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No subtítulo da edição de 1611 de Psalmes, 
Songs and Sonnets, William Byrd (c. 1540 ‑1623) 
promulga a adequação indistinta do conteúdo 
deste volume para execução instrumental 
e/ou vocal. Esta versatilidade, proporcionada 
por versões autógrafas que este insigne repre‑
sentante do Renascimento musical europeu 
considerou “enquadradas para a vida das pala‑
vras”, é uma eloquente metáfora da centrali‑
dade do repertório vocal no panorama musical 
britânico. Com efeito, alicerçada numa mile‑
nar prática musical quotidiana adstrita às cele‑
brações litúrgicas, a aclamada tradição coral 
britânica não tem paralelo na música ocidental. 
Ainda hoje, esta tradição é alimentada por meio 
de um continuado e extremo cuidado na forma‑
ção musical e vocal de jovens que possam 
complementar e, potencialmente, integrar os 
diversos coros catedralícios profissionais dos 
principais centros eclesiásticos, como as Cate‑
drais de Cantuária ou Westminster, em Ingla‑
terra, de Edimburgo ou Glasgow, na Escócia, e 
de Cardiff ou Bangor, no País de Gales. 

Os elevados nível de proficiência que este 
sistema permitiu atingir e perpetuar no contexto 
da música religiosa deram natural azo a um 
extravasamento para a esfera da música secu‑
lar. Gradualmente, a música coral foi sendo inte‑
grada no dia ‑a ‑dia dos britânicos, que tanto a 
cultivavam em ambiente familiar como se 
associavam em agremiações destinadas à sua 
prática e promoção. Data da primeira metade 
do século XVIII a fundação de duas das mais 
influentes sociedades corais britânicas – a 
Academy of Ancient Music (f. 1726) e a Madrigal 
Society (f. 1741). Apesar da ênfase no repertório 
madrigalista de compositores autóctones, havia 
espaço para os ibéricos Tomás Luis de Victoria 
(1548 ‑1611) e Duarte Lobo (c. 1565 ‑1646), a par 
dos mais coetâneos Archangelo Corelli (1653‑

‑1713) ou George Frideric Handel (1685 ‑1759). 
A partir do último terço do século XX, impul‑
sionada por uma borbulhante indústria disco‑
gráfica, a tradição coral britânica atingiu um 
alcance e reconhecimento internacionais atra‑
vés de embaixadores de primeira linha, como 
os King’s Singers (f. 1968), The Tallis Scholars 
(f. 1973) ou o Hilliard Ensemble (1974 ‑2014). 

No âmbito da Abertura Oficial do Ano Britâ‑
nico como tema da programação da Casa da 
Música para 2017, Paul Hillier – Maestro Titu‑
lar do Coro Casa da Música – propõe, para o 
recital de hoje, um alinhamento que articula 
a “Época de Ouro” da polifonia inglesa com 
um dos mais inspirados exemplos da actual 
composição coral de origem britânica. Como 
pano de fundo aos grandes vultos dos sécu‑
los XV a XVII, serão apresentados, em sequên‑
cia ininterrupta, Quatro hoquetus de Aleluia. 
Preservados no Codex Bamberg – manus‑
crito coligido na transição entre os séculos 
XIII e XIV – sem qualquer indicação de auto‑
ria, evidenciam a técnica apelidada de hoqueto. 
Esta designação, possivelmente uma alusão 
onomatopaica ao soluço, remete, nos termos 
de Franco de Colónia (fl. séc. XIII), para o efeito 
resultante da truncação de uma linha melódica 
pelo recurso a pausas. Numa composição poli‑
fónica, este efeito é amplificado pela alternân‑
cia das pausas nas diferentes vozes, que se 
entrecruzam numa intrincada complementari‑
dade rítmica. Não obstante o seu relativamente 
célere declínio, este artifício vem surgindo, a 
espaços, ao longo dos vários períodos da histó‑
ria da música.

Já na primeira metade do século XV, o mate‑
mático, astrónomo e músico John Dunstable 
(c. 1390 ‑1453) era reconhecido internacional‑
mente como um dos mais influentes composi‑
tores europeus. Citado por eminentes teóricos 
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como o franco ‑flamengo Johannes Tinctoris 
(c. 1430 ‑1511) ou o italiano Franchinus Gaffu‑
rius (1451 ‑1522), Dunstable terá marcado o 
estilo de Guillaume Dufay (1397 ‑1474), Gilles 
Binchois (c. 1400 ‑1460) e Johannes Ockeghem 
(c. 1410 ‑1497). Foi mesmo apontado como o 
fundador de uma nova era musical, materia‑
lizada numa inusitada fluidez das linhas meló‑
dicas e na prevalência de sonoridades cheias 
baseadas em intervalos harmónicos de 3ª e 
6ª, elementos distintivos da então apelidada 
“Contenance Angloise”. Em paralelo, é possí‑
vel encontrar reminiscências do hoqueto nos 
seus gymel, materializados em laboriosos jogos 
entre pares de vozes.

A maior parte das 52 obras que podem ser 
atribuídas sem contestação a John Dunsta‑
ble encontra ‑se em manuscritos de Itália e da 
Alemanha, subsistindo apenas 22 em fontes 
inglesas. Veni sancte spiritus, provavelmente 
destinada à coroação de Henrique VI de Ingla‑
terra e França, em Paris, é um destes casos. 
Concretiza a única obra de Dunstable contida 
na mais significativa fonte britânica de música 
sacra da transição entre os séculos XIV e XV: o 
manuscrito Old Hall, hoje preservado na British 
Library, em Londres. À semelhança de Salve 
scema sanctitatis, ilustra claramente o motete 
isorrítmico, um dos géneros da predilecção de 
Dunstable, marcado por um cantus firmus 
em valores longos nas vozes mais graves em 
sustentação de melodias vívidas e ornamen‑
tadas nas vozes mais agudas, bem como pela 
simultaneidade de distintos textos literários.

Cerca de um século mais tarde, nas décadas 
subsequentes ao extraordinário Eton Choir-
book  – manuscrito contendo exclusivamente 
repertório sacro em latim de compositores 
britânicos (entre os quais Dunstable), compi‑
lado entre 1490 e 1502 para uso no Colégio de 

Eton –, as Ilhas Britânicas foram atingidas pelos 
tumultos de cariz religioso que então assola‑
vam a Europa. De um modo particular, este 
território foi assolado por pendulares conten‑
das que, alternando entre o fervor reformista 
continental, espoletado por Martinho Lutero há 
exactamente 500 anos, e a sinuosidade reli‑
giosa dos reinados de Henrique VIII, Eduardo VI, 
Maria I (Tudor) e Isabel I, resultaram na sistemá‑
tica eliminação de música sacra desadequada 
à posição dominante. Apesar da consequente 
escassez de fontes coetâneas, é possível 
discernir a prevalência de composições com 
base em cantus firmus, de que são exemplos as 
duas obras de John Taverner (c. 1490 ‑1545) 
hoje interpretadas. 

A tradição aponta para uma possível forma‑
ção musical de Taverner na escola coral da 
Igreja de Tattershall, no Lincolnshire. É aqui 
que, em 1524, surge a sua primeira referência 
biográfica credível, como cantor profissional no 
coro local. Data do ano seguinte o convite para 
instrutor dos membros do coro do novo Cardi‑
nal College, em Oxford, cargo que apenas acei‑
tou em 1526. Regressou ao Lincolnshire quatro 
anos mais tarde, estabelecendo ‑se na cidade 
de Boston como cantor na Igreja de St. Botolph, 
considerada a maior igreja paroquial de Ingla‑
terra. Tendo atingido um estatuto social e um 
património consideráveis, Taverner foi aban‑
donando a vida musical activa a partir de 1537. 
Grande parte da sua obra, quase exclusiva‑
mente sacra, terá sido composta nos anos 
de Tattershall e Oxford, entre 1520 e 1530. 
In nomine é um excerto do Benedictus da 
Missa Gloria Tibi Trinitas e, potencialmente, um 
dos pontos culminantes da produção de John 
Taverner. A aparente simplicidade e o sóbrio 
equilíbrio da trama contrapontística inspiraram 
várias adaptações para agrupamentos instru‑
mentais. Em 1565, surgiu como contrafactum 



5

na versão In trouble and adversity, por Thomas 
Caustun (c. 1520 ‑1569), integrada numa dinâ‑
mica de resposta à escassez de música litúr‑
gica em vernáculo. Kyrie Le Roy deverá o 
seu nome à melodia que lhe serve de cantus 
firmus, provavelmente composta por um dos 
monarcas ingleses do século XV – Henrique IV 
ou Henrique V.

Um dos expoentes da geração imediata a 
Taverner, Thomas Tallis (c. 1505 ‑1585) tem, 
à semelhança daquele, um percurso biográ‑
fico ainda por desvelar. O primeiro registo 
inequívoco, de 1530, indica também a vincu‑
lação profissional a uma instituição religiosa, 
neste caso como organista do Priorado Bene‑
ditino de Dover. A sua posterior carreira de 
cerca de quatro décadas como músico de 
corte foi transpassada pelas ziguezaguean‑
tes directivas religiosas acima afloradas, que 
estimularam Tallis a uma ímpar flexibilidade 
composicional. O irrepreensível domínio esti‑
lístico permitiu ‑lhe engendrar obras tão díspa‑
res como o monumental motete Spem in alium, 
para 40 vozes, ou o hino intimista If ye love me. 
O volume de Cantiones sacrae que Tallis e 
William Byrd  – seu provável discípulo – publica‑
ram em parceria em 1575 é a fonte para O nata 
lux e O sacrum convivium, onde se encon‑
tram adjacentes nos distintos livros de partes. 
A primeira destas obras estrutura ‑se em dois 
versos do hino para a Transfiguração de Jesus 
(celebrada a 6 de Agosto) tratados em homo‑
fonia estrita, com uma conclusão comum aos 
hinos de Tallis em língua inglesa, com repetição 
da secção final. A segunda consiste numa antí‑
fona para o Corpus Christi (ou Corpo de Deus, 
celebrado 60 dias após a Páscoa). Numa recor‑
rente atitude de revisitação das suas próprias 
obras, Tallis terá adaptado e adicionado o texto 
latino a uma peça instrumental prévia.

Igualmente notável pelos constantes arranjos 
e transcrições das suas composições, John 
Dowland (1563 ‑1626) é um nome cimeiro da 
música britânica da transição entre os sécu‑
los XVI e XVII. Apesar de um início de carreira 
promissor, com a crescente popularidade das 
suas obras e a estima de alguns nobres próxi‑
mos de Isabel I, a expectativa gorada de uma 
nomeação como músico da corte no ano de 
1594 levou ‑o a aceitar o convite para entrar 
ao serviço do Duque de Brunswick ‑Lüneburg, 
em Wolfenbüttel. Nos anos seguintes, depois 
de um périplo por várias das principais cida‑
des dos actuais territórios alemães e italianos 
(como Kassel, Nuremberga, Veneza, Florença 
e Génova), o enorme sucesso alcançado com 
The Firste Booke of Songes (1597) levou à sua 
contratação, em 1598, por Cristiano IV, Rei da 
Dinamarca. Foi já no auge da sua fama que, em 
Outubro de 1612, Dowland alcançou o longa‑
mente almejado cargo de alaudista da corte 
inglesa, que terá ocupado até à sua morte. 
Além de prolífico e estilisticamente inova‑
dor, o seu legado estende ‑se a um engenhoso 
formato editorial que possibilitava a execução 
de uma mesma obra por distintas tipologias de 
agrupamentos. O ciclo de Lachrimae (subinti‑
tuladas Seaven Teares), inicialmente publicado 
em 1604 numa versão para alaúde ou ensem‑
ble instrumental, integra as três canções hoje 
apresentadas em adaptações para ensem‑
ble vocal com textos do próprio Dowland e 
de dois dos mais reputados escritores da 
época: Walter Raleigh (c. 1554 ‑1618) e Robert 
Burton (1577 ‑1640).

Com este enquadramento, o momento central 
do programa de hoje está reservado para 
Harrison Birtwistle (n. 1934), Compositor em 
Residência na Casa da Música em 2017. Natural 
da localidade de Accrington, estudou clarinete 
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e composição no Royal Manchester College of 
Music. Aqui, conheceu e tornou ‑se próximo de 
Peter Maxwell Davies (1934 ‑2016) e Alexan‑
der Goehr (n.1932), ao mesmo tempo que era 
exposto a algumas das principais influências da 
sua linguagem composicional, nomeadamente 
Igor Stravinski (1882 ‑1971), Anton Webern 
(1883 ‑1945) e Edgar Varèse (1883 ‑1965). Ao 
longo do seu percurso, Birtwistle foi ainda 
alimentando um fascínio por vários universos 
musicais pretéritos. Disso são claros testemu‑
nhos as alusões a John Dowland  – com obras 
como The Shadow of Night (2001), Night’s 
Black Bird (2004) e Semper Dowland, semper 
dolens (2009)  – e o recurso explícito ao singular 
ambiente sonoro do hoqueto  – em Les hoquets 
du gardien de la lune (1987), Double Hocket 
(2007) ou Hoquetus Irvineus (2014)  – que é 
também aproveitado em Three Latin Motets 
(1999). Concebidos para a sua ópera The Last 
Supper a partir de textos sacros dos séculos 
XIII e XIV, consistem em quadros dramáticos 
em que se expõem três distintos momentos da 
Paixão de Cristo em ordem inversa: a Crucifica‑
ção (O bone Jesu), a Via ‑sacra (Pange lingua) e 
a Traição de Judas (In supremae nocte canae).

 LUÍS TOSCANO, 2017
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John Dunstable
Salve scema sanctitatis

Salve scema sanctitatis,
Christi cara Katerina,
sponsa speciosa satis 
castitate cristalina;
cuiús caro columbina 
regis re refusa 
casti celi cacumina 
rotis revinxit reclusa,
ruptis rotulis recussa;
plangens plebs precipitatur,
rixa rectorum retusa 
pira pestilens paratur.

Salve salus servulorum,
circumfulsa carcerata 
sole summo, serenorum 
cibo célico cibata;
cuiús caro carnicata 
modo miro mancipatur,
crudo carceri collata 
mox medelis medicatur, 
miro, mulsa mens munitur 
ruta remanens regine,
mamillis martiritur 
raptis reiectis ruine.

Salve, oh modelo de santidade,
Catarina esposa de Cristo,
mui bela
no cristal da castidade;
Depois de refutares os argumentos do rei,
despiram ‑te a carne de pomba,
mas a legião dos anjos celestes
prendeu ‑se às rodas
e as rodas quebraram ‑se, ficando tu ilesa;
em gritos de dor, muita gente morreu 
e depois da tua vitória sobre os sábios
acendeu ‑se a fogueira para os queimar.

Salve, oh salvação dos aflitos:
na masmorra o divino fulgor 
em torno de ti se derrama;
celestes são os teus manjares;
a tua carne despedaçada 
por milagre se cura, 
presa no cárcere duro 
bebes remédios divinos.
Por milagre de tuas palavras 
anima ‑se o espírito da rainha 
que foi logo martirizada: 
cortaram ‑lhe os seios.
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Poli prínceps postulatur;
Christo cremantur credentes,
piis palus preparatur,
celum constans conducentes 
claudunt carcere clientes 
votis virginem urentem;
clatris confluunt clementes,
vitam vitant vix volentem.
Virgo virtute vigentem 
posthac plebem prosperari, 
vitam vincens et virentem
polo poscit premiari.

Ringit radix rex rapine 
Katerine concitatur,
rosa rubens repentine 
collo cesso cruentatur,
cruor candens conspicatur 
mox mirifice manare,
celi culmine curatur 
morbi medelam mandare.
Martir mitis, meditare 
servulorum suffragari,
mestas mentes moderare 
sospitate salutari.

John Taverner
Kyrie Le Roy 

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Aqueles que se converteram,
invocando Cristo, foram queimados:
o céu dá ‑se como prémio aos crentes
que se vestem com o traje da firmeza. 
Todos os carcereiros 
fazem pedidos à virgem 
que resplandece de luz divina;
com gestos benignos atiram ‑se às grades,
renunciando à vida que já não desejam.
Depois da sua morte pedindo o bem do povo,1

ela vence a ânsia de viver, 
mesmo sendo inteiramente sã,
e como prémio pede o céu.

Enraivecido, na sua fúria cega, 
o rei condena Catarina à morte; 
e a rosa vermelha de repente 
degolada tinge ‑se de sangue, 
que subitamente se transmuda 
em líquido alvíssimo:
um remédio para as doenças 
concedido por graça divina.
Digna ‑te, oh doce mártir,
ajudar os aflitos,
alivia a nossa miséria 
com a graça do refrigério. 

Senhor, tem piedade.
Cristo, tem piedade.
Senhor, tem piedade.

1 Antes de ser martirizada, faz com que Deus lhe prometa 
que as suas relíquias terão o poder de curar todos os que 
a ela se encomendarem. 
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Thomas Tallis 
O nata lux

O nata lux de lumine,
Jesu redemptor saeculi,
Dignare clemens supplicum
Laudes precesque sumere.
Qui carne quondam contegi
Dignatus es pro perditis,
Nos membra confer effici
Tui beati corporis.

O sacrum convivium

O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis ejus:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.

Harrison Birtwistle
Three Latin Motets
Texto: (1) da oração do século XIV “Anima Christi”; 
(2) (3) São Tomás de Aquino (1225 ‑1274)

1. O bone Jesu
O bone Jesu, exaudi me,
et ne permittas me separari a te.

2. Pange lingua
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Oh luz nascida da luz,
oh Jesus redentor do mundo,
digna ‑te ouvir clemente os louvores
e as preces que dirigimos.
Assim como outrora te dignaste
encarnar por amor aos pecadores,
faz que nos tornemos membros
do teu santíssimo corpo.

Oh sagrado convívio
em que se recebe Cristo,
renova ‑se a memória da sua paixão:
no espírito infunde ‑se a graça 
e em nós é penhor de glória futura.

1. Ó bom Deus
Ó bom Deus, atende as minhas preces,
e faz com que nunca me separe de ti.

2. Canta, oh língua
Canta, oh língua minha, 
o mistério do corpo glorioso, 
e do sangue precioso, 
que o fruto do ventre generoso, 
o rei das nações, derramou 
como resgate pelo mundo.
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3. In supremae nocte cenae
In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

John Dowland
Lachrimae Antiquae
Poema: John Dowland, 
in 2º Livro de Canções (1600) 

Flow my tears, fall from your springs,
Exiled for ever let me mourn;
Where night’s black bird her sad infamy 

sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more! 
No nights are dark enough for those 
That in despair their last fortunes deplore. 
Light doth but shame disclose.  

Never may my woes be relievèd, 
Since pity is fled; 
And tears and sighs and groans 
my weary days 
Of all joys have deprivèd.  

From the highest spire of contentment 
My fortune is thrown; 
And fear and grief and pain for my deserts 
Are my hopes, since hope is gone.  

Hark! you shadows that in darkness dwell, 
Learn to contemn light 
Happy, happy they that in hell 
Feel not the world’s despite.

3. Na noite da última Ceia, 
Na noite da última Ceia, 
reunido com os irmãos, 
cumprindo o ritual 
do que está mandado, 
por suas mãos, em alimento, 
aos doze se entregou. 

Correi lágrimas minhas, jorrai de vossas fontes,
Exilado para sempre deixai  ‑me chorar;
Onde o pássaro negro da noite sua triste infâmia 

canta,
Aí deixai  ‑me viver abandonado.

Esmorecei vãs luzes, não brilheis mais!
Nenhuma noite é escura o suficiente para aqueles  
Que em desespero sua derradeira sorte lamentam.  
A luz revela apenas a vergonha.

Jamais o meu infortúnio poderá ser aliviado,  
Pois a compaixão abandonou  ‑me;  
E lágrimas e suspiros e queixumes,  

os meus extenuados dias
De todas as alegrias privaram.

Do mais alto pináculo da felicidade  
Minha fortuna foi lançada;
E medo e angústia e dor para o meu desamparo
São a minha esperança, pois a esperança partiu.

Escutai! Vós sombras que as trevas habitais,
Aprendei a desprezar a luz
Felizes, felizes aqueles que no Inferno
Não sentem o desdém do mundo.
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– Lachrimae Coactae
Texto de Robert Burton 
in A Anatomia da Melancolia (1621)

Many men are melancholy by hearing music 
but it is a pleasing melancholy that it causeth; 
and therefore to such as are discontent, 
in woe, fear, sorrow, or dejected, 
it is a most present remedy; 
it expels cares, alters their grievèd minds, 
and easeth in an instant.

– Lachrimae Tristes
Dois poemas de Sir Walter Raleigh, escritos 

na noite antes da sua morte e deixados 

na Casa do Guarda (1618)

Ev’n such is time, which takes in trust
Our youth, our joys, our all we have,
And pays us but with age and dust:
Who in the dark and silent grave
When we have wandered all our ways
Shuts up the story of our days.
And from which earth and grave and dust
The Lord shall raise me up I trust.

What is our life? a play of passion,
Our mirth the music of division,
Our mothers’ wombs the tiring houses be,
Where we are drest for the short Comedy,
Heav’n the judicious sharp spectator is,
That sits and marks will who doth act amiss,
Our graves that hide us from the searching 

Sun,
Are like drawn curtains when the play is done.
Thus march we playing to our latest rest,
Only we die in earnest, that’s no jest.

Muitos homens ficam melancólicos ao ouvir 
música, mas essa é uma melancolia agradável; 
e portanto, para os que estão descontentes, 
pesarosos, receosos, tristes ou desanimados, 
é um remédio muito frequente; 
afasta as preocupações, altera as suas mentes 
perturbadas, e alivia ‑as por um instante. 

Assim mesmo é o tempo, que leva na confiança
A nossa juventude, alegrias, tudo o que temos,
E que apenas nos paga com idade e pó:
Quem na campa escura e silenciosa
Quando já percorremos todos os caminhos
Cala a história dos nossos dias.
E dessa terra e laje e pó
O Senhor me ressuscitará, eu acredito.

O que é a nossa vida? Um teatro de paixão,
A nossa alegria a música da divisão,
Os ventres das nossas mães são os camarins,
Onde nos vestimos para a curta Comédia,
O Céu é o espectador judicioso e incisivo,
Que se senta e regista as falhas da actuação,
As nossas sepulturas, que nos escondem do 

Sol ardente,
São cortinas corridas quando a peça acaba.
Assim representando caminhamos para a 

nossa última morada,
Só que morremos a sério, não a brincar.



John Dunstable
Veni Sancte Spiritus 

1.
Veni Sancte Spiritus 
Et emitte coelitus 
Lucis tuae radium. 
Veni pater pauperum,  
veni dator munerum,  
veni lumen cordium. 
 
2.
Consolator optime,  
dulcis hospes animae,  
dulce refrigerium. 
In labore requies,  
in aestu temperies,  
in fletu solacium. 
 
3.
O lux beatissima,  
reple cordis intima  
tuorum fidelium. 
Sine tuo numine  
nihil est in homine,  
nihil est innoxium. 
 
4.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium

5.
Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Amen. Alleluia. 
 

1. 
Vem, Espírito Santo, 
envia dos céus 
um raio da tua luz! 
Vem, Pai dos pobres; 
vem, doador de dons; 
vem, luz dos corações. 
 
2. 
Consolo que acalma, 
doce hóspede da alma, 
doce alívio. 
Descanso no labor, 
aragem no calor, 
conforto na aflição.
 
3. 
Enche, oh santíssima luz,
o íntimo do coração
dos teus fiéis.
Sem a tua divindade
o homem nada pode,
nada nele é inocente.
 
4. 
Lava o que é sujo,
rega o que é árido,
cura o doente.
Dobra o que é duro,
aquece o que é frio,
guia quem está perdido.

5. 
Dá aos teus fiéis
que confiam em ti
os teus sete dons.
Dá como prémio da virtude
uma santa morte,
a alegria eterna.

Ámen. Aleluia.
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6.
Et infunde penitus 
Rorem coeli gratiae 
Peccantes humanitus 
Salva nos divinitus 
A serpentis facie 
In cuius praesentia 
Et tua clementia 
Tecta sunt pectora.  
Nostra servitia 
Corda poenitentia 
Tibi fac placita  
Languidorum consolator, 
Et lapsorum reformator 
Mortis medicina 
Peccatorum perdonator 
Esto noster expurgator 
Et duc nos ad divina. 
Veni, creator Spiritus 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia, 
Quae tu creasti pectora. 
Qui Paraclitus diceris 
Donum Dei altissimi 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 
Tu septiformis munere 
Dextrae dei tu digitus 
Tu rite promissum Patris 
Sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis, 
Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius, 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio, 
Vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium, 
Te utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 

6. 
Infunde em nós
o orvalho da graça celeste;
somos humanos pecadores,
preserva a nossa alma
da antiga serpente,
de cuja presença,
graças à tua clemência,
estamos protegidos.
Aceita com benevolência
os nossos serviços,
a nossa penitência:
como alivias a dor dos aflitos,
levantas quem caiu,
dás remédio contra a morte,
perdoas os pecados,
assim nos queiras purificar
e levar para a vida eterna.
Vem, Espírito criador,
visita as almas dos teus fiéis,
enche de graça excelsa
os corações que criaste.
Tu és chamado Consolador,
dom de Deus Altíssimo,
fonte viva, fogo, caridade,
e unção espiritual.
Dedo da mão direita de Deus,
que nos dá os sete dons,
solene promessa do Pai,
em nossa boca pões sua palavra.
Ilumina os sentidos,
Infunde o amor nos corações,
Fortalece nossos corpos,
faz com que o nosso corpo fraco seja capaz 

de sofrer.
Afasta o inimigo,
Dá ‑nos a paz sem demora;
e assim guiados por ti,
fugiremos de todo o mal.
Faz ‑nos conhecer o Pai,
e revela ‑nos o Filho;
faz ‑nos acreditar sempre em ti,
oh Espírito, que de ambos procedes.

Tradução: Maria Bochicchio
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Paul Hillier direcção musical 

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é reconhe‑
cido pela versatilidade de uma carreira que 
passa pelo canto, a direcção, a composição 
e a musicologia. Foi Maestro Titular do Coro 
de Câmara Filarmónico da Estónia (2001‑
‑2007) e é Titular do Ars Nova Copenhagen 
desde 2003. Em 2006 foi condecorado com 
a Ordem do Império Britânico pelos serviços 
prestados à música coral. Em 2007 recebeu 
a Ordem da Estrela Branca da Estónia e um 
Grammy Award por Da Pacem de Arvo Pärt 
(Melhor Gravação Coral). Em 2008 tornou ‑se 
Maestro Titular do Coro de Câmara Nacional 
da Irlanda, e em 2009 assumiu o mesmo cargo 
no Coro Casa da Música. Nesse mesmo ano 
criou a sua própria editora – Theatre of Voices 
Edition (www.tov ‑edition.com). No ano de 2009 
foi Artista em Residência no Instituto de Música 
Sacra da Universidade de Yale. Em 2010 rece‑
beu o seu Segundo Grammy – por The Little 
Match Girl Passion de David Lang.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo (para a Harmonia 
Mundi, Dacapo e outras editoras) e foram acla‑
madas em todo o mundo, conquistando nume‑
rosos prémios. 

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – os Coros das 
Rádios Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro 
de Câmara de Houston e Coro de Câmara Filar‑
mónico da Estónia, bem como com orquestras 
como a London Sinfonietta, St.  Paul Chamber 
Orchestra, Concerto Copenhagen, Athelas 
Sinfonietta, Orquestra de Câmara de Tallinn, 
Orquestra Barroca Irlandesa, Remix Ensem‑
ble, Concerto Palatino, Sinfónica Nacional da 
Estónia, Filarmónicas de Copenhaga, Sul da 

Dinamarca e Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, 
do Porto Casa da Música e de Utah. Os seus 
compromissos recentes levaram ‑no a festivais 
como o Internacional de Bergen, RheinVokal, 
Musikfest Berlim, BBC Proms, Edimburgo e 
Festival de Artes de Hong Kong, actuando 
também na Ópera Real Dinamarquesa. Traba‑
lhou com artistas como Kronos Quartet, Peter 
Sellars, Bobbie McFerrin, Tim Rushton e 
Richard Alston.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da Cali‑
fórnia e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. 
Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich 
foram publicados pela Oxford University Press. 
Em 2013 foi nomeado Cavaleiro da Ordem de 
Dannebrog por Sua Majestade a Rainha Marga‑
rida II da Dinamarca.

Coro Casa da Música 
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cummings, 
Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew 
Parrott, Antonio Florio, Christoph König, Peter 
Rundel, Robin Gritton, Michail Jurowski, Martin 
André, Marco Mencoboni, Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Gregory Rose, Takuo Yuasa, Nico‑
las Fink, Vassily Sinaisky e Douglas Boyd, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc‑
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
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da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho‑
ven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, 
a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Handel, 
o Te Deum de Charpentier, a Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a Histó-
ria de Natal de Schutz, o Te Deum de Antó‑
nio Teixeira, o Requiem de Verdi, A Criação 
de Haydn, a Missa para o Santíssimo Natal de 
Alessandro Scarlatti, grandes obras corais 
sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch e o 
Requiem de Schnittke.

Na temporada de 2017, o Coro Casa da 
Música apresenta obras favoritas do repertó‑
rio coral desde o Renascimento à actualidade, 
colaborando com os restantes agrupamen‑
tos residentes da Casa da Música: o Requiem 
de Mozart com a Orquestra Sinfónica, o 
Messias de Handel com a Orquestra Barroca 
no concerto de Natal e o mais recente Stabat 
Mater de James Dillon com o Remix Ensem‑
ble, em estreia nacional. O riquíssimo legado 
da secular arte coral inglesa marca a tempo‑
rada dedicada ao Ano Britânico, dos mais belos 
madrigais ingleses às obras sacras de mestres 
renascentistas como Dowland, Taverner, Tallis 
e Dunstable, passando por obras de referên‑
cia bem mais recentes como o Requiem de 
Herbert Howells ou o Moth Requiem de Harri‑
son Birtwistle.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), 
no Festival Laus Polyphoniae em Antuérpia, 
no Festival Handel de Londres, no Festival 
de Música Contemporânea de Huddersfield, 
no Festival Tenso Days em Marselha, nos 
Concertos de Natal de Ourense e em várias 
salas portuguesas.

Sopranos 
Ângela Alves 
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Joana Pereira
Rita Venda 

Contraltos 
Ana Calheiros
Brígida Silva
Iris Oja 
Joana Valente

Tenores  
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vítor Sousa 

Baixos 
Benjamin McKee
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
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