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Benjamin Britten
LOWESTOFT (SUFFOLK), 22 DE NOVEMBRO DE 1913

ALDEBURGH (SUFFOLK), 4 DE DEZEMBRO DE 1976

War Requiem, op. 66

A história da humanidade tem sido permanen‑
temente marcada pela alternância de momen‑
tos de guerra e paz, de conflito e pacificação, de 
confronto e reconciliação, de opressão e resis‑
tência silenciosa, de crise e bonança. Durante o 
século XX, o mundo assistiu às mais violentas 
e globais manifestações de ódio entre povos, 
muitas das quais se estenderam até aos nossos 
dias, e deparou ‑se pela primeira vez com a 
possibilidade da destruição total e definitiva.

Foi no longo rescaldo da Segunda Grande 
Guerra, em plena Guerra Fria e durante a suces‑
são de conflitos como o Bloqueio de Berlim, as 
Guerras da Coreia, do Vietname e no defla‑
grar da Crise dos Mísseis de Cuba, que Benja‑
min Britten deu a conhecer o War Requiem, o 
mais comovente manifesto pacifista da música 
ocidental. A sua crença era antiga e foi profe‑
rida na alegação para o pedido de objecção de 
consciência: «Uma vez que acredito que habita 
em cada homem o espírito de Deus, não posso 
destruir. Acredito que é meu dever ajudar a 
evitar a destruição humana. Toda a minha vida 
tem sido dedicada a actos de criação, sendo eu 
um compositor profissional, pelo que não posso 
participar em actos de destruição.»

No War Requiem, Britten narra a história de 
Wilfred Owen através dos poemas deste paci‑
fista que morreu nas trincheiras da Primeira 
Grande Guerra, uma semana antes no Armis‑
tício. A inutilidade da guerra entre os homens 
é desmascarada nos poemas de Owen que 
sugerem a reconciliação dos inimigos após a 
morte. No contexto do Requiem, os seus textos 

confrontam o ritual de salvação da missa com o 
horror apocalíptico e sem esperança da guerra, 
estabelecendo um paralelo entre a morte do 
“soldado desconhecido” e a Paixão de Cristo. 

Britten transpôs a metáfora da reconcilia‑
ção entre os povos inimigos ao escrever o seu 
Requiem para as vozes de uma soprano russa, 
um tenor inglês e um barítono alemão – Galina 
Vishnevskaya, Peter Pears e Dietrich Fischer‑
‑Dieskau. Na Casa da Música escutaremos o 
War Requiem nas vozes de Anna Shafajinskaia, 
Barry Banks e Johannes Kammler, perpetu‑
ando a ideia original do compositor.

Benjamin Britten foi o mais importante compo‑
sitor britânico de meados do século XX e a sua 
música continuou a ser apresentada profusa‑
mente nas décadas posteriores à sua morte. 
Nascido em Lowestoft, na costa inglesa do Mar 
do Norte, viveu a maior parte da sua vida nesse 
mesmo condado de Suffolk. Começou a escre‑
ver música ainda na infância e, depois de estu‑
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dar com Frank Bridge e no Royal College of 
Music em Londres, depressa causou impacto 
na cena musical britânica com música para a 
rádio, o cinema e o teatro, assim como para as 
salas de concerto. Passou os primeiros anos da 
Segunda Guerra Mundial na América do Norte, 
regressando a Inglaterra em 1942. A sua primeira 
ópera, Peter Grimes, estreada em 1945, foi um 
sucesso imediato, seguindo ‑se ‑lhe muitas mais 
óperas, grandes e pequenas, a maior parte das 
quais se firmaram no repertório. Estas, junta‑
mente com a sua música orquestral, coral e 
vocal, incluindo várias peças para jovens artistas 
muito apreciadas, fizeram dele uma figura céle‑
bre internacionalmente. Britten foi ainda co ‑fun‑
dador do English Opera Group e do Festival de 
Aldeburgh, um pianista dotado – muitas vezes 
em recitais com o tenor Peter Pears – e maes‑
tro. A sua morte aos 63 anos deixou um vazio 
enorme na vida musical britânica.

Fora do universo da ópera, a maior composi‑
ção de Britten foi o War Requiem de 1961/62; 
a sua estreia em 30 de Maio de 1962 foi um 
grande acontecimento. A obra foi encomen‑
dada (juntamente com a ópera King Priam de 
Michael Tippett) para um festival em Coven‑
try, no coração da Inglaterra, celebrando a 
consagração da nova catedral da cidade: 
esta foi construída ao lado das ruínas da cate‑
dral medieval, destruída pelos bombardea‑
mentos da Segunda Guerra Mundial. Desde o 
início, Britten concebeu o War Requiem como 
uma expressão do seu próprio pacifismo e um 
símbolo da reconciliação do pós ‑guerra: escre‑
veu as partes de tenor solo para Peter Pears e 
de barítono solo para o grande cantor alemão 
Dietrich Fischer ‑Dieskau, e mais tarde deci‑
diu adicionar uma terceira parte solo para a 
soprano russa Galina Vishnevskaya – embora 
as autoridades soviéticas tenham recusado 

dar ‑lhe permissão para que ela cantasse 
numa obra manifestamente religiosa, tendo 
sido substituída à última hora pela soprano 
Heather Harper, natural do Ulster. A estreia, 
na nova catedral, foi precedida por antevisões 
entusiásticas nos jornais e difundida no canal 
principal da Rádio BBC, em vez do mais esoté‑
rico terceiro canal. A atmosfera de expectativa 
era generalizada e palpável. 

Apesar da acústica problemática da cate‑
dral, a estreia atingiu as expectativas da maior 
parte dos ouvintes; foi seguida por um número 
rapidamente crescente de apresentações 
tanto domésticas como no estrangeiro, e a 
gravação tornou ‑se um êxito comercial (desta 
vez com Vishnevskaya). «A obra começava a 
identificar ‑se com os movimentos pacifis‑
tas e com o intelectualismo de esquerda dos 
anos sessenta», escreveu Humphrey Carpen‑
ter na sua biografia de Britten. Contudo, esta 
foi também a década na qual a vida musical 
britânica acertou o passo com o modernismo 
europeu, e para alguns ouvintes a linguagem 
conservadora e a grandiosidade gestual do War 
Requiem, especialmente nas secções corais, 
rapidamente começou a soar antiquada. Até o 
próprio Britten parece ter reagido contra isso, 
adoptando um estilo muito mais seco nas suas 
duas maiores obras seguintes, a Sinfonia para 
Violoncelo e a Cantata Misericordium, embar‑
cando depois nos trípticos ascéticos espar‑
samente instrumentados das “parábolas de 
igreja”. Não obstante, o War Requiem manteve 
em grande medida a sua popularidade inicial: 
é uma das raras obras ‘sérias’ dos últimos 60 
anos que conseguem atrair com regularidade 
públicos grandes e entusiásticos, não só na 
Grã ‑Bretanha e na América do Norte, mas 
também em muitos países europeus.
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A obra é apresentada em três planos: (1) o coro 
misto e a soprano solo, com a orquestra prin‑
cipal, cantam um arranjo da Missa Latina 
dos Mortos numa versão bastante completa, 
deixando de fora alguns versos da longa 
sequência “Dies irae” e todo o andamento da 
Comunhão, “Lux aeterna”, mas incluindo a Antí‑
fona final “In paradisum” (omitida por Verdi no 
seu famoso Requiem); (2) algumas secções 
do texto da Missa são atribuídas a um coro 
infantil acompanhado por órgão – este grupo 
encontra ‑se marcado como “distante” e pode 
ser  colocado à parte do coro principal, reque‑
rendo nesse caso um maestro próprio (não 
é o caso nesta ocasião); (3) os solistas tenor 
e barítono, que cantam poemas de Wilfred 
Owen, são acompanhados por uma orquestra 
de câmara independente com uma dezena de 
solistas –  esta também pode ter o seu próprio 
maestro (na estreia foi o próprio Britten), mas 
os episódios solo e coral estão ensamblados 
de tal forma que um único maestro consegue 
controlar igualmente bem os dois.

Os três planos da obra não se encontram 
sempre completamente separados, e são 
combinados na secção final altamente textu‑
rada. Os arranjos para os poemas de Wilfred 
Owen, o soldado ‑poeta morto em acção pouco 
antes do final da Primeira Guerra Mundial, umas 
vezes reforçam os textos da Missa e outras 
vezes são colocados em oposição aos mesmos. 
Mas o seu efeito, como sugere o título escolhido 
por Britten, é fazer de toda a obra uma home‑
nagem aos mortos das duas Guerras Mundiais. 
A confirmar isso mesmo, ele dedicou a obra à 
memória de três amigos mortos na Segunda 
Guerra Mundial, e a um sobrevivente da mesma 
que tinha morrido muito mais recentemente; e 
colocou no início da partitura algumas linhas do 
esboço para o prefácio do volume de poesia de 
Owen que este nunca veria publicado: 

O meu tema é a Guerra, e a miséria da 
Guerra.

A poesia encontra ‑se na miséria…
E tudo o que um poeta pode fazer hoje é 

denunciar.

A oração de abertura da Missa de Requiem 
é cantada pelo coro num trítono fortemente 
dissonante, fá sustenido e dó, acompanhado 
pelos sinos, enquanto na orquestra uma longa 
melodia em ritmos quíntuplos arrastados 
conduz gradualmente a um clímax e esmorece. 
O coro infantil entra com “Te decet hymnus” em 
ritmos livres, tipo cantochão, acompanhado não 
só pelo órgão mas também por violinos agudos 
sustentando o dó e o fá sustenido. A repetição 
(litúrgica) do texto inicial é adaptada a uma 
variante da música de abertura, com o coro a 
continuar a manter o seu trítono sem adornos. O 
tenor solo faz a sua primeira aparição no soneto 
agastado de Owen, “Anthem for Doomed Youth” 
(Hino para a Juventude Condenada), com a 

W
IL

FR
E

D
 O

W
E

N



6

orquestra de câmara representando de forma 
vívida os sons da guerra; os versos que come‑
çam com “Not in the hands of boys” sugerem um 
retorno à melodia de “Te decet hymnus” do coro 
infantil. O “Kyrie”, tradicionalmente escrito como 
um andamento separado, forma aqui uma coda 
breve mas muito eficaz para coro e sinos, come‑
çando no persistente trítono mas resolvendo‑
‑se finalmente num acorde suave e consolador 
em Fá maior.

A longa sequência “Dies irae”, o poema medie‑
val descrevendo o Dia do Julgamento, está 
escrita como um andamento contínuo de perto 
de meia hora, entremeado por quatro poemas 
de Owen. No início, figuras fragmentárias nos 
metais sugerem a Última Trombeta Bíblica e os 
toques de cornetim do campo de batalha. Estes 
toques de cornetim acompanham e pontuam 
o “Dies irae” do coro, num insistente compasso 
7/4, explodindo em toda a sua força antes do 
feroz “Tuba mirum”, dispersando depois antes 
do sussurrado “Mors stupebit”. Os toques de 
cornetim são transferidos para a orquestra de 
câmara, numa forma mais suave e ligeira, como 
contraponto ao trecho, para o barítono, do frag‑
mento “But I was Looking at the Permanent 
Stars” (Mas eu estava a olhar para as estrelas 
permanentes) de Owen. A soprano solo faz uma 
primeira entrada dramática no “Liber scrip‑
tus”, com sonoras proclamações obtendo uma 
resposta mais interrogativa do coro. O tenor e 
o barítono são combinados num arranjo para o 
poema “The Next War” (A Próxima Guerra) de 
Owen, o qual trata a Morte de forma familiar, 
não como uma inimiga, mas como uma “velha 
companheira”. A secção coral seguinte apre‑
senta sonoridades variadas no sereno “Recor‑
dare”, para quatro vozes femininas, no pesado 
“Confutatis maledictis” para dois baixos, e no 
suplicante “Oro supplex” para dois tenores – 

sobrepondo ‑se depois os dois últimos elemen‑
tos, ambos num compasso 5/4. O toque de 
cornetim regressa aos trompetes da orques‑
tra no trecho obscuro do barítono com versos 
do “Sonnet On Seeing a Piece of our Heavy 
Artillery Brought into Action” (Soneto sobre 
observar uma peça da nossa artilharia pesada 
a entrar em acção) de Owen; este é coroado 
pelo regresso do coral “Dies irae”. A “Lacri‑
mosa” foi escrita, ainda em 7/4, para a soprano 
solo em frases quebradas sobre um cântico do 
coro; é intervalada com trechos declamatórios 
do tenor sobre a elegia “Futility” (Futilidade) de 
Owen, com uma temática relativa ao campo de 
batalha. O “Pie Jesu” é uma coda para coro e 
sinos, fazendo eco do “Kyrie” e terminando com 
a mesma cadência calmante. 

O “Offertorium” começa com a oração insis‑
tente “Domine Jesu Christe”, cantada pelo 
coro infantil com o órgão. O coro principal e a 
orquestra assumem a liderança em “Sed signi‑
fer sanctus Michael”; o texto que começa com 
“quam olim Abrahae”, um mote típico para 
uma fuga, é tratado numa secção contrapon‑
tística alargada. Esta referência a “Abraão e 
a sua semente” dá a deixa para o poema de 
Owen “The Parable of the Old Man and the 
Young” (A parábola do Velho e do Jovem), 
que reconta a história do Antigo Testamento 
acerca da prontidão de Abraão em obedecer 
às ordens de Deus para sacrificar o seu filho 
Isaac, mas acaba terrivelmente com Abraão a 
ignorar a intervenção de última hora do anjo e 
matando o seu primogénito, e depois “metade 
da semente da Europa, um por um”. Britten dá 
correspondência a esta transformação paro‑
diando (no sentido renascentista original) o seu 
Canticle II de 1952, Abraham and Isaac, sobre 
textos medievais das Chester Miracle Plays; o 
tenor e o contralto são substituídos por tenor e 
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barítono, que de modo semelhante se combi‑
nam para criar a voz do anjo. Os ecos da morte 
no último verso do poema fazem o contraponto 
com o “Hostias et preces” do coro infantil; a 
repetição variada de “Quam olim Abrahae” pelo 
coro é submissa, como que atónita. 

O “Sanctus” começa com a soprano solo, 
acompanhada por percussão e piano tilintan‑
tes. “Pleni sunt coeli” é cantado livremente pelo 
coro num crescendo gradual, criando o efeito, 
como diz Michael Kennedy, biógrafo de Brit‑
ten, de “um murmúrio crescente de uma grande 
multidão”. “Hosanna in excelsis” explode em 
brilhantes fanfarras em Ré maior no trompete. 
“Benedictus” é escrito para a soprano de forma 
reverente, com resposta do coro em arcai‑
cas quintas paralelas, seguindo ‑se o tradicio‑
nal regresso do “Hosanna”. Depois todo este 
júbilo é posto em causa pelo poderoso arranjo, 
para o barítono, do soneto desesperantemente 
agnóstico de Owen, “The End” (O Fim). Desta 
vez não há resposta coral. 

Em contraste com esta oposição directa, 
o andamento seguinte, curto e ligeiro mas 
intenso, coloca lado a lado o “Agnus Dei” em 
latim e o poema “At a Calvary near the Ancre” 
(Num Calvário junto ao Ancre) de Owen. Conti‑
nua em ritmo invariável num compasso 5/16 
lento, com as cordas a acompanhar em oita‑
vas o tenor solo repetido pelo coro, também em 
oitavas e sem qualquer harmonização. Solista 
e coro alternam livremente e até mesmo em 
sobreposição; e é o tenor, e não o coro, que 
canta a oração final pela paz. 

O “Libera me” final começa com uma oração 
angustiada para coro e soprano solo, combi‑
nando uma chorosa figura cromática rota‑
tiva com temas do primeiro andamento e os 

toques de cornetim do campo de batalha do 
segundo, numa marcha que acelera gradual‑
mente. A referência (litúrgica) de regresso ao 
“Dies irae” tem correspondência numa refe‑
rência do baixo ao ritmo da exposição origi‑
nal, sob torrentes de escalas. O tempo inicial 
é retomado para exclamações crescentes de 
“Libera me, Domine”, desaparecendo gradual‑
mente. Começa o tenor solo, e continua o 
barítono, o longo poema de Owen “Strange 
Meeting” (Estranho Encontro) – ligeiramente 
abreviado –, uma visão sonhadora de reconci‑
liação entre inimigos após a morte. Quando as 
duas vozes solo se juntam finalmente em repe‑
tições do último verso, “Let us sleep now”, entra 
o coro infantil com o início do “In paradisum”, 
ao qual se juntam por sua vez o coro (em oito 
partes) e a soprano solo numa textura crescen‑
temente saturada. À medida que esta passa‑
gem finalmente se desvanece, as crianças 
entoam o “Requiem aeternam”, adiado desde 
o fim do “Libera me”, até ao trítono da abertura 
da obra. O coro, com sinos, conclui a obra com 
a frase (não ‑litúrgica) “Requiescant in pace. 
Amen”, adaptada a uma variante das codas 
do primeiro e do segundo andamento, que vão 
uma vez mais de um trítono despido de ador‑
nos até uma resolução suavizada, em Fá maior. 

ANTHONY BURTON, 2009

Tradução: Joaquim Ferreira
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TEXTO ORIGINAL E TRADUÇÃO
texto da Missa pro Defunctis

e poemas de Wilfred Owen

CORO

CORO INFANTIL

TENOR

CORO

1. Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus in Sion:
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

What passing bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns,
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them from prayers or bells,
Nor any voice of mourning save the choirs, –
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.

What candles may be held to speed them at all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good ‑byes.
The pallor of girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of silent minds,
And each slow dusk a drawing ‑down of blinds.

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
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Dá ‑lhes Senhor o eterno repouso;
e que para eles resplandeça a luz perpétua.

A ti são dirigidos hinos em Sião,
a ti são oferecidos votos em Jerusalém;
ouve a minha oração;
perante ti comparecem todas as criaturas.

Que sinos dobram por aqueles que como gado morrem?
Só a monstruosa fúria das armas,
Só o veloz e gaguejante estrépito das espingardas
Conseguirá abafar as suas orações urgentes.
Nenhum esforço vão de preces ou sinos,
Nem alguma voz plangente, excepto os coros, –
Os estridentes e dementes coros lamentosos das granadas;
E os clarins chamando ‑os de condados tristes.

Que velas podemos segurar para que se apressem?
Não nas mãos de rapazes, mas nos seus olhos
Brilhará o divino clarão do adeus.
A palidez do rosto das raparigas será a sua mortalha;
As suas flores, a ternura de recordações silenciosas,
E cada lento anoitecer, o cerrar de persianas.

Senhor tem piedade de nós.
Cristo tem piedade de nós.
Senhor tem piedade de nós.
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2. Dies irae

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum,
Per sepulchra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Bugles sang, saddening the evening air,
And bugles answered, sorrowful to hear.

Voices of boys were by the river ‑side.
Sleep mothered them; and left the twilight sad.
The shadow of the morrow weighed on men.

Voices of old despondency resigned,
Bowed by the shadow of the morrow, slept.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

CORO

BARÍTONO

SOPRANO E CORO
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Dia da ira, dia esse,
Em que o universo for reduzido a cinzas,
Como predisseram David e Sibila.

Qual não será o terror,
Quando vier o juiz,
Examinar rigorosamente as suas acções.

O som maravilhoso das trombetas,
Alcançará os mortos nas suas sepulturas,
Conduzindo ‑os perante o teu trono.

A morte e a natureza ficarão estupefactas,
Quando a criatura comparecer,
Para responder perante o juiz.

Soaram os clarins, entristecendo o ar nocturno;
E clarins responderam, com pena de os ouvir.

Vinham vozes de rapazes de junto do rio.
O sono os embalou; e deixou triste o crepúsculo.
A sombra do novo dia pesou sobre os homens.

Vozes de uma desesperança antiga se resignaram,
E dormiram vergadas pela sombra desse dia.

Num livro estará escrito,
Tudo o que há ‑de ser tratado,
No julgamento do mundo.

Quando o juiz tomar o seu lugar,
Tudo o que estiver oculto aparecerá,
E nada ficará impune.

Pobre de mim, que direi então?
A quem pedirei protecção,
Quando só o justo está tranquilo?

Rei de tremenda majestade,
Que salvas gratuitamente os escolhidos,
Salva ‑me, fonte de piedade.
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Out there, we’ve walked quite friendly up to Death:
Sat down and eaten with him, cool and bland, –
Pardoned his spilling mess ‑tins in our hand.
We’ve sniffed the green thick odour of his breath, –
Our eyes wept, but our courage didn’t writhe.
He’s spat at us with bullets and he’s coughed
Shrapnel. We chorused when he sang aloft;
We whistled while he shaved us with his scythe.

Oh, Death was never enemy of ours!
We laughed at him, we leagued with him, old chum.
No soldier’s paid to kick against his powers.
We laughed, knowing that better men would come,
And greater wars; when each proud fighter brags
He wars on Death – for Life; not men – for flags.

Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

Quarens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus:

Ingemisco tamquam reus;
Culpa rubet vultus meus,
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

TENOR E BARÍTONO

CORO
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Ali, caminhámos como amigos até à Morte:
Sentámo ‑nos e comemos com ela, fria e afável, –
Perdoámos ‑lhe que salpicasse as nossas mãos com a ração de combate.
Sentimos o odor verde e intenso do seu hálito, –
Os nossos olhos choraram, mas a nossa coragem não vacilou.
Ela respondeu ‑nos com balas e cuspiu granadas.
Cantámos com ela quando sobre nós cantou;
Assobiámos, enquanto ela nos ceifava.

Ah, a Morte nunca foi nossa inimiga!
Rimos dela, rimos com ela, velha companheira.
Nenhum soldado é pago para zombar dos seus poderes.
Rimos, sabendo que viriam homens melhores,
E guerras mais grandiosas; quando um soldado orgulhoso se vangloria
Guerreia a Morte – pela Vida; não os homens – por bandeiras.

Recorda ‑te, pio Jesus,
Que vieste ao mundo por mim,
Não me condenes nesse dia.

Cansaste ‑te a procurar ‑me:
Para me resgatares, morreste na cruz;
Que tanto esforço não tenha sido em vão.

Choro, na qualidade de réu;
A minha culpa envergonha ‑me;
Peço ‑te, ó Deus, perdão.

Tu, que absolveste Maria,
E ouviste o ladrão,
E me concedeste a esperança.

Coloca ‑me entre os cordeiros,
E separa ‑me dos pecadores,
Deixa ‑me ficar à tua direita.

Livra ‑me da agitação dos malditos,
E dos condenados às chamas,
Chama ‑me para junto dos bem ‑aventurados.

Prostrado e suplicante, rogo ‑te,
Com o coração quase em cinzas,
Que tenhas piedade na hora da morte.
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Be slowly lifted up, thou long black arm,
Great gun towering toward Heaven, about to curse;
Reach at that arrogance which needs thy harm,
And beat it down before its sins grow worse;
But when thy spell be cast complete and whole,
May God curse thee, and cut thee from our soul!

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus,
Huic ergo parce Deus.

Move him into the sun –
Gently its touch awoke him once,
At home, whispering of fields unsown.
Always it woke him, even in France,
Until this morning and this snow.
If anything might rouse him now
The kind old sun will know.

Think how it wakes the seeds, –
Woke, once, the clays of a cold star.
Are limbs, so dear ‑achieved, are sides,
Full ‑nerved – still warm – too hard to stir?
Was it for this the clay grew tall?

– O what made fatuous sunbeams toil
To break earth’s sleep at all?

Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem.
Amen.

BARÍTONO

CORO E SOPRANO

TENOR

CORO
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Deixa que te ergam lentamente, ó longa e negra arma,
Grandiosa arma erguida em direcção ao Céu, e prestes a amaldiçoar;
Alcança essa arrogância que do teu mal necessita,
E derruba ‑a antes que os seus pecados aumentem;
Mas quando o teu feitiço for lançado e estiver completo,
Que Deus te amaldiçoe e te arranque da nossa alma!

Dia da ira, dia esse,
Em que o universo for reduzido a cinzas,
Como predisseram David e Sibila.

Qual não será o terror,
Quando vier o juiz,
Examinar rigorosamente as suas acções.

Dia de lágrimas aquele,
Em que o homem pecador renascer
Das cinzas para ser julgado.
Tem pois piedade dele, meu Deus.

Levem ‑no para o sol –
O seu toque gentil acordou ‑o já uma vez,
No lar, murmúrio de campos por cultivar.
Acordou ‑o sempre, mesmo em França,
E até esta manhã e esta neve.
Se algo há que o consiga agora erguer
O velho e gentil sol o saberá.

Pensa em como ele acorda as sementes, –
Acordou, uma vez, a massa de uma estrela fria.
São membros, tão bem feitos, são lados,
Cheios de nervuras – ainda quentes – demasiado duros para que se movam?
Terá sido para isto que a massa cresceu?

– Ah, o que fez mover os fátuos raios de sol
E interromper completamente o sono da Terra?

Pio Jesus, Senhor,
concede ‑lhe o eterno repouso.
Ámen.
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3. Offertorium

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini ejus.

So Abram rose, and clave the wood, and went,
And took the fire with him, and a knife.
And as they sojourned both of them together,
Isaac the first ‑born spake and said, My Father,
Behold the preparations, fire and iron,
But where the lamb for this burnt ‑offering?
Then Abram bound the youth with belts and straps,
And builded parapets and trenched there,
And stretched forth the knife to slay his son.
When lo! and angel called him out of heaven,
Saying, Lay not thy hand upon the lad,
Neither do anything to him. Behold,
A ram, caught in a thicket by its horns;
Offer the Ram of Pride instead of him.
But the old man would not so, but slew his son, –
And half the seed of Europe, one by one.

Hostias et preced tibi, 
Domine, laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus: 
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

CORO INFANTIL

CORO

BARÍTONO E TENOR

CORO INFANTIL
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Senhor Jesus Cristo, rei da glória,
livra as almas de todos os fiéis defuntos
das penas do inferno, e do lago profundo:
Livra ‑as da boca do leão,
que o inferno não as engula,
que não caiam nas trevas.

Mas que São Miguel, o porta‑estandarte, 
as conduza à luz santa:
Como em tempos prometeste a Abraão 
e aos seus descendentes.

Então Abraão ergueu ‑se e cortou a lenha, e partiu,
E levou consigo o fogo, e uma faca.
E enquanto assim estavam, lado a lado,
Isaac, o primogénito, falou e disse, Meu Pai,
Olhai os preparativos, o fogo e a faca,
Mas onde está o cordeiro para o sacrifício?
Então Abraão amarrou o jovem com correias e cintos,
E ali construiu barricadas e trincheiras,
E ergueu a faca para imolar o seu filho.
Quando, vejam!, um anjo do Céu o chamou,
E disse: Não ponhas a tua mão sobre o rapaz,
Nem lhe faças qualquer mal. Vê,
Preso num espinheiro pelos chifres,
Um bode. Oferece antes o Bode do Orgulho.
Mas o ancião não o quis fazer e imolou o seu filho, –
E metade das sementes da Europa, uma a uma.

Oferecemos ‑te, Senhor, 
hóstias e louvores;
aceita ‑as pelas almas daqueles 
que hoje recordamos. 
Faz com que passem da morte à vida, Senhor.
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4. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt ceoli et terra gloria tua,
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

After the blast of lightning from the East,
The flourish of loud clouds, the Chariot Throne;
After the drums of time have rolled and ceased,
And by the bronze west long retreat is blown,

Shall life renew these bodies? Of a truth
All death will He annul, all tears assuage? –
Fill the void veins of Life again with youth,
And wash, with an immortal water, Age?

When I do ask white Age he saith not so:
“My head hangs weighed with snow.”
And when I hearken to the Earth, she saith:
“My fiery heart shrinks, aching. It is death.
Mine ancient scars shall not be glorified,
Nor my titanic tears, the sea, be dried.”

5. Agnus Dei

One ever hangs where shelled roads part.
In this war He too lost a limb,
But His disciples hide apart;
And now the Soldiers bear with Him.

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

Near Golgotha strolls many a priest,
And in their faces there is pride
That they were flesh ‑marked by the Beast
By whom the gentle Christ’s denied.

SOPRANO E CORO

BARÍTONO

TENOR

CORO

TENOR
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Santo, santo, santo
é o Senhor, Deus dos exércitos.
O Céu e a terra estão cheios da tua glória,
Glória, nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Glória nas alturas.

Depois da explosão de luz vinda de Leste,
O florescer de nuvens altas, o Trono de Deus;
Depois dos tambores do tempo terem soado e calado,
E no oeste acobreado ter começado a longa retirada,

Poderá a vida renovar estes corpos? Na verdade
Anulará Ele toda a morte, secará todas as lágrimas? –
Encherá as veias vazias de Vida de novo com juventude,
E lavará, com água imortal, a idade?

Quando o perguntei ao alvo Tempo, ele não o disse:
“A minha cabeça está curvada com o peso da neve.”
E quando escutei a Terra, ela disse:
“O meu coração ardente está mirrado de dor. É a morte.
As minhas cicatrizes antigas não serão exaltadas,
Nem as minhas imensas lágrimas, o mar, secarão.”

Há sempre alguém por ali, onde as estradas minadas se dividem.
Nesta guerra, também Ele perdeu um membro,
Mas os seus discípulos esconderam ‑se;
E agora são os Soldados que o levam.

Cordeiro de Deus, 
que tiras os pecados do mundo,
dá ‑lhes o repouso.

Perto de Gólgota passeiam ‑se muitos sacerdotes,
E há orgulho nos seus rostos
Por terem sido marcados pela Besta
Por quem o doce Cristo é negado.
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Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

The scribes on all the people shove
And bawl allegiance to the state,
But they who love the greater love
Lay down their life; they do not hate.

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Dona nobis pacem!

6. Libera me

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando coeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando coeli movendi sunt i terra.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Libera me, Domine…

It seemed that out of battle I escaped
Down some profound dull tunnel, long since scooped
Through granites which titanic wars had groined.
Yet also there encumbered sleepers groaned,
Too fast in thought or death to be bestirred.
Then, as I probed them, one sprang up, and stared
With piteous recognition in fixed eyes,
Lifting distressful hands as if to bless.

And no guns thumped, or down the flues made moan.
“Strange friend,” I said, “here is no cause to mourn.”

CORO

TENOR

CORO

TENOR

CORO E SOPRANO

TENOR
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Cordeiro de Deus, 
que tiras os pecados do mundo,
dá ‑lhes o repouso.

Os escribas empurraram as pessoas
E clamaram obediência ao estado,
Mas aqueles que amam o amor maior
Depuseram a sua vida; esses não odeiam.

Cordeiro de Deus, 
que tiras os pecados do mundo,
dá ‑lhes o repouso eterno.

Dá ‑nos a paz!

Liberta ‑me, Senhor, da morte eterna,
naquele dia terrível:
Quando os céus e a terra forem movidos:
Quando vieres julgar o mundo pelo fogo.
Tremo e tenho medo, por causa do dia do julgamento
e da ira que com ele virá.
Quando os céus e a terra forem movidos.
Aquele dia, um dia de ira, de calamidade e tristeza,
grande dia e verdadeiramente amargo.
Liberta ‑me, Senhor...

Parece que escapei da guerra
Para entrar num túnel melancólico e escuro, há muito escavado
Através da resistência que as colossais guerras construíram.
No entanto, também ali gemem corpos adormecidos e empilhados,
Demasiado rápidos em pensamento ou na morte para se porem em movimento.
E então, enquanto os examinava, houve um que saltou e me olhou
Com um reconhecimento piedoso nos seus olhos fixos,
Erguendo as mãos angustiosamente como se abençoasse.

E nenhumas armas latejaram, ou pontas afiadas fizeram gritar.
“Estranho amigo,” disse eu, “não há razão aqui para lamento.”
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“None”, said the other, “save the undone years,
The hopelessness. Whatever hope is yours,
Was my life also; I went hunting wild
After the wildest beauty in the world.

For by my glee might many men have laughed,
And of my weeping something had been left,
Which must die now. I mean the truth untold,
The pity of war, the pity war distilled.
Now men will go content with what we spoiled.
Or, discontent, boil boldly, and be spilled.
They will be swift with swiftness of the tigress,
None will break ranks, though nations trek from progress.
Miss we the march of this retreating world
Into vain citadels that are not walled.
Then, when much blood had clogged their chariot ‑wheels
I would go up and wash them from sweet wells,
Even from wells we sunk too deep for war,
Even from the sweetest wells that ever were.

I am the enemy you killed, my friend.
I knew you in this dark; for so you frowned
Yesterday through me as you jabbed and killed.
I parried; but my hands were loath and cold.”

“Let us sleep now...”

In paridisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam, Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

BARÍTONO

TENOR E BARÍTONO

CORO INFANTIL, 

CORO E SOPRANO
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“Nenhum”, disse o outro, “excepto os anos desfeitos,
A desesperança. Qualquer que seja a tua esperança,
Assim foi também a minha vida; andei como um louco
Atrás da mais selvagem beleza do mundo.

Pois junto à minha alegria se riram muitos homens,
E algo ficou das minhas lágrimas,
Algo que agora tem de morrer. Refiro ‑me à verdade ocultada,
A tristeza da guerra, destilada da guerra triste.
E agora há homens que seguirão satisfeitos com o que destruímos.
Ou, descontentes, ferverão em coragem e se espalharão.
Eles serão velozes como o tigre,
Nenhum sairá do seu posto, mesmo que as nações se afastem do progresso.
Percamos a marcha deste mundo em retirada
Para vãs cidadelas sem muralhas.
Então, quando o sangue fosse tanto que travasse as rodas das suas máquinas de guerra
Eu iria e as lavaria com água de doces fontes,
Mesmo de fontes demasiado profundas para a guerra,
Mesmo das fontes mais doces que jamais existiram.

Eu sou o inimigo que tu mataste, meu amigo.
Reconheci ‑te nesta escuridão: pois de rosto fechado
Passaste por mim ontem enquanto lutavas e matavas.
Eu desviei ‑me; mas as minhas mãos estavam relutantes e frias.”

“Descansemos agora…”

Que os Anjos te recebam no Paraíso:
e que os Mártires te esperem,
e te levem até à cidade Santa, Jerusalém.
Que o coro dos Anjos te receba,
e com Lázaro, que foi pobre,
tenhas repouso eterno.
Dá ‑lhes Senhor o eterno repouso;
e que para eles resplandeça a luz perpétua.
Que descansem em paz. Ámen

TRADUÇÃO DOS POEMAS DE WILFRED OWEN: OFÉLIA RIBEIRO

GENTILMENTE CEDIDA PELA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
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Baldur Brönnimann 
direcção musical 

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ‑
nea do mundo. Desenvolveu estreitas colabora‑
ções com compositores de topo tais como John 
Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, Lachenmann, 
Lindberg, Haas e outros, e dirigiu obras impor‑
tantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier e 
Zimmermann, destacando ‑se actuações 
recentes nos Proms da BBC e na Konzerhaus de 
Viena. Maestro de grande versatilidade, divide 
o seu tempo entre as salas de concerto e os 
teatros de ópera, e sempre que possível procura 
actividades de âmbito educativo e comunitá‑
rio. É Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música e da Basel Sinfonietta. 

Na temporada de 2017/18, Brönnimann 
estreia ‑se no Lincoln Center em Nova Iorque, 
para dirigir Dark Mirror de Zender, uma recria‑
ção da Viagem de Inverno de Schubert com 
Ian Bostridge, no Mostly Mozart Festival; e 
em concertos da temporada da Sinfónica 
de Oregon. Na Europa, apresenta ‑se pela 
primeira vez com a Sinfónica da Rádio Frank‑
furt no Festival de Darmstadt; a Sinfónica WDR 
num programa que celebra o 100º aniversário 
do nascimento de Zimmermann; a Sinfónica 
Nacional da Estónia e a Orquestra Nacional 
de Lyon. Recentemente, estreou  ‑se à frente 
da Sinfónica da Rádio de Viena, da Sinfónica 
Nacional Dinamarquesa e das Orquestras de 
Câmara Aurora e de Munique. Colabora regu‑
larmente com o Klangforum Wien, em Viena e 
em digressão. 

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English National 
Opera, na Komische Oper de Berlim e no Teatro 
Colón (Argentina), em produções de La Fura 

dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klinghoffer 
de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue‑
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski e The Little Match Girl de Lachenmann. 

Entre 2011 e 2015, Baldur Brönnimann foi 
Director Artístico do principal ensemble norue‑
guês de música contemporânea, BIT20. Foi 
Director Musical da Orquestra Sinfónica Nacio‑
nal da Colômbia em Bogotá entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, estudou na Academia de 
Música da Basileia e no Royal Northern College 
of Music em Manchester, onde foi nomeado 
Professor Convidado de Direcção de Orquestra. 

Anna Shafajinskaia soprano

Anna Shafajinskaia é uma das sopranos dramá‑
ticas mais reconhecidas do mundo. Entre os 
êxitos da sua carreira, destacam ‑se os papéis 
de ‘Odabella’ em Attila, ‘Morgana’ em O Amor 
das Três Laranjas (Ópera dos Países Baixos e 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino),  ‘Santu‑
zza’ em Cavalleria Rusticana (Ópera da Nova 
Zelândia), o papel principal em Lady Macbeth 
do Distrito de Mtsensk (Ópera de Israel), o 
papel principal em Turandot (Ópera Nacional 
de Gales, Teatro de Bremen, Centro Nacional 
de Artes Performativas da China e na aber‑
tura da Ópera de Cantão na China, com Lorin 
Maazel), ‘Maddalena de Coigny’ em Andrea 
Chénier (Ópera dos Países Baixos, Teatro Real 
de Madrid e Barcelona) e ‘Fiora’ em L’amore dei 
tre re no Concertgebouw de Amesterdão. Ao 
longo da sua carreira desempenhou também os 
papéis principais em La Gioconda e Tosca, ‘Lisa’ 
em Dama de Espadas, ‘Leonora’ em La forza del 
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destino e ‘Abigaille’ em Nabucco, nalguns dos 
mais importantes teatros de ópera do mundo.

Natural da Ucrânia, Anna Shafajinskaia 
mudou ‑se para o Canadá e tem nacionali‑
dade canadiana. A sua carreira ganhou desta‑
que internacional quando contracenou com 
Luciano Pavarotti em Tosca, dirigida por 
Marco Armiliato, como resultado da vitória no 
Concurso Internacional Luciano Pavarotti.

A sua estreia no papel de ‘Aida’ na Ópera 
de Ontario, dirigida por Daniel Lipton, foi um 
grande sucesso. A ‘Turandot’ que se seguiu 
para a Ópera Nacional de Gales assegurou a 
sua reputação como um dos expoentes máxi‑
mos neste papel, levando ‑a ao Covent Garden 
(sob a direcção de Marco Armiliato), à Ópera 
da Valónia em Liège, ao Bolshoi de Moscovo, 
a São Petersburgo (numa produção de Fran‑
cesco Zambello com o maestro Alexander 
Vedernikov), à Ópera dos Países Baixos – com 
o final do terceiro acto da autoria de Luciano 
Berio e sob a direcção de Riccardo Chailly – 
e a várias cidades dos EUA. Em Itália, actuou 
no Teatro Comunale de Florença no papel de 
‘Lady Macbeth’, sob a direcção de Julia Jones, 
e em Palermo sob a direcção de Gabriele Ferro. 

Em concerto, merecem destaque as noites 
de gala com a Orquestra Sinfónica de Odense, 
na África do Sul e na Ópera de Montréal, e as 
suas participações no War Requiem de Britten 
na Porto 2001 (Capital Europeia da Cultura) e 
na Casa da Música, em 2009.

Barry Banks tenor

A surpreendente facilidade na interpretação de 
papéis das óperas de Bellini, Rossini e Donizetti 
tem levado o tenor Barry Banks aos principais 
teatros de ópera do mundo. Na Metropolitan 
Opera contracenou com Renée Fleming em 

Armida de Rossini, Natalie Dessay em La fille 
du régiment e La sonnambula, Olga Borodina 
em L’italiana in Algeri e Anna Netrebeko em 
Don Pasquale e L’elisir d’amore.

Algumas das suas actuações mais notáveis 
foram a estreia como ‘Arnold’ (Guilherme Tell) 
na Ópera Nacional de Gales, o papel principal 
em Mitridate, re di Ponto e ‘Don Narciso’ (Il turco 
in Italia) na Ópera Estatal da Baviera, ‘Ernesto’ 
(Don Pasquale) na Royal Opera House, Covent 
Garden, ‘Conde Almaviva’ na Staats oper Unter 
den Linden em Berlim, ‘Idreno’ (Semiramide) no 
Teatro di San Carlo em Nápoles e a sua estreia 
na Ópera Real Dinamarquesa. Cantou ainda em 
palcos tão prestigiados quanto o Théâtre des 
Champs ‑Elysées, o Salzburger Fest spiele, o 
Gran Teatre del Liceu (Barcelona), o Festival de 
Santa Fé. Na última temporada estreou ‑se em 
Viena como ‘Norfolk’ (Elisabetta, Regina d’Inghil‑
terra), no Theater an der Wien, e foi ‘Astrólogo’ 
em duas novas produções de O Galo de Ouro 
– encenações de Laurent Pelly (Teatro Real de 
Madrid) e Paul Curran (Ópera de Santa Fé).

Com a English National Opera, desempe‑
nhou papéis como ‘Tamino’ (A Flauta Mágica), 
‘Tom Rakewell’ (The Rake’s Progress), ‘Edgardo’ 
(Lucia di Lammermoor, na aclamada produ‑
ção de David Alden), ‘Hoffmann’ (Os Contos 
de Hoffmann) e ‘Duque de Mântua’ (Rigoletto).

Em concerto, interpretou a Grand Messe 
des Morts de Berlioz com a Orquestra Sinfónica 
de Londres sob a direcção de Sir Colin Davis – 
um concerto editado pela LSO Live. Cantou o 
War Requiem de Britten no Teatro alla Scala 
sob a direcção de Xian Zhang, O Sonho de 
Gerontius com a Filarmónica de Munique 
e Sir Andrew Davis, e ainda a Petite Messe 
Solennelle de Rossini com a Royal Philharmo‑
nic Orchestra e Daniele Gatti.

Em 2017/18, Barry Banks actua com a 
Orquestra Mozarteum de Salzburgo, sob a 



26

direcção de Riccardo Minasi, a Sinfónica de 
Taiwan dirigida por Lan Shui (Sinfonia n.º 8 de 
Mahler) e a Sinfónica de Cincinnati dirigida por 
Juanjo Mena (Messias). Interpreta o papel de 
‘Duque de Mântua’ na Ópera de Portland.

A discografia de Barry Banks inclui Mitridate 
com a Classical Opera Company e vários títu‑
los para a série “Opera in English” da editora 
Chandos: The Elixir of Love, The Italian Girl in 
Algiers, Don Pasquale, Don Giovanni, The Thie‑
ving Magpie e The Magic Flute. A ópera Armida, 
interpretada na Metropolitan Opera, foi editada 
em DVD. O seu disco de recital a solo para a 
Chandos – Barry Banks sings Bel Canto Arias 
– foi aclamado pela crítica. 

Johannes Kammler barítono

O barítono alemão Johannes Kammler come‑
çou os estudos musicais no Coro Infantil da 
Catedral de Augsburg, a sua cidade natal, e 
estudou canto em Freiburg, Toronto e na Guild‑
hall School de Londres. Nas temporadas de 
2015/16 e 2016/17, foi membro do estúdio de 
ópera da Ópera Estatal da Baviera em Muni‑
que, tendo trabalhado com maestros como 
Kirill Petrenko, Bertrand de Billy e Oksana Lyniv. 
A partir da temporada de 2017/18, é solista no 
ensemble da mesma companhia.

Foi solista com a Filarmónica de Berlim, a 
Sinfónica de Londres e a Sinfónica Simón Bolí‑
var da Venezuela, sob a direcção dos maestros 
Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Sir Mark 
Elder ou Marin Alsop, entre outros. Em 2015, 
estreou ‑se no Festival de Verbier como ‘Mar‑
cello’ em La bohème de Puccini. Em 2016 can‑
tou o War Requiem de Britten, numa produção 
cénica de Calixto Bieito para a Den Norske 
Opera em Oslo, e  foi convidado pelo presti‑
giado Oxford Song Festival para um recital com 

Roger Vignoles, recebendo desde então convi‑
tes para recitais por toda a Europa.

Na temporada de 2016/17, interpretou 
A Criação de Haydn sob a direcção de Gustavo 
Dudamel, no Disney Concert Hall com a Filar‑
mónica de Los Angeles, bem como com a NDR 
Elbphilharmonieorchester dirigida por Thomas 
Hengelbrock, no programa de abertura da 
Elbphilharmonie em Hamburgo. Papéis como 
‘Ruggiero’ em La Juive de Halévy, ‘John Sorel’ 
em The Consul de Menotti ou ‘Scherasmin’ em 
Oberon de Weber, na Ópera Estatal da Baviera, 
resultaram invariavelmente em óptimas críticas. 

Entre os seus compromissos actuais e futu‑
ros, destaca ‑se a estreia no papel de ‘Belcore’ 
em L’elisir d’amore em Florença, novamente 
o War Requiem no Porto, recitais com Roger 
Vignoles em salas como Wigmore Hall, Schloss 
Elmau e de Doelen em Roterdão, ‘Celebrant’ na 
Missa de Bernstein e vários novos papéis na 
Ópera da Baviera (Barbeiro, Arabella, Da Casa 
dos Mortos, Carmen e Vésperas Sicilianas).

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados maes‑
tros, de entre os quais se destacam Olari 
Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, 
Michail Jurowski, Christoph König, Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni 
Wit, Takuo Yuasa e Lothar Zagrosek. Entre os 
solistas que têm colaborado com a orquestra 
constam os nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, 



27

Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce 
Didonato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, 
Viviane Hagner, Alina Ibragimova, Steven Isser‑
lis, Kim Kashkashian, Christian Lindberg, Felicity 
Lott, António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris‑
tine Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. No âmbito das suas residências 
artísticas na Casa da Música, colaboraram 
com a Orquestra compositores como Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis e Heinz Holli‑
ger, a que se junta em 2017 o compositor britâ‑
nico Harrison Birtwistle.

Nas últimas temporadas, a Orquestra 
apresentou ‑se nas mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 
Santiago de Compostela e Brasil, e ainda no 
Auditório Gulbenkian.

Em 2013 foram editados os concertos para 
piano de Lopes ‑Graça (Naxos), e o disco com 
obras de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críti‑
cos na revista Gramophone. Nos anos seguin‑
tes surgiram os CD monográficos de Luca 
Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Geor‑
ges Aperghis (2017), todos com gravações ao 
vivo na Casa da Música. Na temporada de 2017, 
a Orquestra apresenta a integral das Sinfonias 
de Brahms e obras ‑chave como o Requiem de 
Mozart, War Requiem de Britten, Earth Dances 
de Birtwistle e Via Sacra de Dillon, além das 
estreias nacionais de encomendas da Casa da 
Música a Magnus Lindberg e Pascal Dusapin.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto. É parte 
integrante da Fundação Casa da Música desde 
Julho de 2006.

Coro Nacional de España

Fundado por Lola Rodríguez de Aragón com 
a denominação inicial de Coro de la Escuela 
Superior de Canto, o Coro Nacional de España 
actuou pela primeira vez em 1971, interpretando 
a Sinfonia n.º 2 de Mahler com a Orquesta 
Nacional de España sob a direcção de Rafael 
Frühbeck de Burgos. À sua frente sucederam‑
‑se vários directores artísticos de sólida forma‑
ção e ampla experiência em direcção coral.

O seu repertório amplo e variado abarca 
desde obras a cappella de todas as épocas 
e estilos até às grandes composições corais‑
‑sinfónicas, dando preferência à música espa‑
nhola, cuja recuperação e difusão constitui um 
dos principais objectivos da formação.

Ao longo da sua história, o Coro Nacional de 
España foi dirigido por maestros de prestígio 
internacional como Rafael Frühbeck de Burgos, 
Antoni Ros Marba, Jesús López Cobos, Josep 
Pons, A. Ceccato, S. Celibidache, Y. Menuhin, 
R. Muti, E. Inbal, P. Maag, Tan Dun e T. Koopman.

Participou no Festival de Outono de Buca‑
reste e num concerto com a Filarmónica de 
Dresden e R. Frûhbeck de Burgos, em 2007. 
Em 2010 actuou em Toulouse com a Orquestra 
Nacional dirigida por J. Pons e visitou o Lincoln 
Center de Nova Iorque.

A criação de um selo discográfico próprio 
da Orquesta e Coro Nacionales de España deu 
origem à edição de: Carmina Burana de Carl 
Orff, gravada ao vivo sob a direcção do maes‑
tro Frühbeck; La vida breve de Falla, com direc‑
ção de Josep Pons; Merlín, uma ópera inédita de 
Isaac Albéniz, com Plácido Domingo e a Orques‑
tra Sinfónica de Madrid (melhor álbum clássico 
dos Grammy Latinos 2001); e Don Quijote de 
C. Halfter, em 2003. No âmbito do 40º aniver‑
sário do Coro Nacional de España, e sob a direc‑



28

ção musical de Mireia Barrera, foi editado ainda 
um CD de música coral espanhola.

Actualmente, para além de trabalhar em 
estreita colaboração com a Orquesta Nacional 
de España, o Coro Nacional de España inten‑
sifica as suas colaborações com destacadas 
formações nacionais e estrangeiras e realiza 
concertos polifónicos.

A Orquesta e Coro Nacionales de España 
tem o apoio do Instituto Nacional das Artes 
Cénicas e da Música (INAEM) e pelo Ministé‑
rio Espanhol da Educação, Cultura e Desporto.

Coro Infantil Casa da Música

Fruto de um velho anseio da Casa da Música, 
nasce um projecto que aspira atingir uma 
qualidade artística superior, a que se junta um 
valor educativo e social. O Coro Infantil Casa 
da Música é hoje um dos grupos residentes da 
instituição, justificando por talento próprio a 
sua estreia pública num dos concertos maio‑
res de 2017: no Dia Mundial da Música, na Sala 
Suggia, junta ‑se à Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, ao Coro Nacional de España 
e ao Coro Lira para interpretar o War Requiem 
de Benjamin Britten.

Formado por cerca de 40 crianças, este 
Coro resulta e é parte integrante de uma dinâ‑
mica extraordinária iniciada no último ano 
lectivo, a manter no futuro. Em articulação com 
as escolas básicas de Quatro Caminhos (Mato‑
sinhos), Lomba (Porto) e Quinta das Chãs (Vila 
Nova de Gaia), desenvolveu ‑se um processo 
de formação coral que chamou cerca de 350 
crianças, agregou educadores e famílias, moti‑
vou as comunidades vizinhas.

Deste percurso resultaram três grupos 
corais, um por escola, de onde saem as vozes 
do Coro Infantil. São, assim, quatro estruturas 
a evoluir numa geografia alargada, orientadas 
pelo Serviço Educativo. Exploração de repertó‑
rios corais, composição colectiva e incentivo ao 
sucesso curricular são alicerces deste projecto.

O Coro Infantil Casa da Música tem como 
maestrina titular Raquel Couto.

Coro Lira

Em Novembro de 2015, foi criado o Coro Lira 
através de uma parceria com a Casa das Artes 
do Porto, que cede o seu espaço para os ensaios 
e alguns concertos. Este projecto surgiu pela 
necessidade de oferecer às crianças e jovens 
mais e melhores alternativas no âmbito da 
educação artística, permitindo ‑lhes desenvol‑
ver competências de técnica vocal e de movi‑
mento, de formação musical e outras da área 
comportamental, como o trabalho em grupo, a 
atenção e a inteligência emocional. Outra das 
características identitárias do Coro é a asso‑
ciação entre o canto coral e as artes cénicas.

O Coro Lira tem três formações: Infantil 
(6 aos 9 anos), Juvenil (10 aos 16) e Adultos. O 
repertório pode ser apresentado com e sem 
acompanhamento instrumental, explorando 
peças diversificadas, integrando música erudita, 
étnica, gospel, entre outros géneros musicais.

Desde a sua criação, o Coro Lira já se apre‑
sentou em diversos palcos da cidade do Porto, 
tais como a Casa da Música (Abertura Oficial 
do Ano Britânico), o Museu Nacional Soares 
dos Reis, a Casa das Artes e o Palácio de Cristal 
(Feira do Livro). É dirigido por Raquel Couto e 
acompanhado ao piano por Gonçalo Vasquez. 
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Violino I
Zofia Wóycicka#

Miguel Borrego*
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
Maria Kagan
José Despujols
Evandra Gonçalves
Vadim Feldblioum
Roumiana Badeva
Andras Burai
Emília Vanguelova
Tünde Hadadi
Alan Guimarães
Vladimir Grinman
Jorman Hernandez*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro#

Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Domingos Lopes
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
José Sentieiro

Viola
Mateusz Stasto#

Joana Pereira
Anna Gonera
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Rute Azevedo
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Jean Loup Lecomte
Francisco Moreira

Violoncelo
Nikolay Gimaletdinov#

Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Alexander Znachonak*

Contrabaixo
António Augusto Aguiar#*
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros#

Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti#

Roberto Henriques*
Tamás Bartók
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva#

Gergely Suto
Pedro Silva*
Edgar Silva*

Fagote
Gavin Hill#

Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Pedro Martinho*

Trompa
Luís Duarte Moreira#*
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik
Hugo Sousa*
Eddy Tauber
Mickael Faustino*

Trompete
Ivan Crespo
José Almeida*
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa#

Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Pedro Góis*
Renato Peneda*

Harpa
Ilaria Vivan#

Piano
Luís Filipe Sá*

Órgão
Vítor Pinho*

#Orquestra de Câmara
*instrumentistas convidados

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
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CORO NACIONAL DE ESPAÑA

Miguel Ángel G. Cañamero 
maestro titular

Sopranos
C. Gurriarán Arias#

I. Badiola Dorronsoro
F. Calero Benítez
R. Cardiel Moreno
M. C. Muntada
I. V. Duarte Goñi
Y. Fernández Domínguez
P. Friedhoff Bello
E. Garmendia Pizarro
M.ª E. Garralón García‑
‑Quismondo 
P. González Arroyo
M.ª I. González González
A. Grzywacz 
G. Londoño Aristizabal
A. Martínez Martínez**
S. Martínez Palomino
R. Miranda Fernández
C. Moncloa Dextre
M.ª Á. Pérez Panadero
M. Rodríguez Martín
A. M.ª Sánchez Moreno
R. M.ª de Segovia García
C. del Solar Salas
D. Kay Tiegs Meredith

Contraltos
M. Mesa Pérez#

V. Antón Nieto
M.ª D. Bosom Nieto
M. Caamaño Hernández
M.ª J. Callizo Soriano
M.ª del M. Campo Domínguez
Á. Castañeda Aragón
I. Egido García
F. Gálvez Hermoso
C. Lominchar García
H. Martínez Ortiz

N. Mehravaran Golsefidi
A. Morant Amezaga
L. Ortiz Ballesteros
A. Pascual Ortiz
A. M.ª Pérez‑Iñigo Rodríguez
P. Pujol Zabala 
R. M.ª Ramón Fernández
A. Siles Jodar
M.ª Ana Vassalo Neves 

Tenores
A. Hernández Roque#

J. M.ª Abad Bolufer
F. Aguilera Martínez
P. Alonso Gallardo
D. Blázquez Gómez
S. Calderón Ruiz
E. Cano Díaz
J. Cantolla Bedia
F. Cobo Gómez
F. Fernández Gutiérrez
J. A. García Jañez
E. García Requena
C. Hualde Resano
L. Izquierdo Alvarado
E. López Ovies
M. Mendaña García
H. Pardell Martí
X. Pascual Blanco
C. Polo Savicente*
D. Adolfo Rey‑Grimau 
Á. Rodríguez Rivero

Baixos
P. Llarena Carballo#

J. B. Álvarez de Benito 
J. Carrasco González
E. Carvalho Rosa
E. Córcoles Gómez
S. Drago Román
H. A. Enrique Cagnolo
J. Pedro García Marqués

C. J. García Parra
E. Gómez Barrios
M. N. Lizán Sepúlveda
M. Montesinos Martínez
Álvaro de Pablo González
A. Pérez Fernández
F. J. Rodríguez Morera
Á. Rodríguez Torres
J. San Antonio Giménez
F. J. Santiago Heras
M. A. Torrado González
G. Zornoza Martínez
J. Zorrilla Rodríguez

Pianista co-repetidor
S. Espejo Repiso

Arquivo Orquesta y Coro 
Nacionales de España
R. Rufino Valor
V. Sánchez Tortosa

#chefes de naipe
*coralistas contratados para a 
presente temporada
**coralistas convidados para 
este programa
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CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA

Raquel Couto 
maestrina titular
Joana Castro assistente

Alexandra Tulha
Ana Isabel Alves
Ana Luísa Guedes*
Anne Camilly Linhares
António Fontelonga
Bárbara Costa
Beatriz Carvalho
Beatriz Nogueira
Bruna Silva
Carolina Oliveira
Catarina Brito
Clara Sousa
David Santos
Débora Alves
Diana Cruz 
Diogo Mota
Diogo Silva
Erica Azevedo
Érica Santos
Filipa Silva
Leonor Pinto Morais
Leonor Peres
Luana Baptista*
Luna Leite
Mafalda Filipe
Margarida Carvalho

Maria Clara Silva
Maria Leonor Moreira
Maria Rita Andrade
Mariana Coelho*
Mariana Costa
Matilde Pinheiro
Matilde Rocha
Nazariy Kondratskiy 
Rafaela Filipe
Rafaela Sousa
Rita Macedo*
Raúl Vieira
Rodrigo Rocha
Rui Lopes
Sara Nogueira
Sofia Portugal*
Soraya Pereira
Suéli Fernandes
Susana Costa*
Vanessa Pacheco
Victor Bueno

Pianistas co-repetidores
Duarte Cardoso 
Gonçalo Vasquez

*reforços

Raquel Couto 
maestrina titular

Diana Correia
Inês Carvalho
Isabel Cayolla
Ivo Dias 
Lourenço Gomes
Mafalda Marques
Maria Leonor Pereira
Maria Mensink
Maria Neves
Matilda Mensink
Melissa Rodrigues
Rino Onishi
Rita Almeida
Teresa Carvalho

CORO LIRA
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