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CASA DA MÚSICA

Arvo Pärt

Triodion [1998; c.14min.]

1. Introdução
2. Ode I: “O Jesus the Son of God, 
     Have Mercy upon Us”
3. Ode II: “O Most Holy Birth ‑giver 
     of God, Save Us”
4. Ode III: “O Holy Saint Nicholas, 
     Pray unto God for Us”
5. Coda

Nino Janjgava

3 Aliluias [2008 ‑09; c.4min.]

 ‑ Aliluia nº 1
 ‑ Aliluia nº 5
 ‑ Aliluia nº 11

Ivan Moody

Canticum Canticorum I, Três Motetos do 
Cântico dos Cânticos [1985; c.6min.]

1. “Surge, propera amica mea”
2. “Descendi in hortum meum”
3. “Ego dilecto meo”

Nino Janjgava

2 Aliluias [2008 ‑09; c.3min.]

 ‑ Aliluia nº 7
 ‑ Aliluia nº 8

John Tavener

Funeral Ikos [1981; c.9min.]

Nino Janjgava

2 Aliluias [2008 ‑09; c.2min.]

 ‑ Aliluia nº 3
 ‑ Aliluia nº 4

Galina Grigorjeva

Svyatki [1997 ‑2004; c.18min.]

1. “Glória”
2. “Noite Santa”
3. “Canção de Adivinhar”
4. “Ó, Kalyudka!”
5. “A Primavera Está a Chegar”
6. “A Cristo Recém ‑Nascido”

Traduções dos textos originais no interior

PAul hIllIer dIrecção mUSIcAL 
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Paul Hillier sobre 
o programa do concerto

www.vimeo.com/107054676

3. Ode II: “Santíssima Mãe de Deus, Salvai ‑nos”
Ó Mãe de Deus, permiti ‑nos a nós humildes 
e pecadores recorrer a Vós; e deixai ‑nos ajoe‑
lhar em penitência, clamando do fundo das 
nossas almas; Ó Senhora Rainha, ajudai ‑nos, 
tende compaixão de nós! Cuidai de nós, que 
perecemos sob a imensidão das nossas preces; 
não deixeis partir os Vossos servos de alma 
vazia; pois Vós sois a nossa única esperança. 
Ó Santíssima Mãe de Deus, salvai ‑nos.

4. Ode III: “Santo São Nicolau, 
Rogai a Deus por Nós”
Um modelo de fé e um exemplo de humildade, 
um professor de abstinência que mostraste a 
verdade ao teu rebanho; além disso atingis‑
te: pela humildade – grandeza, pela pobreza 
– riqueza; Patriarca Nicolau, intercede pe‑
rante Cristo Deus para que as nossas almas 
sejam salvas.

5. Coda
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, 
agora e sempre e pelos séculos dos séculos.

Tradução: Joaquim Ferreira

NINo JANJGAvA

tbilisi, 29 de julho de 1964

No ano passado recebi uma encomenda 
de Tiflis, capital da Geórgia, contendo 
uma colecção de 17 Aliluias, que imedia‑
tamente me impressionaram por serem 
bastante diferentes de qualquer coisa que 
eu vira desde há muito tempo e, mais rele‑
vante, muito bonitas. Estão escritas para 
três vozes (de âmbito variável) e todas têm 
o mesmo texto: Aliluia repetido três vezes 
e uma curta doxologia (Glória a Deus nas 

Arvo PärT

paide (estónia), 11 de setembro de 1935

Triodion

A ligação entre a música de Arvo Pärt e a 
Música Antiga é bem conhecida, e muito 
frequentemente tem composto sobre 
textos latinos da liturgia católica. Mas é à 
Igreja Ortodoxa Russa e à sua liturgia que 
se mantém fiel, e muitas das suas obras são 
não apenas baseadas nesses textos, mas 
revelam também na sua sonoridade a in‑
fluência da música sacra russa.

Triodion apresenta três Odes (com textos 
em inglês): a primeira dirigida à figura de 
Jesus Cristo; a segunda à Virgem Maria (a 
Mãe de Deus); e a Terceira a São Nicolau, o 
taumaturgo, arcebispo de Mira no século 
IV. Cada uma das Odes apresenta uma in‑
trodução em prosa seguida de uma curta 
oração repetida várias vezes. A obra é en‑
quadrada por duas curtas entoações.

paul hillier

1. Introdução
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo. Ámen.

2. Ode I: “Ó Jesus, Filho de Deus, 
Tende Piedade de Nós”
Veneramos a Tua imagem pura, ó Bondoso, su‑
plicando perdão pelas nossas transgressões, ó 
Cristo Nosso Deus: que por Tua boa vontade, 
misericordiosamente, Te deixaste subir à Cruz 
em carne, para libertar da escravidão do ini‑
migo aqueles que Tu criaste. Por isso, nós por 
Ti clamamos dando graças; Tu que encheste 
de alegria todas as coisas, ó nosso Salvador, 
pois Vieste para salvar o mundo.
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para que possamos cantar alto a Deus: Aleluia.

Tradução: Joaquim Ferreira

GAlINA GrIGorJevA

simferopol (crimeia), 2 de dezembro de 1962

Svyatki

‘Svyatki’ (palavra originária do russo antigo 
que significa: festividades santas, festas do 
Inverno, ‘koliada’ – festival de Inverno com 
ritos eslavos) é um conjunto de festivida‑
des populares eslavas da estação de Inver‑
no que decorre durante doze dias (conforme 
o número de meses), do Dia de Natal até ao 
domingo do Baptismo de Jesus. Nas Svya‑
tki abundavam os mais diversos ritos, actos 
mágicos, proibições, adivinhação. Com elas, 
o povo tentava assegurar o seu bem ‑estar e 
prosperidade para todo o ano, adivinhar o 
destino, ganhar a boa relação com “os pais” 
– antepassados, ficar longe dos espíritos 
maus. O procedimento ritual mais marcan‑
te que dava início às Svyatki era o ‘Kolyado‑
vanie’, que consistia num espectáculo teatral 
acompanhado pela interpretação de canções 
– odes e glorificação dos anfitriões. Esse rito 
era celebrado na noite de Natal. Sob influên‑
cia da Igreja Cristã, as Svyatki começaram a 
ser associadas aos ritos natalícios e a ser fes‑
tejadas segundo o calendário religioso. A sua 
coincidência temporal (início do ano) con‑
tribuía para a aproximação dos rituais festi‑
vos eslavos aos ritos religiosos. Nesta obra, 
recorri a textos populares. Todo o material 
musical é de minha autoria.

galina grigorjeva

Tradução: Vera Sokil

Porquê estas palavras amargas dos mori‑
bundos, ó irmãos, que proferem enquanto 
partem? Separei ‑me dos meus irmãos. Deixo 
todos os meus amigos e parto. Mas para onde 
vou, não compreendo, nem o que será de mim 
no além; só Deus que me chamou o sabe. Mas 
lembrai ‑me cantando: Aleluia.

Mas para onde vão as almas? Como vivem 
agora todas juntas ali? Este mistério eu 
queria desvendar; mas ninguém o consegue 
transmitir correctamente. Será que se lem‑
bram dos seus, como nós deles? Ou esquece‑
ram todos os que os choram e cantam: Aleluia.

Avançamos no caminho eterno, e como con‑
denados, de rosto cabisbaixo, apresentamo‑
‑nos perante o único Deus eterno. Onde está 
então a vaidade? Onde está então a riqueza? 
Onde está então a glória deste mundo? Ali ne‑
nhuma destas coisas nos ajuda, apenas dizer 
muitas vezes o salmo: Aleluia.

Se mostraste misericórdia para com o homem, 
ó homem, essa mesma misericórdia te será 
aí mostrada; e se mostraste compaixão para 
com um órfão, o mesmo te livrará da necessi‑
dade. Se nesta vida vestiste o nu, o mesmo te 
dará guarida aí, e cantará o salmo: Aleluia.

A juventude e beleza do corpo definham na 
hora da morte, e a língua então arde intensa‑
mente, e a garganta ressequida inflama ‑se. A 
beleza dos olhos é então extinta, a graciosi‑
dade do rosto alterada, o contorno do pesco‑
ço destruído; e as outras partes ficam entor‑
pecidas, nem dizendo muitas vezes: Aleluia.

Com êxtase nos inflamamos se apenas ouvi‑
mos que no além há a luz eterna; que há o 
Paraíso, onde cada alma dos Justos rejubila. 
Que todos nós entremos também em Cristo, 

alturas) em georgiano, também repetida. 
O estilo fez ‑me lembrar o pouco que tinha 
ouvido da polifonia folclórica da Geórgia 
e da música religiosa ortodoxa georgiana, 
usando harmonia tonal ‘não funcional’, 
por vezes bordões, e revelando um fasci‑
nante sentido de direcção nas linhas me‑
lódicas vocais.

paul hillier

IvAN MooDy

londres, 1964

Canticum Canticorum I 

Canticum Canticorum I foi escrita em 1985 e 
estreada pelo Hilliard Ensemble em Viena, 
em 1987. É uma composição sobre três 
breves textos do Cântico dos Cânticos em 
latim. Embora o universo bizantino seja 
sugerido pelo bordões do terceiro número, 
não há qualquer citação de cânticos, sendo 
todas as peças respostas livres à imagísti‑
ca dos poemas.

ivan moody

1. “Surge, propera amica mea”
Levanta ‑te depressa, minha querida,
Minha pomba, minha formosura, e vem.
Porque o Inverno já passou
E com ele foram ‑se as chuvas.
Já há flores pelo campo,
Chegou o tempo da poda;
E ouve ‑se cantar a rola
Nos nossos campos
Na figueira começam a brotar os figos
E as vinhas em flor espalham o seu perfume.
Aleluia

2. “Descendi in hortum meum”
Desci ao meu jardim
Para admirar os frutos do vale,
para ver os rebentos da vinha
e se as romãzeiras já estavam em flor.

Volta, volta, Sulamita,
Volta, volta, queremos ver ‑te.
Aleluia

3. “Ego dilecto meo”
Eu sou do meu amado
E é para mim que ele se volta.
Anda, meu amado,
Passaremos a noite na cidade;
Iremos às vinhas,
Para vermos se floresceram.

Tradução a partir da versão portuguesa da Bíblia 

JohN TAveNer

londres, 28 de janeiro de 1944

child okeford (dorset), 12  de novembro de 2013

Funeral Ikos

Tavener, que infelizmente morreu no ano 
passado, era membro da Igreja Ortodoxa 
Grega, e muitas das suas obras mostram 
influências dessa tradição, no que respeita 
à música e igualmente aos textos. Exemplo 
disso é Funeral Ikos – o texto original grego 
foi traduzido para inglês. ‘Ikos’ é uma curta 
composição que se segue ao ‘Kontakion’, 
entre a Sexta e a Sétima Ode do Cânone.

paul hillier 
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3. “Canção de Adivinhar”  
Sento ‑me sozinha junto à tigela  
E misturo a massa.  
Vou ficar um pouco mais  
E misturo mais um pouco.  
Se tivermos cantado para ti,  
Irás ter boa sorte!  
Se esperares, o teu desejo irá concretizar ‑se!  
O trenó já está pronto,  
Coberto com um manto,  
Sentas ‑te no trenó  
E lá vais tu!  
Se tivermos cantado para ti,  
Irás ter boa sorte!  
Se esperares, o teu desejo irá concretizar ‑se!  
Sentei ‑me à janela,  
Esperando o meu querido vir.  
Não aguentei mais a espera.  
Deitei ‑me para dormir.  
Levantei ‑me de manhã e de repente lembrei ‑me  
Olhei para mim:  
Eu sou uma viúva.  
Se cantarmos, irás ter boa sorte,  
Irás ter boa sorte,  
O teu desejo irá concretizar ‑se, de certeza!  
A morte vem descendo a rua  
Com uma panqueca num pequeno prato.  
Se tivermos cantado para ti, irás ter boa sorte!  
Se pegares no anel, o teu desejo irá concretizar ‑se.  
Irá concretizar ‑se em breve, de certeza! 
 

1. “Glória” 
Glória a Deus nas Alturas, glória! 
Glória a nosso Senhor em toda a terra, glória!  
Que o nosso Senhor nunca envelheça, glória!  
Que o seu manto brilhante nunca se gaste, glória!  
Que o seu amado corcel nunca morra, glória!  
Que os seus servos principais nunca o traiam, glória!  
Que a verdade floresça em todo o mundo, glória!  
Que o sol brilhe sobre o mundo, glória!  
Que o tesouro real esteja sempre cheio de ouro, glória!  
Que os grandes rios corram graciosamente para o mar, glória!  
E os pequenos riachos para o moinho.  
Cantamos para honrar o grão,  
Um conforto para os velhos,  
e para a boa gente ouvir!  
Glória! 
 
2. “Noite Santa”  
Vê, o próprio Senhor está em casa.  
Ele está realmente em casa.  
Não te enganes, está claro!  
Noite abençoada, noite santa.  
Levanta ‑te da tua cama e abre as portas!  
Podes contar com três convidados:  
Primeiro – o sol quente.  
Segundo – uma lua brilhante, e  
Terceiro – a chuva generosa.  
Noite abençoada, noite santa.  
Mas deixa ‑os vir durante a noite.  
Oh, rega o nosso trigo.  
Noite abençoada, noite santa.  
Prepara ‑te para o Ano Novo!  
Para o Ano Novo,  
Com toda a criação.  
Noite abençoada, noite santa. 
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Minhas queridas donzelas,  
Ireis à floresta apanhar bagas.  
Procurai a minha bela senhora,  
Talvez sentada sob um arbusto,  
Entrançando o seu cabelo solto? 
 
6. “A Cristo Recém ‑Nascido”  
Vinde, juntai ‑vos a David com a sua harpa,  
Cantai connosco. 
Vinde, juntai ‑vos a David com a sua harpa,  
As vozes dos Anjos 
Juntam ‑se às nossas.  
Tocamos para o Menino Jesus,  
E cantamos com alegria,  
Pois hoje é o dia do seu nascimento!  
Abençoada seja a sua missão.  
Com o sol, a lua,  
E raios de luz das alturas,  
Tocamos para Cristo,  
E cantamos com alegria.  
Pois hoje é o dia do seu nascimento,  
Abençoada seja a sua missão.  
Senhores e gente fina,  
Louvai ‑o ao som da trombeta,  
Louvai ‑o com a harpa e a lira,  
Louvai ‑o com o pandeiro e dançando,  
Louvai ‑o com as cordas e tubos,  
Louvai ‑o com o bater dos címbalos,  
Louvai ‑o com címbalos retumbantes.  
Que tudo o que respira o louve,  
Pois hoje é o dia do seu nascimento!  
Abençoada seja a sua missão.  
Glória! 
Homens jovens e velhos,  
Meninas e mulheres,  
Louvem ‑no ao som das trombetas, harpas,  
Liras, címbalos e órgãos,  
Pois hoje é o dia do seu nascimento!  
Abençoada seja a sua missão.  
Glória! 

Tradução: Joaquim Ferreira, a partir da versão inglesa de Andrew Colin e Lydia Mazzotti

4. “Ó, Kalyudka!” 
Do outro lado do rio em turbilhão  
Há uma floresta sonhando.  
Ó, Kalyudka, Kalyudka! 
Grandes fogos ardem nessa floresta,  
Ó, Kalyudka, Kalyudka! 
Em torno desses fogos há bancos de carvalho,  
E nesses bancos, sentam ‑se belos jovens.  
Ó, Kalyudka, Kalyudka! 
Para lá do rio os jovens garbosos  
Cantam cantigas à bela Kalyudka!  
Ó, Kalyudka, Kalyudka! 
Entre eles está um homem velho,  
Afiando a sua faca.  
O caldeirão está a ferver,  
E ali perto está uma cabra.  
E eles planeiam degolá ‑la!  
Ó, Kalyudka, Kalyudka! 
Ó, maninho, Ivanushka,  
Sai daí, salta daí para fora,  
Maninho, Ivanushka!  
“Eu queria saltar fora,  
As pedras quentes levam ‑me para o caldeirão,  
E areias amarelas sugaram ‑me o coração.”  
Ó, Kalyudka, Kalyudka! 
 
5. “A Primavera Está a Chegar”  
A bela Primavera está a caminho,  
Termina o frio Inverno.  
Todas as brancas neves derretem,  
Os riachos correrão de novo,  
A erva crescerá,  
E aparecerão arbustos densos.  
Bons anos estão a caminho.  
Minhas queridas donzelas,  
Ireis à floresta apanhar bagas.  
Procurai a minha bela senhora,  
Talvez sentada sob um arbusto,  
Entrançando o seu cabelo solto?  
A erva crescerá,  
E aparecerão arbustos densos.  
Oy lyuli! 
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Gritton, Michail Jurowski, Martin André 
e Marco Mencoboni, a que se juntam em 
2014 as estreias de Baldur Brönnimann e 
Olari Elts.

Entre os concertos com orquestra, inter‑
pretou a Sinfonia Coral de Beethoven, o Re‑
quiem à memória de Camões de Bomtempo, 
o Requiem Alemão de Brahms, a 3ª Sinfonia 
de Mahler, o Messias de Händel, o Te Deum 
de Charpentier, a Oratória de Natal e Can‑
tatas de Bach, o Te Deum de António Tei‑
xeira e o Requiem de Verdi. Em programas 
a cappella, destaca ‑se a presença regular 
da música portuguesa, com especial inci‑
dência nas obras dos grandes polifonistas 
do Renascimento mas também na música 
do século XX. Tem interpretado diversas 
obras em estreia nacional e fez a estreia 
mundial de Motetes de Carlo Gesualdo na 
versão reconstruída por James Wood e de 
uma nova obra de Carlos Caires.

Na temporada de 2014, o Coro Casa da 
Música tem agendadas várias estreias na‑
cionais e colabora com os agrupamen‑
tos instrumentais da Casa da Música na 
interpretação da Missa em Dó menor de 
Mozart, Cantatas de Natal de Bach e O Cân‑
tico Eterno de Janáček.

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

Iris Oja é a maestrina co ‑repetidora do 
Coro Casa da Música.

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

Contraltos
Ana Calheiros
Brígida Silva
Iris Oja
Joana Valente

Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Miguel Leitão
 
Baixos
Jeffrey Ledwidge
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Ricardo Torres

Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja

PAul hIllIer dIrecção mUSIcAL

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, tornou‑
‑se um dos principais maestros corais do 
mundo. Foi Maestro Titular do Coro de 
Câmara Filarmónico da Estónia (CCFE, 
2001 ‑2007) e é Titular do Ars Nova Cope‑
nhagen desde 2003. Em 2008 tornou ‑se 
Maestro Titular do Coro de Câmara Na‑
cional da Irlanda, e em 2009 assumiu o 
mesmo cargo no Coro Casa da Música.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo e foram acla‑
madas em todo o mundo, conquistando 
numerosos prémios. Recebeu um Grammy 
Award por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor 
Gravação Coral) com o CCFE, e outro por 
The Little Match Girl Passion de David Lang 
com o Theatre of Voices e o Ars Nova Co‑
penhagen (Harmonia Mundi). 

Colabora regularmente com os princi‑
pais coros de câmara europeus e artistas 
como Kronos Quartet, Peter Sellars, Bobbie 
McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston. 
Como convidado, dirigiu a London Sinfo‑
nietta, Orquestra de Câmara St. Paul, Con‑
certo Copenhagen, Athelas Sinfonietta, 
Orquestra de Cãmara de Tallinn, Orques‑
tra Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, 
Concerto Palatino, Fretwork, Ensemble 
de Sopros da Holanda, I Solisti del Vento, 
Ensemble de Sopros da Suécia, Orquestra 
Sinfónica Estatal da Estónia, Filarmónicas 
de Copenhaga e de Tóquio, Sinfónicas de 
Sønderjyllands, Taiwan e Utah e Sinfónica 
do Porto Casa da Música. 

Entre os seus compromissos recentes 
destacam ‑se concertos no Southbank em 
Londres, Festival Internacional de Bergen, 
BBC Proms, Ópera Real Dinamarquesa 
em Copenhaga, Carnegie Hall, Festival 

de Edimburgo e Musikfest Berlin com o 
Coro da Rádio de Berlim.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e es‑
tudou na Guildhall School of Music and 
Drama em Londres. Ensinou na Univer‑
sidade da Califórnia (Santa Cruz e Davis) 
e foi Director do Early Music Institute 
na Universidade de Indiana entre 1996 e 
2003. Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve 
Reich, juntamente com numerosas antolo‑
gias de música coral, são publicados pela 
Oxford University Press. Em 2006 foi con‑
decorado com a Ordem do Império Bri‑
tânico pelos serviços prestados à música 
coral. Em 2013 foi nomeado Cavaleiro da 
Ordem de Dannebrog.

Coro CASA DA MÚSICA

Paul Hillier maestro titular

O Coro Casa da Música estreou ‑se em 2009 
sob a direcção do seu maestro titular Paul 
Hillier, referência incontornável da música 
coral a nível internacional. É constituído 
por uma formação regular de 18 cantores, 
que se alarga a formação média ou sinfóni‑
ca em função dos programas apresenta‑
dos. O repertório do Coro estende ‑se a 
todos os períodos históricos desde a Re‑
nascença até aos nossos dias, incluindo a 
música a cappella ou com orquestra, neste 
caso ao lado dos agrupamentos da Casa 
da Música – Orquestra Barroca, Orquestra 
Sinfónica e Remix Ensemble. 

Desde a sua fundação, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cum‑
mings, Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, 
Andrew Parrott, Antonio Florio, Christoph 
König, Peter Rundel, Paul Hillier, Robin 
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