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Hans Leo Hassler (1564 ‑1612) nasceu em 
Nuremberga numa importante família de 
músicos. O seu pai era organista e os dois 
irmãos, Kasper e Jakob, ocuparam cargos 
musicais de relevo durante o período que 
marcou a transição do Renascimento para o 
Barroco. Hans Leo foi dos primeiros compo‑
sitores alemães a deslocar ‑se para Itália para 
prosseguir estudos, iniciando uma tradição 
que viria a ser determinante para as gera‑
ções futuras. Estudou com Andrea Gabrieli, 
expoente máximo da Escola Veneziana, 
até à morte deste, altura em que regressou 
à Alemanha ao serviço da influente família 
Fugger, banqueiros de Augsburg que detinham 
uma das maiores fortunas da Europa. Hassler 
viria ainda a ocupar cargos de mestre capela 
em Nuremberga e Dresden, mas foi em Augs‑
burg que compôs e publicou no ano de 1599 
uma colectânea de missas onde se inclui 
Missa Seconda. Escrita para quatro vozes, 
esta Missa representa um depurado exemplo 
do contraponto imitativo, da clareza formal e 
concisão motívica de Hassler. De acordo com 
a tradição do Canto Gregoriano, o compositor 
não escreveu a música para o canto inicial do 
Glória e do Credo, momento a cargo do padre 
que celebrava a missa.

Na sua estadia em Veneza, Hassler foi colega 
de Giovanni Gabrieli, precisamente o professor 
de Heinrich Schütz (1585 ‑1672) quando este, 
com 23 anos de idade, foi estudar para Itália 
durante quatro anos. Nestes anos, Schütz, que 
é hoje em dia considerado o mais importante 
compositor alemão anterior a Bach, tomou 
contacto com a policoralidade da escola vene‑
ziana e com a música que marcou a transição 
entre as chamadas Prima Pratica e Seconda 
Pratica (que procurava exprimir as emoções 
inerentes ao texto através da música e das suas 

harmonias). Schütz foi um dos mais viajados 
compositores do seu tempo, ocupando cargos 
em Kassel, Dresden, Copenhaga e novamente 
em Dresden, onde veio a falecer aos 87 anos 
de idade. Numa segunda estadia que fez em 
Veneza estudou com Claudio Monteverdi.

Nas obras apresentadas em programa 
podemos observar exemplos perfeitos da 
escrita polifónica para coros duplos, a combi‑
nação da policoralidade e do estilo concertato 
(partilha e alternância da mesma melodia entre 
dois grupos vocais ou instrumentais). 

Karlheinz Stockhausen (1928 ‑2007) nas‑
ceu nas proximidades de Colónia e a sua infân‑
cia foi marcada pela morte prematura da mãe 
e pela grande guerra, da qual o seu pai se tor‑
nou mais uma vítima, no ano de 1945, na frente 
de combate húngara. Stockhausen estudou na 
Escola Superior de Colónia, cidade onde tocou 
piano em bares e desenvolveu uma pequena 
actividade literária, aliás encorajada por Her‑
mann Hesse. Em 1951, frequentou os cursos de 
Darmstadt, onde se reunia a vanguarda musi‑
cal da Europa, e esse Verão viria a marcar defi‑
nitivamente a sua vida. Impressionadíssimo 
com a figura de Messiaen, decidiu mudar ‑se 
para Paris e com ele estudar. É dessa altura, em 
que conhece Boulez e os criadores da música 
concreta, nomeadamente Pierre Schaeffer, 
a sua primeira peça de catálogo e à qual atri‑
buiu o nº 1. Kontra ‑Punkte foi estreada em Coló‑
nia, em 1953 (e será apresentada na Casa da 
Música a 17 de Março pelo Remix Ensemble). 
No entanto, Stockhausen escreveu muitas 
outras obras anteriormente, incluindo Cho‑
ral, para coro misto a cappella. Foi composta 
durante os estudos em Colónia e como parte 
do seu portfolio curricular. Tendo por base um 
texto do próprio compositor e uma série de 
doze notas na voz de soprano, a obra tem uma 
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orientação tonal a Ré menor e segundo vários 
autores denota a influência de Schoenberg 
e do professor de Stockhausen, Hermann 
Schroeder. Choral foi dedicada à sua mulher, 
Doris. 

Helmut Lachenmann (Estugarda, 1935) 
celebra este ano 80 anos de vida e é a figura 
central de vários festivais e programações 
de salas de concerto em todo o mundo. A sua 
obra é extremamente original e Lachenmann 
é considerado um dos maiores compositores 
vivos da actualidade. Um ponto em comum 
com os compositores alemães do Renasci‑
mento e do Barroco em programa é o facto de 
também ele ter ido estudar para Veneza após 
concluir os estudos musicais na Alemanha. 
Luigi Nono foi o seu professor e uma grande 
influência. Grande ascendência teve igual‑
mente um nome já referido a propósito de 
Stockhausen, o francês Pierre Schaeffer, 
criador da chamada música concreta (música 
feita com base na manipulação da gravação 
de sons reais, ou concretos). A música de 
Lachenmann é considerada “música concreta 
instrumental”, ou seja, música que explora sons 
reais e a noção de ruído sem recurso à elec‑
trónica, com meios exclusivamente instru‑
mentais e/ou vocais. A sua realização obriga 
a técnicas extremamente inovadoras, muitas 
vezes inesperadas, e de uma dificuldade 
por vezes transcendente. Esta dificuldade 
prende ‑se com o facto de muitas vezes repro‑
duzir ruídos com altura de som definida bem 
como com as complexas mudanças tímbricas 
que dependem de uma simultaneidade rítmica 
perfeita.

Consolation II data de 1968 e foi estreada 
um ano mais tarde. Inicialmente foi conce‑
bida como parte de um ciclo de peças com 
textos que ajudam as pessoas transcender 

as suas limitações existenciais. Neste caso, o 
texto foi retirado da primeira parte da Oração 
de Wessobrunner, um manuscrito do século 
IX proveniente de uma abadia beneditina da 
Baviera. Mas o texto não é compreensível, 
permanecendo a fonética como elemento 
essencial da composição. As técnicas vocais 
de produção de som são muito inovadoras, 
recorrendo a exclamações, são muito mais 
centradas nas consoantes do que nas vogais, 
recorrem a passagens faladas com entoação, 
sussurros, gemidos e outro tipo de sons que por 
vezes têm altura definida. Este último aspecto, 
no contexto de uma execução rítmica precisa 
e de técnicas vocais pouco convencionais, 
oferece à peça uma grande transcendência. 

A música mais conhecida do programa é 
o Scherzo da 9ª Sinfonia de Ludwig van 
Beethoven (1770 ‑1827), também chamada 
Sinfonia Coral devido ao seu último anda‑
mento incluir o célebre Hino da Alegria para 
coro e solistas. O Scherzo desta sinfonia é 
exclusivamente instrumental e ocupa o lugar 
do segundo andamento. Pelo seu tempo extre‑
mamente rápido (Molto vivace – Presto) é uma 
peça de difícil execução, faceta que alcança 
uma dimensão acrescida na transcrição coral 
do compositor espanhol Manuel Hidalgo 
(Antequera, 1956). Hidalgo estudou com o 
organista da Catedral de Granada e prosse‑
guiu os estudos na Alemanha, com Helmut 
Lachenmann, entre 1979 e 1984. Actual‑
mente reside em Estugarda. No seu catálogo, a 
técnica da transcrição tem um lugar de relevo, 
nomeadamente com diversas incursões em 
obras de Beethoven. No caso deste Scherzo, 
transcrito para coro a cappella, não é adaptado 
qualquer texto, sendo a música cantada com o 
nome das notas.

RUI PEREIRA, 2015
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Hans Leo Hassler: Missa Seconda

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

Gloria
Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens
de boa vontade.
Nós te louvamos, nós te bendizemos.
Nós te adoramos, nós te glorificamos.
Damos graças a ti
pela tua glória infinita.
Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai omnipotente,
Senhor Jesus Cristo, filho único de Deus,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai.

Tu que tiras os pecados do mundo
tem piedade de nós.
Tu que tiras os pecados do mundo
aceita nossa súplica.
Tu que estás sentado à direita do Pai
tem piedade de nós.
Porque só Tu és santo,
só Tu és o Senhor, só Tu o altíssimo,
Jesus Cristo.

Com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai.
Ámen.

Helmut Lachenmann: Consolation II

Me confessou o pasmo dos mortais  
o mais alto dos milagres,
Que não era a terra, nem o céu acima,
Nem árvore alguma, nem qualquer monte,
Nem o sol, nem qualquer luz,  
nem o brilho da lua,
Nem o poderoso mar, pois que nenhures 
nada havia de fins e limites,
Mas era o único Deus Todo ‑Poderoso.

– Oração de Wessobrunner, 1ª parte (séc. IX)

Hans Leo Hassler: Missa Seconda

Credo
Creio num só Deus,
Pai todo ‑poderoso,
criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio num só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigénito de Deus
e nascido do Pai
antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz de luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado,
consubstancial ao Pai,
por quem todas as coisas foram feitas.
O qual por nós homens
e para nossa salvação
desceu dos céus.

E se encarnou, por obra do Espírito Santo,
da Virgem Maria,
e se fez homem.

Foi crucificado por nós,
sob Pôncio Pilatos
padeceu e foi sepultado.
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Ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as escrituras.
E subiu ao céu,
está sentado à direita do Pai,
e outra vez há de vir com glória
para julgar os vivos e os mortos,
e o seu reino não terá fim.

E no Espírito Santo,
Senhor e fonte de vida,
que procede do Pai e do Filho,
que com o Pai e o Filho
é igualmente adorado e glorificado,
e que falou por meio dos Profetas.
E na santa Igreja
católica e apostólica.
Confesso um só baptismo
para a remissão dos pecados.
E espero a ressurreição
dos mortos.
E a vida eterna.
Ámen.

Hans Leo Hassler: Missa Seconda

Sanctus
Santo, santo, santo,
Senhor Deus do Universo.
Cheios estão os céus e a terra
da tua glória.
Hossana nas alturas.

Benedictus
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.

Karlheinz Stockhausen: Choral

Quem com dor nos pôs neste mundo,
deu ‑nos a bênção de superar toda a dor.
Deus deu ‑nos o sémen e o fruto e o amor.
Vamos para casa, para o colo das nossas

mães.

O chamamento de Deus surge em todas as 
vindas:

Quando nasce uma criança da luz no tempo,
esta retira à morte a sua inclemência,
um milagre que nos faz aceitar servir a Deus.

– Karlheinz Stockhausen

Heinrich Schütz: Cantate Domino

Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao senhor todos os habitantes  
da terra.
Cantai ao Senhor,

Bendizei o seu nome.

Proclamai dia após dia a sua salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
todos os habitantes da terra.

– Salmo 96, 1 ‑2
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Heinrich Schütz: Unser Herr Jesus...

O nosso Senhor Jesus Cristo,
Na noite em que foi entregue,
Tomou o pão, e dando graças partiu ‑o
E deu ‑o aos seus discípulos dizendo:
Tomai e comei, isto é o meu corpo,
Entregue para vosso benefício.
Fazei isto em memória de mim.

Do mesmo modo, no fim da ceia,
Tomou o cálice,
E deu ‑lhes dizendo:
Tomai e bebei ‑o todo.
Este cálice é a nova aliança
Feita através do meu sangue,
Que será derramado por vós
Para remissão dos pecados.
Sempre que dele beberdes,
Fazei ‑o em memória de mim.

– 1 Coríntios 11, 23 ‑25

Hans Leo Hassler: Missa Seconda

Agnus Dei
Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.

Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.

Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
dá ‑nos a paz.

Heinrich Schütz: Deutsches Magnificat

A minha alma celebra a grandeza do Senhor
E o meu espírito se alegrou em Deus,  
meu salvador.

Porque ele observou  
a baixa condição da sua serva,
Daqui em diante todas as gerações
me hão ‑de chamar ditosa.
Porque o Senhor fez em mim maravilhas,
e santo é o seu nome.
Ele é sempre misericordioso
Para aqueles que o adoram,  
em todas as gerações.

Fez coisas grandiosas com o seu poder,
Dispersou os orgulhosos  
de pensamento e coração.
Derrubou os poderosos dos seus tronos
E exaltou os humildes.

Os famintos saciou com coisas boas
E abandonou os ricos de mãos vazias.

Amparou o povo de Israel, seu servo,
Recordando ‑o com misericórdia.
Conforme tinha prometido  
aos nossos antepassados,
A Abraão e seus descendentes para sempre.

– Lucas 1, 46 ‑55

Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
Assim como era no princípio,  
agora e sempre,
e para toda a eternidade. Ámen.

TRADUÇÕES A PARTIR DA VERSÃO PORTUGUESA DOS TEXTOS 

LITÚRGICOS, EXCEPTO CONSOLATION II DE LACHENMANN  

E CHORAL DE STOCKHAUSEN, POR LUÍSA LARA.
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Gregory Rose direcção musical

Gregory Rose estudou com o pai, Bernard 
Rose, e com dois alunos de Schoenberg: 
Hans Jelinek e Egon Wellesz. Trabalhou com 
orquestras, ensembles e coros na Europa e 
no Extremo Oriente, apresentando sobre‑
tudo repertório romântico e contemporâneo. 
Dirigiu oratórias como Dream of Gerentius de 
Elgar, Oratória de Natal de Bach, Os Sinos de 
Rachmaninoff, os Requiem de Verdi, Brahms 
e Mozart, a Missa em Si menor de Bach e 
o Messias de Händel. Na vertente a cappella, 
apresentou programas russos com o Coro 
da Rádio dos Países Baixos e os BBC Singers, 
que dirigiu num programa com música de 
Sibelius e Toivo Kuula. Trabalhou ainda com 
outros coros, nomeadamente o Coro de 
Câmara dos Países Baixos, Coro da WDR 
(Alemanha), Groupe Vocal de France, Coro 
Filarmónico de Singapura e Coro de Câmara 
da Estónia. Gregory Rose dirigiu ainda óperas 
de Bizet, Scott Jopplin, Virgil Thomson, 
Berthold Goldschmidt, Samuel Barber, Nino 
Rota, Stravinski, Gian Carlo Menotti, Proko‑
fieff e Toshio Hosakawa. Em 2009, dirigiu o 
Requiem de Verdi perante 2.000 pessoas, na 
cidade de Colombo, Sri Lanka.

Colaborou com as Orquestras Sinfónicas 
da Rádio Finlandesa, de São Petersburgo, 
da Rádio Polaca, Sinfónicas Nacionais da 
Estónia, Letónia, Lituânia e Irlanda, Filar‑
mónica de Londres, BBC Concert Orchestra, 
Jupiter Orchestra & Singers (do qual é 
fundador e director artístico), SingCircle e 
CoMA London Ensemble. 

O seu trabalho como compositor inclui 
Dança Macabra, obra de teatro musical 
estreada com grande sucesso em Tallinn, 
em 2011, e gravada em 2014. Uma das 15 

missas que compôs, Sancta Pauli Apos‑
toli, ganhou a categoria de Música Sacra nos 
British Composer Awards em 2006. Os seus 
arranjos corais e orquestrais incluem adap‑
tações de canções tradicionais espanholas 
e inglesas, canções de Gershwin e Copland, 
Canções de Natal op.1 de Sibelius e muitas 
outras peças para piano de Erik Satie e 
arranjos orquestrais para Diana Ross e Linda 
Ronstadt.

Gregory Rose trabalhou de perto com 
compositores como Stockhausen, Cage e 
Steve Reich e tem participado em festivais 
por toda a Europa, incluindo dois Concertos 
Promenade da BBC com o Singcircle. Recen‑
temente, colaborou na primeira gravação de 
Song Books, a icónica obra de John Cage, 
para a editora Sub Rosa, que esgotou logo 
na primeira edição. Gravou para estações 
de rádio e televisão e fez aclamadas grava‑
ções para a Chandos, Hyperion, Wergo, 
Continuum, October Music, Dacapo e Naxos. 
Actualmente, é professor de direcção e staff 
conductor no Trinity Laban.
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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 sinfónica 
em função dos programas apresentados. O 
repertório do Coro estende ‑se a todos os 
períodos históricos desde a Renascença 
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 Grit‑
ton, Michail Jurowski, Martin André, Marco 
Mencoboni, Baldur Brönnimann e Olari Elts, a 
que se juntam em 2015 as estreias de Gregory 
Rose, Takuo Yuasa e Nicolas Fink.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, Cantatas 
de Natal de Bach (no Porto e em Ourense), 
O Cântico Eterno de Janáček, a Sinfonia 
Coral de Beethoven, o Requiem 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 Ora‑
tória de Natal e Cantatas de Bach, o Te Deum 
de António Teixeira e o Requiem de Verdi. Em 
programas a cappella, destaca ‑se a presença 
regular da música portuguesa, com especial 

incidência nas obras dos grandes polifonis‑
tas do Renascimento mas também na música 
do século XX. Tem interpretado diversas 
obras em estreia nacional e fez a estreia mun‑
dial de Motetes de Carlo Gesualdo na versão 
reconstruída por James Wood e de uma nova 
obra de Carlos Caires.

Na temporada de 2015, o Coro Casa 
da Música volta ‑se especialmente para a 
grande tradição coral germânica, interpre‑
tando o Magnificat de Bach, a Missa Solene 
de Beethoven, a Oratória de Natal de Schütz e 
ainda obras de Stockhausen e Lachenmann.

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, e em várias 
salas portuguesas.

Iris Oja é a maestrina co ‑repetidora do 
Coro Casa da Música.
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Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões 
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda

Contraltos
Brígida Silva
Ellen ‑Marie Christensen
Joana Valente
Maria João Gomes

Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Miguel Leitão

Baixos
Jeffrey Ledwidge
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Pedro Lopes
Ricardo Torres

Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja
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CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, LDA.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS

DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS

TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA
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