
 

  



 

 

 

 

Concerto “Exsultate, Jubilate” 

19fev22, 21h30 | Igreja Matriz de Apúlia 

20fev22, 15h | Igreja Paroquial de Antas 

 

Carla Caramujo e Ensemble de Sopros da Banda de Antas 

Direção: Diogo Costa 

 

Neste concerto, sob direção do maestro Diogo Costa, a Banda de Música de Antas apresenta-se em formato de 
ensemble de sopros, uma formação muito característica da música para sopros, que dá principal destaque aos 
instrumentos de madeira, e que foi explorada pelos grandes compositores da história da música, tais como 
Mozart, Dvorak, Strauss, entre outros. A esta formação junta-se a soprano Carla Caramujo, uma das mais 
aclamadas sopranos portuguesas. Como obra central do programa, apresenta-se o motete “Exsultate, Jubilate”, 
composto por W. A. Mozart, estreado em Milão a 17 de Janeiro de 1773. As obras com canto que se apresentam 
neste concerto contam com arranjos musicais da autoria do maestro Diogo Costa. 

 

 

Programa 

Felix Mendelssohn (1809-1847): Abertura Op.24 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759): Let the Bright Seraphim - Oratória Samson, HWV57 

Giacomo Puccini (1858-1924): O mio babbino caro 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fantasia em SolM, BWV 572 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Exsultate, Jubilate, K. 165 

I. Allegro - Exsultate, jubilate 

II. Recitativo - Fulget amica dies 

III. Andante - Tu virginum corona 

IV. Molto allegro - Alleluja 

James Swearingen (n. 1947) In all its glory 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Exsultate, jubilate”, W. A. Mozart – texto e tradução 

 

Allegro 
Exsultate, jubilate,  
o vos, animae beate,  
dulcia cantica canendo,  
cantui vostro respondendo,  
psallant aethera cum me.  
 
Recitative  
Fulget amica dies,  
jam fugere es nubila et procellae; exortus est justis 
inexspectata quies 
Undique obscura regnabat nox,  
surgite tandem laeti,  
qui timuistis adhuc,  
et jucundi aurorae fortunatae  
frondes dextera plena et lilia date.  
 
Andante 
Tu virginum corona,  
tu nobis pacem dona,  
tu consolare affectus,  
unde suspirat cor.  
 
Molto allegro 
Alleluja, Alleluja... 

Allegro 
Exultai, alegrai-vos,  
Vós almas abençoadas  
entoando doces cânticos;  
em resposta ao vosso cantar,  
que os céus cantem comigo.  
 
Recitativo 
Raiou um dia agradável,  
dissiparam-se nuvens e tormentas; surgiu para os justos 
uma calma inesperada,  
quando reinava a noite escura 
levantai-vos, pois, alegremente,  
os que ainda temeis,  
e, felizes por este dia,  
oferecei com abundância grinaldas e lírios.  
 
Andante 
Tu, coroa das virgens,  
tu dá-nos a paz,  
tu dá sossego aos ânimos  
sempre que o coração sofrer. 
 
Molto allegro 
Aleluia, Aleluia... 

 

 

Notas biográficas dos intérpretes 

Carla Caramujo, soprano 

Formou-se na Guildhall School of Music and Drama e no Royal Conservatoire of Scotland. Venceu o Concurso 
Nacional de Canto Luísa Todi, o Musikförderpreis der Hans-Sachs-Loge na Alemanha, o Chevron Excellence, o 
Ye Cronies e o Dewar Awards no Reino Unido. 
Cantou Gilda em Rigoletto, Contessa Folleville em Il viaggio a Reims, Clorinda em La Cenerentola, D. Anna em 
D. Giovanni, Adele em Die Fledermaus, Lisette em La Rondine e Princesse em L’enfant et les Sortilèges no Teatro 
Nacional de São Carlos. Outros papéis e repertório de concerto incluem Violetta em La Traviata, Adina em L’elisir 
d’amore, Armida em Rinaldo, Königin der Nacht em Die Zauberflöte, Herz em Der Schauspieldirektor, Fiordiligi 
em Cosi fan tutte, Valetto em L’Incoronazione di Poppea, Nena em Lo frate ‘nnamorato e Vespina em Serva 
Padrona de Pergolesi, 9ª Sinfonia de Beethoven, Missa em Dó menor de Mozart, Carmina Burana, Criação de 
Haydn, Messias de Händel, Paixão Segundo S. João e S. Mateus de Bach, Requiem de Brahms, no Reino Unido 
(Barbican, New Sage Gateshead Music Center, Royal Theatre of Glasgow e Edinburgh Festival Theatre), 
República Checa (Smetana Hall), Alemanha (Heidelberg Concert Hall), Uruguai (SODRE), Colômbia (Teatro 
Mayor), México (Teatro Peón Contreras), Argentina (Usina del Arte), Brasil (Sala Cecília Meireles, Theatro da 
Paz), Espanha (Festival Are-more) e nas principais Salas e festivais nacionais. 
 



 
 
 
 
No âmbito do repertório contemporâneo, foi Salomé na estreia de O Sonho de Pedro Amaral, com a London 
Sinfonietta na Gulbenkian e The Place (Londres), Flight Controller em Flight de Jonathon Dove em Glasgow e 
Soprano em Lady Sarashina de Peter Eötvös com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Estreou a versão 
sinfónica de Lua, canção de uma morte de Nuno Corte-Real com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e Vida e 
Milagres de Dona Isabel de Alexandre Delgado com a Orquestra Clássica do Centro. De João Ripper, interpretou, 
Cartas Portuguesas na Gulbenkian, Iara em Onheama no Festival Terras sem Sombra, Cinco poemas de Vinicius 
de Moraes, Domitila e a estreia de Icamiabas no Festival Internacional de Música do Pará. Em 2019, estreou La 
Princesse em Orphée de Philip Glass no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Gravou para as etiquetas Naxos e MPMP. 
 

Banda de Antas 

A primeira informação escrita sobre a existência de uma Banda de Música em Antas é de 1871, o que pressupõe 
que terá nascido algum tempo antes. Era maioritariamente composta por músicos das freguesias de Antas e 
Belinho. Foi seu fundador o “mestre-músico” José Manuel Martins Franco (1832-1886) que, por volta do ano 
de 1883, a legou a seu sobrinho António Augusto Pereira de Barros (1850-1924). Este manteve a regência até 
1894-95, altura em que uma divergência entre músicos deu origem à formação da Banda de Belinho. Novo 
diferendo viria a dar origem, em novembro de 1920, à formação da Banda Marcial de S. Paio de Antas. Foi seu 
fundador Manuel Rodrigues Laranjeira (1894-1978), ao tempo contramestre da referida Banda. 
Nesses tempos difíceis, situados entre as duas grandes guerras, em que as dificuldades económicas se 
sobrepunham e se impunham aos sonhos dos grandes artistas, “Mestre Laranjeira”, como passou a ser 
conhecido, não regateava doação e afinco à causa da Banda nascente. Com o objetivo de lhe dar projeção, e 
após acordo com a direção da corporação e comando dos bombeiros do concelho, em 1925 a filarmónica 
adotou o nome de Banda dos Bombeiros Voluntários de Esposende. 
Mestre Laranjeira era a vida da Banda e a Banda era a sua vida. Foram inumeráveis e inesquecíveis os êxitos 
musicais que obteve durante mais de 55 anos de regência. Faleceu em 19 de Janeiro de 1978 e com ele morreu 
também a sua Banda. 
Passados 5 anos de inatividade, Anselmo Saleiro Viana, presidente da Assembleia de Freguesia de Antas, 
propõe-se apoiar a sua reestruturação e relançamento. Um grupo de 18 antigos músicos volta a tocar, a 2 de 
outubro de 1983, na inauguração do campo desportivo António Correia de Oliveira. Nesse momento, Junta e 
Assembleia de Freguesia decidem reerguer a Banda, contando com a forte ajuda dos naturais e empresas de 
Antas, a que se juntaram outras de freguesias vizinhas. Mais uma vez, a corporação dos bombeiros deu o seu 
apoio. Em 26 de Janeiro de 1984, por escritura notarial, ficou registada a Associação Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Esposende – S. Paio de Antas. 
Foi seu primeiro regente o prestimoso maestro Leonardo Vieira. A partir de 1989 e até 2012 passou a ser 
artisticamente dirigida pelo maestro Valdemar Sequeira, notável compositor, destacado entre os seus pares. 
Atualmente, o diretor artístico e maestro da Banda é o jovem promissor Diogo Costa, que com o seu 
profissionalismo, competência e dedicação dos músicos, continuará a levar a Banda à ribalta da sua longa 
história. 
Hoje tem uma sede de real gabarito, construída com a ajuda da Câmara Municipal de Esposende, onde funciona 
uma escola de música de excelência, repleta de alunos interessados, e dinamizada por uma excelente equipa 
de professores. Desta escola nasceu a Orquestra de Sopros ABBVE, que participa em diversos eventos culturais 
e é a promissora garantia de que à Banda de Antas não vai faltar a frescura e a revitalização contínua de novos 
músicos. 
Jorge Manuel da Cruz Torres Neiva, atual presidente da Direção, vem na sequência de um elenco de 
dinamizadores, iniciado com Manuel Alves Meira da Cruz e prosseguido por Manuel Augusto Saleiro da Cruz,  



 
 
 
 
Alberto Meira de Barros, Alcino Viana Neiva, António Viana da Cruz, Manuel José Sampaio Viana e José Mário 
Saleiro de Meira Torres. Cada um, a seu tempo, foi guiando esta associação musical que, por mérito próprio e 
pela qualidade atingida na arte dos sons, chegou aos píncaros da fama entre as congéneres em Portugal. 
Em 19 de Agosto de 2014, foi condecorada com a medalha de Mérito Cultural, pelo Município de Esposende. 
A Banda dos Bombeiros Voluntários de Esposende – S. Paio de Antas, conta já com seis gravações de CD e dois 
DVDs. Em 2011 editou o livro monográfico “Banda de Música de Antas – 140 anos de História”, da autoria de 
Raul de Azevedo Saleiro, que é uma referência para as Bandas que existem ou existiram na região. Sob a batuta 
do maestro Diogo Costa, a banda tem vindo a inovar nas suas apresentações, apostando em reportório de 
compositores que incorporam a banda, em colaborações com a Escola de Música de Esposende, 
nomeadamente com o Coro de Pequenos Cantores de Esposende, e em concertos com artistas de renome tais 
como Vitorino Salomé em 2014 e 2016, e a fadista Esposendense Filipa Menina, pela ocasião do 124ª 
Aniversário dos B.V. de Esposende. Da participação em diversos festivais de bandas, destacam-se as 1ª, 2ª, 4ª 
e 7ª edições do Concurso de Bandas Filarmónicas de Braga, nas quais resultaram o 3º e 2º lugares com uma 
pontuação de destaque sob as restantes bandas participantes, e a participação na 45ª edição do Certamen 
Internacional de Bandas de Música Vila d’Altea, na qual a banda obteve um honroso 2º lugar.  
Com cerca de 25 a 30 concertos anuais, lado a lado com as melhores bandas do país, conta no seu currículo 
com várias atuações além-fronteiras, nomeadamente em terras de França e Espanha. 
 
Diogo Costa, maestro 

Nascido em 1989, Diogo Costa é um jovem maestro com experiência num vasto repertório musical, que abrange 
desde a música antiga até à música contemporânea.  
Entre os seus projetos recentes e futuros incluem-se os convites para a Hallé Orchestra e a Filarmónica da BBC 
em Manchester, a Orquestra Nacional de Gales da BBC, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra do Norte, a Orquestra Clássica do Sul, a 
Orquestra Clássica do Centro, a Orquestra d’Almada, a Orquestra Clássica de Espinho, o Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa e a West European Studio Orchestra, com a qual tem vindo a gravar em diversos 
estúdios, entre eles o lendário Abbey Road, em Londres. 
Nutrindo um interesse especial pela Ópera, Diogo Costa tem vindo a trabalhar na produção de várias Óperas 
com alguns dos mais destacados encenadores e maestros. Em 2019, trabalhou como maestro assistente de 
Lorenzo Viotti na produção da Ópera Romeu e Julieta de Gounod, com a Orquestra e Coro Gulbenkian e, no 
mesmo ano, enquanto maestro assistente de David Azagra, na produção da Ópera O Elixir do Amor de Donizetti, 
no projeto “Opera Jóven” em Espanha. Recentemente, estreou-se enquanto maestro principal na produção da 
Ópera A médium, de Menotti, no Operafest Lisboa, que recebeu as melhores críticas internacionais. 
Presença constante em diversos concursos internacionais, foi finalista, em 2020, no Mackerras Fellowship da 
Ópera Nacional de Inglaterra e Semi-finalista na Siemens Hallé International Conducting Competition.  
Iniciou os seus estudos musicais na Banda de Música de Antas (Esposende), prosseguindo-os na Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo e na Escola Superior de Música de Lisboa. Em 2010, começou os 
estudos em Direção de Orquestra na Academia Nacional Superior de Orquestra – Metropolitana, com o 
conceituado pedagogo Jean-Marc Burfin. Concluiu com distinção a pós-graduação no Royal Northern College 
of Music de Manchester (Inglaterra), onde frequentou o Mestrado em Direcção de Orquestra, sob a orientação 
de Mark Heron e Clark Rundell. Aqui teve a oportunidade de trabalhar como maestro assistente de Juanjo 
Mena, John Storgårds e Sir Andrew Davis na Orquestra Filarmónica da BBC, e Vasily Petrenko na Orquestra 
Filarmónica Real de Liverpool. Em complemento, tem realizado masterclasses com Sir Mark Elder, Peter Eötvös, 
Martyn Brabbins, Douglas Bostock, Johannes Schlaefli, Jean-Sébastien Béreau e Emilio Pomàrico. Em 2013 
participou como maestro assistente de Boris Gruzin, na produção do bailado Cinderela, de Prokofiev, com a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado. 



 
 
 
 
 
 
 
Atualmente é Diretor Artístico e Maestro da Banda de Música de Antas, com a qual tem vindo a conquistar 
diversos prémios dentro e fora do país, e professor de Orquestra na Escola Profissional Artística do Alto Minho. 
No decorrer da presente temporada, para além de concertos já agendados com diversos agrupamentos, Diogo 
estreia-se à frente da Orquestra Gulbenkian. 
 
 
 

 


