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Homenagem à Fundação das Casas de Fronteira e Alorna – 

ESML- 17 de novembro de 2019 

 

Exmo. Sr. Diretor da Escola Superior de Música de Lisboa, 

Prof. Miguel Henriques 

Exma. Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, na pessoa do 

Presidente do Conselho Diretivo, Dom José da Mascarenhas e 

respetiva família 

Exma. Sr.ª Administradora da Fundação Luso Americana,  Prof.ª Elsa 

Henriques 

Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

O Politécnico de Lisboa, comunidade académica constituída por mais 

de treze mil alunos, mil docentes e quatrocentos funcionários não 
docentes, com atividade de formação superior e investigação variada, 

das Engenharias/Tecnologias, às Ciências Sociais/Educação e às 

Artes, agradece ao Presidente da Escola Superior de Música,  
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Prof. Miguel Henriques, a disponibilização desta magnifica sala e o 
concerto que hoje, aqui, tem lugar.  

Aos professores e alunos da Escola Superior de Música de Lisboa 

expresso a gratidão do Instituto Politécnico pelo excelente trabalho, 
reconhecidamente superior, que veem desenvolvendo em prol do 

ensino superior da música, da investigação, da interpretação, da 

execução e da composição nos domínios artísticos da música ou com 
ela conexos. 

A projeção nacional e internacional da Escola Superior de Música de 
Lisboa, levada a cabo pelas suas diferentes orquestras – sinfónica, de 

sopros e de jazz, Cameratas – Gareguin e Silvia Dionísio, ensembles 

e grupos corais é motivo de orgulho para todos nós membros da 
comunidade académica do IPL. 

Sem desvalorizar muitas outras diferentes prestações internacionais 
da ESML, considero oportuno referir a próxima participação da 

Orquestra de Sopros da ESML na Midwest Clinic International Band 
and Orchestra Conference, que se realiza no próximo mês de 
dezembro, em Chicago, nos Estados Unidos da América. 

A participação da ESML neste evento musical, através da sua 

Orquestra de Sopros - dirigida pelo maestro Alberto Roque, conta com  
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o alto patrocínio do Presidente da República e é, para todos nós, um 
relevante reconhecimento e motivo de regozijo. 

Caros Colegas, 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Hoje a Orquestra Sinfónica da ESML, composta exclusivamente por 

alunos da licenciatura em música- variante execução (alunos do 1.º 
ao 3.º ano), dirigida pelo prestigiado maestro, Prof.  Vasco Pearce de 

Azevedo, presenteia-nos com um concerto de música clássica, com 
interpretações de:  Hector Berlioz, Louis Spohr e Joseph Haydn. 

Em nome do Politécnico de Lisboa, mais uma vez, agradeço, 

respetivamente, o trabalho de execução e de direção musical. 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

O Politécnico de Lisboa aproveita este concerto e a recordação dos 

150 anos da morte compositor Francês Hector Berlioz para  
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homenagear a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, na pessoa 
do Presidente do seu Conselho Diretivo, Dom José de Mascarenhas. 

Este reconhecimento à Fundação das Casas de Fronteira e Alorna é 

merecido e devido pelo trabalho desta Fundação na preservação e na 
divulgação da história e da cultura portuguesa, em especial, no 

âmbito do património e da música. 

E, também, pelo contributo dado por esta Fundação ao 
desenvolvimento de atividades culturais e formativas levadas a cabo 

pelo Politécnico de Lisboa, permitindo, deste modo, o incremento da 
perceção pela comunidade do real valor das atividades desenvolvidas 

pela nossa Instituição. 

Neste contexto, decidiu o Politécnico de Lisboa agraciar a Fundação 
das Casas de Fronteira e Alorna, na pessoa de Dom José de 

Mascarenhas, com a Medalha de Mérito por Serviços Prestados ao 
IPL. 

Nada mais apropriado para fazer este reconhecimento do que, 

simultaneamente, fruir da interpretação, levada a cabo pela 
Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa, de obras 

de vulto do classicismo ao romantismo. 
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 A ESML, evocando os 150 anos da morte de Hector Berlioz e através 
da sua obra, traz à interpretação musical o que de mais distingue o 

Homem: o sentimento e a emoção. Em suma, o Amor na sua mais 

vasta aceção. 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Que as relações de cooperação em curso entre a Fundação das Casas 
de Fronteira e Alorna e o Politécnico de Lisboa frutifiquem e que com 

este trabalho possamos contribuir para um país mais conhecedor, 
intelectualmente desenvolvido e culto são os votos do Presidente do 

IPL. 

Muito obrigado pela vossa presença nesta cerimónia de homenagem 
à Fundação das Casas de Fronteira e Alorna e votos de Bom Concerto. 
 

Disse, 

Lisboa, ESML, 17 de Novembro de 2019 

 


