz, entre outras. Participaram em festivais de música de câmara nos Estados Unidos da 
América, França, Arménia. Foram convidados para vários projetos de outros artistas tendo 
participado em concertos, gravações, entrevistas e reportagens de rádio e televisão.
A missão do trio é a divulgação da música do compositor Harutiun Dellalian, da música arménia 
em geral, além de, naturalmente, ter um grande repertório dos compositores clássicos de todas 
as épocas. 
Dellalian Trio estreou em Portugal obras de vários compositores arménios como Komitas, Aram 
Khachaturyan, Alexander Arutunyan, Harution Dellalian, Tigran Mansuryan, Vaché Sharafyan, 
Arno Babajanyan.
Em outubro de 2014 realizou dois concertos na Semana da Cultura Arménia em Lisboa, 
organizada pela Fundação Gulbenkian. 
Em 2015, Dellalian Trio participou no espectáculo teatral sobre o pintor arménio Arshile Gorky, 
intitulado Logo à noite, no Lago Van. 
Dellalian Trio está a preparar o lançamento de um concurso internacional de composição, junto 
com outros organismos nacionais e internacionais, que vai ter o nome do Harutiun Dellalian e 
que terá lugar na cidade de Yerevan. Este concurso vai ter a sua primeira edição no próximo ano 
para assinalar os 80 anos de nascimento do compositor que, apesar de ter tido uma vida curta, 
deixou um enorme legado na história de música do seu país. 

1001 VIAGENS
DANÇAS ARMÉNIAS COM SHAKEH
E DELLALIAN TRIO 
SHAKEH MAJOR TCHILINGIRIAN – Bailarina
DELLALIAN TRIO
 NARINÉ DELLALIAN – Violino
 LEVON MOURADIAN – Violoncelo
 MARINA DELLALYAN – Piano

18H30 / EDIFÍCIO COLEÇÃO MODERNA – NAVE      
Duração: 1h15

DANÇA

Pedimos que desliguem os telemóveis durante o espetáculo.
Não é permitido tirar fotografias nem fazer gravações sonoras ou filmagens

durante o espetáculo. Programa e elenco sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Av. de Berna, 45 A
1067-001 Lisboa

FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN
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1001 Viagens conta a História da Diáspora Arménia através da música e dança.
A Diáspora Arménia existe há mais de 1000 anos. Uma Diáspora alargada significava 
desastre na terra natal. O deslocamento periódico das populações, sofrimentos e 
batalhas são elementos comuns na história da Arménia e na região em geral.
Mas a viagem para a regeneração e renascimento continua: uma viagem que 
começou há séculos atrás, sempre acompanhada pelas memórias da terra natal, da 
infância, da nostalgia, da saudade e da determinação para vencer. Tal comos os 
ramos de uma “flor de cerejeira em flor” (dança final), milhares de arménios, em 
pequenas e grandes comunidades pelo mundo fora, têm pelo menos uma coisa em 
comum: a preservação de uma rica herança cultural e, mais importante, a celebração 
da vida, da esperança para a humanidade.

PROGRAMA

Oração (Nina Grigoryan)

Nas montanhas…e no campo… (Vache Sharafyan) 
4 andamentos para trio com piano
Coreografia: Shakeh Major Tchilingirian 

Damasqueiro (Komitas) 
Esta canção é sobre um damasqueiro, símbolo de fertilidade, e narra a “angústia” 
da “árvore” que testemunha o sofrimento das pessoas da terra. Ela lamenta “não 
tenho pedra onde me sentar / não tenho amor para o meu coração que arde / oh 
miserável, vazio mundo / tenho o pomar mas nenhum fruto”.
Coreografia: Norayr Mehrabyan

Cinco bagatelas para trio com piano (T. Mansuryan)

Saudade-Garod (tradicional popular)
Esta dança retrata a profunda saudade de uma mãe pelo que foi perdido e a 
oração pela regeneração das ruínas do passado. A palavra “garod”, em Arménio, 
significa saudade, amor e esperança quando alguém enfrenta a incerteza e a 
expectativa de um encontro… Todas estas emoções estão refletidas na dança. 
Coreografia: Viktoria Khanamiryan

Elegia para piano (A. Babadjanyan) 

A cerejeira em flor-Tsaghgats Baleni (Khachatur Avetisyan)
Esta dança lírica anuncia a chegada da Primavera. A cerejeira em flor, com os seus 
ramos arqueados, vastas raízes e pesados ramos. Está viva graças ao fluxo da 
seiva, dá à luz frutos maduros. Traz alegria, esperança e renovação da vida. 
Coreografia: Yerdjanik Martikian

1001 VIAGENS     
DANÇAS ARMÉNIAS COM SHAKEH
E DELLALIAN TRIO

Al Ajlukh (Komitas)

Circle of Life
Oficina de dança orientada por Shakeh Major Tchilingirian.
Formar um círculo constituído por diversas pessoas, culturas e nacionalidades é 
um gesto simbólico poderoso. Na iconografia medieval e tradicional da Arménia 
os símbolos circulares significavam a eternidade, e consequentemente, a 
sobrevivência do espirito humano. Com este “círculo da vida” reafirmamos a 
dignidade e o valor da vida Humana, relembrando todas as vítimas das 
atrocidades passadas e presentes. De mãos dadas, mostramos a nossa 
determinação e força coletiva para fazer frente às injustiças e ao tratamento 
desumano do Ser Humano. 

 
SHAKEH MAJOR TCHILINGIRIAN

Conceituada dançarina e coreógrafa, atualmente atua e ensina a nível internacional. A forma 
única e exclusiva da sua interpretação e apresentação, expressa em diversas produções já 
realizadas, sublinha o poder e espiritualidade das danças arménias. 
Nascida em Inglaterra, de origem Arménia e ortoptista de profissão, dança desde os 6 anos de 
idade e formou-se em ballet clássico.
O cineasta Atom Egoyan descreve a sua atuação como “fascinante, de volta às raízes”. A sua 
forma de interpretar a dança é o tema do filme artístico Verve, da autoria de Nigol Bezjian. 
Shakeh, tem recebido um elevado reconhecimento pela sua metodologia artística. Tem conduzido 
diversas oficinas de dança em várias cidades Europeias, e foi convidada para organizar oficinas 
nos Estados Unidos, Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. Participou em superproduções, 
incluindo a estreia Londrina da ópera Anoosh (2012), opereta Garineh (2014) e ópera Davit Bek. 
Obteve ainda o papel principal na produção de dança contemporânea Nerdurs (2012) 
apresentada em Yerevan e dedicada aos temas da pátria e dispersão do povo.
Desde 2010, Shakeh trabalha com “as massas” na tradição do “Circle of life” em cerimónias 
públicas, banquetes e celebrações. Trabalha também  com crianças e jovens através de métodos 
e programas inovadores sobre dança étnica e popular.
Mais recentemente decidiu recorrer às danças folclóricas para estimular a prática de exercício 
entre os idosos. 
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MARCO OLIVEIRA

Marco Oliveira nasceu em Lisboa. Aos 10 anos, 
ganhou o primeiro prémio de Juvenis na Grande Noite 
de Fado no Coliseu dos Recreios, e em 2004 repetiu a 
proeza, conquistando o primeiro prémio na categoria 
de Seniores na Grande Noite de Fado no Teatro São 
Luiz. 
Começou a estudar guitarra clássica aos 13 anos no 
Instituto Vitorino Matono, em Lisboa. Aos 15 anos 
entra no Conservatório Nacional de Música.
É de todo este cadinho de ensinamentos que desponta 
a sua pluralidade artística enquanto autor, compositor, 
cantador e músico. 
Enraizado na cultura e na vivência do Fado, o talento 
de Marco Oliveira sobressai desde logo, e surgem os 
convites para concertos no estrangeiro, de que recorda 
com emoção o primeiro, com apenas 15 anos, na 
Holanda, com a fadista Ana Moura.
Em 2008, edita o seu primeiro álbum, Retrato e, ainda 
durante este ano, recebe o Prémio Francisco 
Carvalhinho atribuído pela Casa da Imprensa. 
Em Janeiro de 2013, inaugura o ciclo Há Fado no Cais 
com um concerto no Centro Cultural de Belém, com 
produção do Museu do Fado e EGEAC. 

Em dezembro de 2015, apresenta-se em concerto pela primeira vez na Rússia, no Art-Kafe 
Durov em Moscovo, e no Chaolin Hall em São Petersburgo. 2016 será o ano de Amor é água 
que corre, o seu segundo álbum.

   MÚSICA

MODINHAS
LUSO-BRASILEIRAS
OS MÚSICOS DO TEJO
Sandra Medeiros – Soprano
Marco Oliveira – Viola e voz
Marcos Magalhães – Cravo e direção musical

16H00 / EDIFÍCIO COLEÇÃO MODERNA
– SALA POLIVALENTE  

Duração aproximada: 1h00

Pedimos que desliguem os telemóveis durante o espetáculo.
Não é permitido tirar fotografias nem fazer gravações sonoras ou filmagens

durante o espetáculo. Programa e elenco sujeitos a alteração sem aviso prévio.



Na viragem para o século XIX, Portugal e o Brasil partilham um género 
original de canção de salão que cria pontes entre a música erudita e as 
canções e danças de raiz popular.

MODINHAS LUSO-BRASILEIRAS
OS MÚSICOS DO TEJO

PROGRAMA:

Avezinha (a) (Vitorino José Coelho [início do século XIX])
Frescas Praias do Barreiro (a)  (António José do Rego [fl. 1783–1821])
Os laços d’ Amor (a) (José Acuña [?–1828])
Desprezar do mundo a glória (b) (António da Silva Leite)
Amor concedeu-me um prémio (b) (António da Silva Leite)
Andante da Sonata em mi menor (d) (Carlos Seixas [1704-1742])
É somente a minha vida sempre penar e sofrer - modinha (b)

(Francisco Xavier Baptista [?–1797])
Foi por mim, foi pela sorte - modinha (c) (Anónimo [início do século XIX])
Fenece doce esperança - modinha (c) (Raphael Coelho Machado [1814–1887])
Hei-de amar-te até morrer! (f) (Anónimo [início do século XIX])
Sonata nº 16 em dó menor para cravo - sem indicação de andamento (d) 

(Carlos Seixas)
Sonata nº 16 em dó menor para cravo - Minuetto (d) (Carlos Seixas)
Sem ciúmes, sem suspeitas - modinha (c) (José Joaquim Lodi [?–1856])
Ternas aves - Moda a Duo del Signor Joze de Mesquita (b)

(Jozé Mesquita [fl.1793-1795])
Você trata amor em brinco (e) (Marcos António Portugal [1762–1830])
Que fiz eu à natureza (b) (José Maurício [1752–1815])
Os efeitos da ternura – lundum (g) (Anónimo [finais do séc. XVIII])

(a) Códice Nº 658 (Fundo da Manizola), Biblioteca Pública de Évora.
(b) Jornal de modinhas com acompanhamento de cravo pelos melhores autores,
publicado por Francisco Domingos Milcent e Pierre André Marchal, Lisboa, 1792-1797.
(c) Modinhas luso-brasileiras; transcrição e estudo de Gerhard Doderer, (Portugaliae Musicae, v.44), Fundação 
Calouste Gulbenkian, Serviço de Música, Lisboa, 1984.
(d) 80 Sonatas de Carlos Seixas; transcrição e estudo de Macário Santiago Kastner, (Portugaliae Musicae, v.10), 
Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Música, Lisboa, 1992.
(e) Modinhas by Marcos Portugal (ed. Rejane Paiva and David Cranmer), Lisboa, Instituto das Artes, 2006.
(f) Modinhas Imperiais, transcrição e estudo de Mário de Andrade (1930) 3ª edição, São Paulo, Itatiaía, 1980. 
(g) E-Mp/3173. 24, Biblioteca Nacional de España.

MARCOS MAGALHÃES

Nasceu em Lisboa, estudou na Escola Superior de 
Música de Lisboa (ESML) e no Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSM) 
com Christophe Rousset, K. Gilbert, K. Haugsand, F. 
Marmin, C. Rosado Fernandes e K. Weiss.
Fundou, em conjunto com Marta Araújo, Os Músicos do 
Tejo, grupo dedicado à música antiga.
Dirigiu no CCB as óperas La Spinalba de Francisco 
António de Almeida, Lo Frate’nnamorato de Giovanni 
Battista Pergolesi, Le Carnaval et la Folie de André 
Cardinal Destouches, a serenata de Francisco António 
de Almeida Il Trionfo d'Amore e Dido e Eneias de Henry 
Purcell (Fundação Calouste Gulbenkian).
Dirigiu e editou os CD's Sementes do Fado (com Ana 
Quintans e Ricardo Rocha), As Árias de Luísa Todi (com 
Joana Seara) e já foram editados pela Naxos dois 
discos, por si dirigidos: La Spinalba, em 2012, e Il 
Trionfo d'Amore, ambas obras de Francisco António de 
Almeida. Está neste momento a terminar, na 
Universidade Nova e com bolsa da F.C.T., 
doutoramento orientado por D. Cranmer em torno das 
Modinhas Luso-Brasileiras.

SANDRA MEDEIROS

Sandra Medeiros nasceu em São Miguel, nos Açores. 
Estudou no Conservatório Regional de Ponta Delgada, 
com Imaculada Pacheco. É licenciada em Canto pela 
Escola Superior de Música de Lisboa, tendo integrado a 
classe da professora Joana Silva. Como bolseira da 
Fundação Calouste Gulbenkian e Centro Nacional de 
Cultura prosseguiu estudos de pós-graduação em 
canto com Julie Kennard e Clara Taylor na Royal 
Academy of Music (RAM) em Londres, onde se graduou 
com “Distinção”. Obteve o diploma RAM e o prémio 
Amanda von Lob memorial Prize. 
Foi premiada em concursos nacionais e internacionais de 
canto, dos quais se destaca o 2º Prémio no V Concurso 
Internacional de Canto Bidu Sayão no Brasil. 
Integrou os grupos Capela Lusitana (1995/97) sob a 
direção do Prof. Gerard Doderer e Azul (1994/98) com 
os quais atuou em diversos pontos do país e no 
estrangeiro, nomeadamente na Alemanha e Espanha.
A sua atividade como solista distribui-se pela música 
antiga, oratório, lied, melodie, canção do séc. XX/XXI e 
ópera. É convidada regular das temporadas dos 
principais teatros, salas de concerto e festivais de 
música portugueses. 

Paralelamente à sua atividade artística, tem vindo a desenvolver atividade pedagógica.
É regularmente convidada para realizar workshops sobre técnica e saúde vocal (Évora, 
Santarém), masterclasses de canto (S. Miguel/Açores e Badajoz) e ser membro de júri de 
concursos de canto em Portugal. Presentemente integra o corpo docente da Escola do 
Conservatório Regional de Évora - Eborae Musica, como professora das classes de canto e coro.
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   MÚSICA

 LEITURAS

A IDENTIDADE
DJAIMILIA PEREIRA DE ALMEIDA
(Orientação)
Para Jovens

15H00 / ROSEIRAL/SALA 2

Duração: 1h30

WALDEMAR BASTOS
Waldemar Bastos – Guitarra, voz
Eloko N’djoku – Guitarra
João Mouro – Guitarra
Philip Kanza – Baixo elétrico
Mick Trovoada – Percussão 
Mafwala Komba – Bateria
Amandio Bastos – Técnico de som 
Associação Sons da Lusofonia – Produção

21H30 / ANFITEATRO AO AR LIVRE

Duração aproximada: 1h30 

Pedimos que desliguem os telemóveis durante o espetáculo.
Não é permitido tirar fotografias nem fazer gravações sonoras ou filmagens

durante o espetáculo. Programa e elenco sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Av. de Berna, 45 A
1067-001 Lisboa

FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN
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Este concerto especial é o resultado-síntese de uma caminhada, sendo 

também uma visão muito particular nascida de uma leitura e interpretação 

muito própria de Waldemar no amplo espectro do universo da música onde o 

autor/compositor se expressa. Um natural casamento entre a música 

tradicional de Angola e a sua música urbana, em interação com todas as 

outras músicas do mundo, fruto de uma viagem cosmopolita vivida pelo autor 

em parceria com outros músicos como Chico Buarque (Brasil), Dulce Pontes 

(Portugal), Keiko Matsui e Ryuichi Sakamoto (Japão), Sadazínia (Grécia) ou 

Busta Rhymes (EUA). 

"A minha música reflete alguém que nasceu na Mãe África, em Angola. Tenho 

essa matriz, este pilar forte – é a Alma – mas revestida de elementos de outras 

paisagens – doutras cores, cheiros e sabores – pois desde muito cedo que 

tenho o privilégio de viver, conviver, bebendo o que de melhor há nas outras 

culturas, o que muito agradeço. Agradeço a música!", diz Waldemar Bastos.

São estas características artísticas de Waldemar que fazem dele uma 

referência cultural repleta de texturas, com uma voz que transcende a tristeza 

com um brilho e beleza ímpares. 

Esta é uma viagem à volta da fogueira, uma noite de Poesia.

PROGRAMA

M´bim M´birim
Margarida
N´dapadula
Saofrimento
Um amigos
Água do Bengo
Rainha Ginga
Teresa Ana
Kuribota

(autoria: Waldemar Bastos)

Mungueno
Pitanga Madura
Por do Sol
Ngana
Muxima
Querida Angola
Twende Vossi
Velha Chica
Colonial

WALDEMAR BASTOS     

WALDEMAR BASTOS

Músico e compositor angolano nascido em 1954, na província de São Salvador do Congo, 
Angola.  
Desde cedo que Waldemar Bastos revelou especial interesse pela música. O seu pai – 
organista de igreja – apercebeu-se do seu prematuro talento musical quando o surpreendeu 
a tocar concertina aos 7 anos de idade. Ainda antes de chegar ao Natal, Waldemar Bastos 
recebeu o seu primeiro acordeão que aprendeu a tocar de forma autodidata. Logo aos 9 
anos, era o mais jovem elemento da banda musical Jovial, que atuava em toda a Angola. 
Mais tarde, formou outros grupos musicais que por todo o país tocaram em bailes e 
concertos, iniciando assim um sólido percurso daquele que é hoje considerado um dos 
grandes Embaixadores da música de Angola.
Nos anos 80, foi viver para o Brasil e, com a ajuda de Chico Buarque, gravou o seu primeiro 
disco, Estamos Juntos (1983), que, para além da participação de Chico Buarque, incluiu 
também a colaboração de Jaques Morelenbaum, Dorival Caymmi, João do Vale, As Gatas, e 
a Orquestra Sinfónica do Brasil.
Em 1990, o músico e compositor regressa a Luanda (Kinaxixi) para um grande concerto, ao 
qual assistiram 200 000 pessoas. Este regresso fez-se no contexto político das assinaturas do 
Protocolo de Lusaka e do anúncio do regresso da paz em Angola. Goradas que foram as 
expectativas, regressa a Portugal.
A sua carreira teve um novo impulso quando David Byrne, ex-Talking Heads, propôs ao 
músico angolano a sua participação na recompilação de Adventures in Afropea 3: Telling 
Stories to the Sea.
No seu percurso profissional, Waldemar Bastos tem sido presença assídua em espetáculos 
privados e públicos no Principado do Mónaco, a convite de S.A. Princesa Carolina e do 
falecido Príncipe Rainier, tendo sido convidado de honra na Gala Bal de la Rose em 2004. Em 
2014 foi um dos convidados principais nas celebrações do 25º aniversário da queda do Muro 
de Berlim.
Tom Moon, no seu famoso livro 1000 recordings to hear before you die, menciona a música 
de Waldemar, caracterizando-a como singular e poética, de beleza única.
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