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Erkki‑Sven Tüür
KÄRDLA (ESTÓNIA), 16 DE OUTUBRO DE 1959 

Salve Regina

É muito peculiar a versão da antífona mariana 
Salve Regina que nos apresenta o compositor 
estónio Erkki‑Sven Tüür. Composta em 2005, 
a música soa distintamente contemporânea, 
em especial pelas harmonias e sonoridades 
do ensemble instrumental que acompanha o 
coro; ao mesmo tempo, porém, a obra remete‑
‑nos igualmente para um universo ancestral, 
não só pela escrita vocal, que com o seu carác‑
ter ornamental e melismático (muitas notas 
para cada sílaba) evoca um universo orien‑
tal antigo, mas também pela percussão, muito 
austera – apenas os ritmos de um batuque –, 
evocando uma espécie de ritual arcaico. Outro 
aspecto curioso é o facto de a obra envolver 
apenas vozes masculinas – baixos e tenores – 
e de esses dois naipes começarem por cantar 
em uníssono, criando a expectativa de saber 
se continuam assim até ao fim da peça, ou se, 
pelo contrário, passarão a cantar partes dife‑
rentes. É também interessante que, embora 
praticamente nada se repita exactamente 
da mesma forma, a peça mantém sempre, ao 
longo dos seus seis minutos, uma identidade 
muito forte, um carácter que, em certo sentido, 
parece imutável.

Esta peça é, nesse sentido, plenamente 
representativa do estilo recente do autor, que 
ele designa de “composição vectorial”. Nesse 
estilo, “toda a composição está contida num 
código gerador – um gene que, à medida que 
sofre mutações e cresce, liga os pontos na 
estrutura de toda a obra”. Certamente se sente 
isso em Salve Regina: a música vai mudando, 
mas tudo parece provir de uma ideia única. 

Este estilo – que Tüur vem desenvolvendo 
desde 2003 – opõe ‑se ao que anteriormente 
praticava (sobretudo durante os anos 90), em 
que combinava numa mesma peça linguagens 
musicais opostas (tonalidade e atonalidade, 
por exemplo), numa abordagem comparável 
ao poliestilismo de Schnittke (discutido mais à 
frente nesta nota de programa).

Nascido na Estónia ainda quando esta fazia 
parte da União Soviética, Tüur estudou no 
Conservatório de Tallinn e, na sua juventude, foi 
vocalista num grupo de rock progressivo, para 
o qual compunha num estilo que designou de 
“rock de câmara”. Aos poucos, encaminhou‑
‑se mais para o campo da música erudita e 
sobretudo para a composição para orquestra, 
sendo hoje especialmente reconhecido pela 
sua música instrumental (incluindo 8 sinfonias, 
9 concertos e uma ópera). É, desde os anos 90, 
um dos compositores estónios mais tocados 
na Europa.



4

Jay Schwartz
SAN DIEGO (CALIFÓRNIA), 26 DE JUNHO DE 1965 

Music for Chamber Ensemble

“Imagino uma forma compreensível no seu 
todo, larga e luminosa, um intervalo tempo‑
ral que seduz o ouvinte numa direcção 
particular, ao mesmo tempo que constan‑
temente mantém uma memória do cami‑
nho percorrido. (…) A força propulsora 
desse caminho é uma metamorfose, lenta, 
tenaz e incessante, que gradualmente 
altera as relações verticais entre as linhas”.
 

As palavras são do próprio compositor – Jay 
Schwartz – a propósito da obra que hoje ouvi‑
mos – Music for Chamber Ensemble. Tradu‑
zem, na verdade, preocupações constantes 
do compositor, em especial com as ideias de 
metamorfose (a música vai ‑se transformando 
de forma lenta e gradual) e, implicitamente, 
de narrativa (a ideia de contar uma história, 
algo com princípio, meio e fim, que segue uma 
“direcção particular”). Nas suas narrativas 
musicais, Schwartz evita geralmente contar 
tudo logo no início, ou seja, não dá logo a ouvir 
os elementos mais característicos da compo‑
sição. Em vez disso, começa com peque‑
nos elementos sonoros que só aos poucos 
se desenvolvem e tomam forma. É exacta‑
mente isso que acontece em Music for Cham‑
ber Ensemble, que começa com sons muito 
agudos, em pianíssimo extremo – um fio de som 
que só gradualmente se expande. De acordo 
com o próprio compositor, trata ‑se de uma 
estratégia compositiva inspirada pela música 
de Sibelius, em que frequentemente o tema só 
aparece no final do andamento.

A música de Schwartz não trabalha, 
contudo, com temas convencionais (ou seja, 
melodias reconhecíveis e recorrentes). Na 
verdade, tem muito pouco conteúdo melódico. 
O que, em vez disso, ouvimos é uma espécie 
de massa sonora, em constante (mas lenta) 
transformação, em que a qualidade do som 
(o timbre) adquire uma importância primor‑
dial. É, aliás, notável a imaginação sonora do 
compositor, como constantemente se sente 
ao longo de Music for Chamber Ensemble: 
perguntamo ‑nos, por vezes, se o que estamos 
a ouvir é realmente um ensemble de instrumen‑
tos convencionais, de tal forma as sonorida‑
des se revelam fantasmagóricas, hipnóticas e 
irreais. Parece haver nesta música um apelo a 
um mundo mágico, pré ‑racional, primevo.

Embora americano, Schwartz vive há muito 
tempo na Europa e é neste continente que 
mais tem trabalhado, recebendo encomen‑
das de algumas das principais orquestras e 
ensembles. Music for Chamber Ensemble, em 
particular, é resultado de uma encomenda do 
Ensemble NYYD, um grupo estónio de música 
contemporânea, tendo sido estreada por esse 
ensemble, dirigido por Olari Elts (o maestro 
deste concerto). É a única obra exclusivamente 
instrumental desta noite.



5

Toilo Tulev
TALLINN (ESTÓNIA), 18 DE JULHO DE 1958

Be Lost in the Call

“Na Estónia, [Toilo Tulev] é actualmente 
descrito como parte da ‘tendência metafí‑
sica’, em que se entrelaça uma sensibilidade 
expressionista e uma sensibilidade reli‑
giosa. Bem, poderá ser, mas o que é óbvio é 
que Tulev é um dos ouvidos mais apurados 
a trabalhar actualmente na Estónia.” 

Peter Reynolds,
Tempo/Cambridge Journals, 2008

“A música de Tulev tem aquela qualidade 
reconfortante de um cântico e aquela 
dimensão mística que encontramos noutra 
música contemporânea influenciada por 
música medieval; mas pelo facto de recor‑
rer livremente à gama completa da lingua‑
gem musical modernista, cria um impacto 
que é estimulante em vez de se limitar a 
suscitar um estado de transe.” 

Joshua Rosenblum,
Opera News, 2009  

Estas observações dão conta de aspectos 
fundamentais da música de Toilo Tulev, um 
dos compositores estónios mais destaca‑
dos da actualidade: um profundo lado espiri‑
tual (mais do que estritamente religioso), que o 
aproxima da consonância extática da música 
do seu compatriota Arvo Pärt; um lado mais 
dramático, que o aproxima das expressões 
mais dissonantes e atonais do Modernismo. 
A sua música parece buscar uma certa paz 
interior (o lado metafísico), e frequentemente 
alcança ‑a, mas só à custa de uma luta, de um 
conflito (o lado mais expressionista).

A obra que hoje ouvimos é inspirada por um 
poema de Jalaluddin al ‑Rumi, o célebre poeta 
persa e islâmico do século XIII. Nesse poema, 
cujo título, em tradução inglesa, é, justamente, 
Be Lost in the Call, a abnegação altruísta é 
revelada como o caminho para a eternidade. 
A música sugere esse caminho: no início, há 
uma maior tensão, com mais dissonância e 
agitação na textura musical – ainda que esses 
elementos mais impetuosos estejam já envol‑
vidos por sonoridades relativamente lumi‑
nosas, como que sugerindo uma aspiração a 
algo ainda não alcançado; mais para a frente, a 
música caminha para uma pacificação mística, 
ao som de harmonias consonantes, sonorida‑
des aquáticas e fragmentos gravados de um 
tenor cantando “Cor Jesu Sacratissimum”. 
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Alfred Schnnitke 
ENGELS, 24 DE NOVEMBRO DE 1934 

HAMBURGO, 3 DE AGOSTO DE 1998

Requiem

Um dos momentos mais célebres do Requiem 
de Schnittke ocorre no Credo (um dos 14 anda‑
mentos em que a obra se divide). É quando 
ouvimos, sobre o clamor devoto do coro 
cantando “Credo in unum Deum!” (Creio num 
só Deus!”), um solo de bateria rock! O sentido 
da parte vocal é claramente o de uma fervo‑
rosa declaração de fé, não só pelo texto, mas 
também pelo facto de todas as vozes o canta‑
rem juntas (tornando ‑o muito perceptível) e 
por fazerem ‑no num estilo próximo do canto 
gregoriano, ao qual associamos uma função 
litúrgica. É evidentemente desconcertante, 
nesse contexto, a intromissão dos sons mais 
mundanos (e mais contemporâneos) do rock, 
tanto mais que não se trata apenas da bate‑
ria, mas também da guitarra e baixo eléctricos 
(a instrumentação deste Requiem é, aliás, alta‑
mente original, incluindo também órgão, piano e 
instrumentos de percussão). Podemos, então, 
perguntar: que fazem num Requiem, um dos 
géneros mais sérios e profundos de música 
sacra, esses sons de rock, um género de 
música popular a que dificilmente associamos 
a ideia de devoção religiosa? E como entender 
essa instrumentação rock – de origem anglo‑
‑americana – numa obra composta na União 
Soviética, em meados da década de 1970?

Este choque entre músicas muito diferen‑
tes é, na verdade, comum em Schnittke. A sua 
1ª Sinfonia – composta em 1972 – é disso um 
dos exemplos mais característicos (e radicais). 
Nela ouvimos sucessivamente citações da 5ª 
Sinfonia de Beethoven e do 1º Concerto para 

piano de Tchaikovski, fragmentos de valsas 
de Johann Strauss e do Dies Irae medieval, 
improvisações jazzísticas e marchas milita‑
res, alusões ao fox ‑trot e a danças barrocas, 
e ainda, a um nível mais abstracto, uma cons‑
tante oscilação entre música dissonante e 
atonal e outra mais consonante e tonal. A 1ª 
Sinfonia é, na verdade, uma espécie de mani‑
festo da estética do compositor, que ele próprio 
designou de poliestilística. No essencial, essa 
estética implica a convivência de diferentes 
estilos numa mesma obra, podendo cada um 
deles ser convocado por uma citação directa 
de música pré ‑existente ou por uma alusão 
mais subtil às características desse estilo. 
Encontramos traços desta estética em prati‑
camente toda a música que Schnittke escre‑
veu a partir de 1968. 

Antes disso, Schnittke formara ‑se no 
Conservatório de Moscovo, entre 1953 e 1961, 
exactamente durante o período em que Krus‑
chev era Presidente da União Soviética – um 
período de relativa abertura política e cultu‑
ral, em que os compositores soviéticos pude‑
ram ouvir e consultar as partituras da música 
ocidental mais vanguardista, rigorosamente 
proibida durante o tempo de Estaline. Aí se 
incluía a chamada música serial, de compo‑
sitores como Boulez, Stockhausen e Nono, 
bem como dos compositores da 2ª Escola de 
Viena: Schoenberg, Berg e Webern. Tal facto 
não deixou de ter reflexos na música de Schni‑
ttke, que viria, de facto, a compor muitas obras 
seriais no início da década de 1960.

Ao mesmo tempo, dedicava ‑se também 
à música para cinema (compôs 66 bandas 
sonoras entre 1962 e 1984!). A sua personali‑
dade musical estava cindida: por um lado, fazia 
música instrumental autónoma, de feição mais 
elitista, explorando, como que num laborató‑
rio, as mais modernas técnicas de composição; 
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por outro, escrevia música acessível – comer‑
cial – adaptada à situação de cada filme e 
aos desejos de cada realizador, incluindo, no 
dizer do próprio, “já não sei quantas marchas e 
valsas banais, nem quanta música para perse‑
guições, tiroteios ou paisagens”. Reflectindo a 
partir da sua própria experiência, Schnittke 
concluía existir – na cultura musical contem‑
porânea – “algo radicalmente anormal na divi‑
são – no vasto fosso – que existe entre a música 
de laboratório, em ‘cima’, e a música comercial, 
em ‘baixo’. Tinha de se atravessar esse fosso, 
criar pontes entre as duas, não apenas por mim, 
na minha situação pessoal, mas também como 
princípio geral”. Uma das respostas a esta 
busca foi, claro, a adopção do poliestilismo, 
em que livremente convivem registos de ‘alta’ 
e ‘baixa’ cultura, como se vê no exemplo anali‑
sado do Requiem.

Esse não é o único exemplo de poliesti‑
lismo no Requiem. No Kyrie, por exemplo, as 
sopranos suplicam piedade ao Senhor (“Kyrie 
eleison, Christe eleison”) com uma linha retor‑
cida, dissonante, que distintamente evoca a 
música atonal de Webern; os outros naipes 
respondem com o mesmo texto, mas outro 
estilo, mais rítmico e consonante, próximo do 
Stravinski neoclássico (um tipo de música que 
nunca encontraríamos numa obra de Webern). 
O Kyrie, que é o segundo andamento da obra, 
vem depois do Requiem inicial, em que as vozes 
cantam numa espécie de estilo neo ‑renascen‑
tista, induzindo uma atmosfera sacra e contem‑
plativa, característica da música do tempo de 
Palestrina. Já no Dies Irae, encontramos clus‑
ters no piano e no órgão (ou seja, sonorida‑
des densas e muito dissonantes que resultam 
de se tocar, com os ombros, todas as notas 
numa dada região do instrumento), ao mesmo 
tempo que o coro canta também sonorida‑
des muito dissonantes, algumas com 12 notas 

diferentes. O estilo evoca a música vanguar‑
dista de Penderecki no início da década de 
1960 e representa aqui a ira a que o texto alude. 

Apesar da diversidade de estilos, há 
também uma clara unidade na obra. Acima 
de tudo, há um sentido de devoção reli‑
giosa comum a todos os 14 andamentos, seja 
numa vertente mais contemplativa (como no 
Requiem), tenebrosa e terrível (entre o Dies 
Irae e o Rex Tremendae), ou novamente mais 
estática e suplicante (em quase todos os anda‑
mentos a partir do Recordare). Em suma, os 
diferentes estilos servem sobretudo para expri‑
mir diferentes aspectos do texto da missa de 
Requiem – algo certamente importante para 
Schnittke, homem profundamente religioso. 

Fazer música assumidamente sacra não 
era possível na União Soviética dos anos 70. 
Schnittke tinha, contudo, vontade de escre‑
ver um Requiem desde a morte da sua mãe, 
em 1972. Pensara inicialmente em fazer de um 
dos andamentos do seu Quinteto com piano 
(composto entre 1972 e 1976) uma espécie de 
pequeno Requiem instrumental. Os esboços 
que fez, contudo, assumiram um carácter mais 
vocal do que instrumental e Schnittke desistiu 
da ideia. Recuperá ‑la ‑ia em 1975, quando lhe 
foi proposto escrever música para uma peça 
de teatro (o Don Carlos, de Schiller), desti‑
nada a ser encenada num teatro em Moscovo. 
O produtor queria que a peça fosse represen‑
tada com um fundo de música sacra católica. 
Era a oportunidade por que esperara Schnittke. 
Compôs, então, um Requiem completo para 
essa ocasião – o Requiem que hoje ouvimos.

DANIEL MOREIRA, 2016
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Erkki‑Sven Tüür 
Salve Regina 

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Amen. 

Alfred Schnittke 
Requiem 

1. Requiem 
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.
Requiem aeternam dona eis, Domine.

2. Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

3. Dies Irae
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Salve, Rainha, mãe de misericórdia;
vida, doçura e esperança nossa, salve.
Por vós chamamos nós os filhos proscritos de Eva.
A vós suspiramos gemendo e chorando
neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, nossa defensora, 
os vossos condoídos olhos volvei para nós. 
E Jesus, bendito fruto do vosso ventre,
após este desterro nos manifestai. 
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.
Ámen.

Dá‑lhes, Senhor, o repouso eterno, 
que brilhe para eles a luz perpétua.
Tu és digno de hinos, ó Deus, em Sião,
a ti se rendam homenagens em Jerusalém;
ouve a minha oração,
a ti volverá toda a carne.
Dá‑lhes, Senhor, o  repouso eterno.

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

Dia de ira, aquele dia
em que o mundo será reduzido a cinzas,
como o testemunham David e a Sibila.
Quanto temor então haverá,
quando o Juiz vier
e tudo julgar com rigor!
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4. Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit, et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

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?

5. Rex Tremendae
Rex tremendae majestatis
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis!

6. Recordare 
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die!

Quaerens me, sedisti lassus,
redimisti crucem passus.
Tantus labor non sit cassus!

7. Lacrimosa 
Lacrimosa dies illa,
qua resurget, ex favilla
judicandus, homo reus:
Huic ergo parce Deus.
Pie Jesu, Domine,
Dona eis requiem.
Amen.

Uma trombeta fragorosa, ressoando
pelos sepulcros de toda a parte,
a todos empurrará para diante do trono.
Pasmará a morte e o universo
ao ver ressuscitar a criatura,
para responder diante do juiz.

Aberto será o livro
no qual está contido tudo
pelo qual o mundo será julgado.

Logo que o juiz se sentar,
o que quer que esteja oculto, aparecerá:
Nada irá ficar impune.
Mísero que sou, que poderei eu, então, dizer?
A que patrono recorrerei,
se nem o justo estará seguro?

Rei de tremenda majestade,
Tu que salvas, pela tua graça,
salva‑me também a mim, fonte de piedade!

Lembra‑te, Jesus piedoso,
que fui causa de teus passos,
não me percas nesse dia!

Procurando‑me, te cansaste,
morrendo na cruz me redimiste.
Não seja vão tanto sofrimento!

Dia de lágrimas aquele
em que o homem ressurgirá do pó,
para ser julgado como réu.
A este poupa, ó Deus,
piedoso Senhor Jesus, 
dá‑lhes descanso.
Ámen.
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8. Dominae Jesu
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.

9. Hostias
Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus:
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
Fac eas, Domine, de morte transire 

ad vitam.

10. Sanctus
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

11. Benedictus
Benedictus, qui venit in nomine Domini.

12. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
donna eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
donna eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
donna eis requiem sempiternam.

Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória,
liberta as almas de todos os fiéis defuntos
das penas do inferno e do lago profundo:
Livra‑as da boca do leão,
que não sejam absorvidas pelo inferno,
nem caiam na escuridão:
Mas que o arcanjo S. Miguel
as conduza à luz santa:
Conforme prometeste a Abraão
e à sua descendência.

Sacrifícios e preces a ti,
Senhor, oferecemos com louvores:
Recebe‑os em favor daquelas almas
das quais hoje nos lembramos:
Faz, Senhor, com que passem da morte

à vida.

Santo é o Senhor, Deus dos Exércitos.
O Céu e a terra estão cheios da tua glória.
Hossana nas alturas.

Bendito o que vem em nome do Senhor.

Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo:
dá‑lhes o repouso.
Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo:
dá‑lhes o repouso.
Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo:
dá‑lhes o repouso eterno.
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13. Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Credo in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum
ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri.

Credo in unum Dominum Jesum Christum,
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

Credo in unum Deum.
Hosanna! 

14. Requiem 
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.
Requiem aeternam dona eis, Domine.

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.

Creio num só Senhor, Jesus Cristo,
O qual por nós homens
e para nossa salvação
desceu dos céus.

Creio num só Deus.
Hosanna! 

Dá‑lhes, Senhor, o  repouso eterno, 
que brilhe para eles a luz perpétua.
Tu és digno de hinos, ó Deus, em Sião,
a ti se rendam homenagens em Jerusalém;
ouve a minha oração,
a ti volverá toda a carne.
Dá‑lhes, Senhor, o  repouso eterno.
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Olari Elts direcção musical 

Olari Elts conquistou grande respeito no pano‑
rama musical internacional graças ao seu estilo 
de programação singular e imaginativo. Traba‑
lha regularmente com agrupamentos como a 
Orquestra e Coro da Accademia di Santa Ceci‑
lia em Roma, Sinfónica de Viena, Sinfónica da 
Cidade de Birmingham, Orquestra Nacional de 
Gales da BBC, Sinfónica NDR de Hamburgo, 
Sinfónica da Rádio SWR de Estugarda, Staa‑
tskapelle Weimar, Sinfónica Nacional Dina‑
marquesa, Filarmónica da Rádio Holandesa, 
Orquestra Nacional de Lyon, Sinfónica do 
Porto Casa da Música, Sinfónica Yomiuri 
Nippon, Filarmónica da Malásia e Sinfónica 
de Melbourne.

Em 2015/16, Olari Elts estreia ‑se com a 
Sinfónica Nacional da RAI de Turim, Sinfónica 
Nacional Húngara de Budapeste e Filarmónica 
de Brno, com a qual interpreta o concerto 
para percussão Magma de E. S. Tüür com 
Colin Currie. Regressa à Sinfónica da Cidade 
de Birmingham, Sinfónica da Rádio Finlan‑
desa, Orquestra Nacional de Lyon, Sinfónica 
do Porto Casa da Música, Filarmónica da Eslo‑
vénia e Sinfónica Nacional da Estónia. Noutros 
continentes, apresenta ‑se com as Sinfónicas 
de Seattle e Yomiuri Nippon.

Olari Elts é também reconhecido pelo seu 
trabalho com agrupamentos de câmara. Nesta 
temporada, apresenta ‑se com a Tapiola Sinfo‑
nietta; Orquestra de Câmara de Munique junto 
do Coro da Rádio da Baviera, num programa 
dedicado a compositores bálticos; e Orquestra 
de Câmara Escocesa num programa centrado 
no “destino” que inclui The Testament de Brett 
Dean e a 5ª Sinfonia de Beethoven. Colabora 
com solistas como Jean ‑Efflam Bavouzet, 
Olli Mustonen, Jean ‑Yves Thibaudet, Simon 

Trpčeski, Stephen Hough, Isabelle Faust, Baiba 
Skride, Gautier e Renaud Capuçon, Sol Gabe‑
tta, Alban Gerhardt, Kari Kriikku, Martin Grubin‑
ger, Sally Matthews e Lilli Paasikivi.

No domínio da ópera, dirigiu com sucesso 
uma nova produção de Eugene Onegin para a 
Arctic Opera, com uma digressão pela Noruega 
em Fevereiro de 2015. Dirigiu várias produções 
na Ópera Nacional da Estónia, incluindo Albert 
Herring de Britten, Il Trittico de Puccini, bem 
como Don Giovanni e Idomeneo de Mozart com 
as Orquestras Sinfónicas Nacionais da Estónia 
e da Letónia.

Em 2010, dirigiu La Damnation du Faust de 
Berlioz na Ópera de Rennes. 

Olari Elts mantém ‑se como Maestro Convi‑
dado Principal da Orquestra Sinfónica Nacional 
da Estónia. Entre os cargos que ocupou ante‑
riormente, incluem ‑se os de Maestro Convi‑
dado Principal da Orquestra Filarmónica de 
Helsínquia (2011 ‑2014), da Orquestra da Breta‑
nha (2006 ‑2011) e da Orquestra de Câmara 
da Escócia (2007 ‑2010); e Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica Nacional da Letónia 
(2001 ‑2006).

Olari Elts nasceu em Tallinn, em 1971. É 
fundador do agrupamento de música contem‑
porânea NYYD Ensemble.
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Ângela Alves soprano

Ângela Alves é licenciada em Canto pela 
ESMAE, na classe de Fernanda Correia, e 
Mestre em Música pela Universidade de Aveiro, 
sob a orientação de António Salgado. Realizou 
vários cursos de aperfeiçoamento vocal.

No campo da ópera interpretou Grille‑
tta (O Boticário de Haydn), Rowan (The Little 
Sweep de Britten), Helen (Hin und Zurück 
de Hindmith), Serpina (La Serva Padrona 
de Pergolesi), Pamina (A Flauta Mágica de 
Mozart), papéis  título em A Donzela Guerreira 
de Maria de Lurdes Martins e Natércia de Sara 
Carvalho, Anna I (Os Sete Pecados Mortais 
de Weill), Jessie (Mahagonny Songspiel de 
Weill), Berta (Barbeiro de Sevilha de Rossini), 
Dorabella (Così fan tutte de Mozart), Pirene 
(Auto de Coimbra de Manuel Faria), Frasquita 
(Carmen de Bizet), Mademoiselle Silberklang 
(O Empresário de Mozart), Aia I (Fragmento 
para um Sonho de Pedro Amaral), Adina (L’Eli‑
sir d’Amore de Donizetti), Bastienne (Bastien 
und Bastienne de Mozart), Abadessa (Amor de 
Perdição de João Arroyo) e Aia I (O Sonho de 
Pedro Amaral).

Foi solista em várias obras do repertório da 
música sacra, tais como: Gloria e Magnificat de 
Vivaldi, Missa da Coroação e Exultate Jubilate 
de Mozart, Te Deum de Charpentier, Missa em 
Fá maior de Lobo de Mesquita, Paixão segundo 
S. João e as quatro missas luteranas de Bach, 
Missa de Santa Cecília de Gounod, os Stabat 
Mater de José Maurício e Pergolesi, Requiem 
de Fauré, Cantata Hier My Prayer de Mendels‑
sohn, Missa das Crianças de Rutter e Gloria de 
Poulenc, entre outras.

Ao longo do ano de 2015 colaborou com 
o Remix Ensemble interpretando música de 
Lang, Gordon e Wolfe num cine ‑concerto com 

o filme Shelter de Bill Morrison e, no âmbito do 
festival Música & Revolução, obras de Hanns 
Eisler (Kantate im Exil), Zemlinsky (duas 
canções dos Maeterlincklieder) e Schoenberg 
(Natur de 6 Orchesterlieder). É membro do 
Coro Casa da Música.



14

Leonor Barbosa de Melo soprano

Leonor Barbosa de Melo é mestre e licenciada 
em Canto pela Escola das Artes da UCP na 
classe de António Salgado e Sofia Serra. Em 
ópera, interpretou Suor Angelica (Suor Ange‑
lica de Puccini) e Nella (Gianni Schicchi de 
Puccini), Serpina (La Serva Padrona de Pergo‑
lesi), Vénus (Vénus e Adónis de John Blow) e 
Eurídice (Orfeu e Eurídice de Gluck). Interpre‑
tou também como solista Shadow Circles de 
Vasco Mendonça (com Pedro Neves e Remix 
Ensemble em 2015), Shelter de Gordon, Lang 
e Wolfe (com Brad Lubman e Remix Ensem‑
ble em 2015), Requiem de Mozart (com Artur 
Pinho Maria e Orquestra Clássica do Centro 
em 2011), Passio Secundum Johannem de Arvo 
Pärt (com Paul Hillier, Remix Ensemble e Coro 
Casa da Música em 2011), Paixão segundo São 
João de J. S. Bach (com Barbara Francke e o 
ensemble de música barroca da ESMAE em 
2012) e Missa Grande de Marcos Portugal (com 
Ferreira Lobo e Orquestra do Norte em 2012).

Ganhou o 3º prémio (ex‑aequo) e o prémio 
de melhor interpretação de canção estrangeira 
no Concurso de Canto da Fundação Rotária 
Portuguesa (2013), e o 2º prémio na primeira 
edição do Concurso de Canto dos Conserva‑
tórios Oficiais de Música (2008). Trabalhou 
em masterclasses nacionais e internacionais 
com Monserrat Caballé, Elisabete Matos, Anna 
Tomowa‑Sintow, Rudolf Piernay (de quem é 
actualmente aluna), Janet Perry e Catherin 
Wyn Rogers, entre outros. Integra a formação 
base do Coro da Casa da Música.

Iris Oja meio ‑soprano

Iris Oja é uma cantora freelancer natural 
da Estónia. Estudou canto na Academia de 
Música da Estónia com Taru Valjakka e Ivo 
Kuusk, depois de estudar também piano e 
direcção coral. Interessa ‑se por todos os esti‑
los de música mas particularmente pela música 
contemporânea. Tem estreado e gravado 
obras de muitos compositores estonianos que 
lhe têm dedicado as suas composições. 

É membro do Resonabilis, ensemble de 
música contemporânea com uma combina‑
ção única de voz, flauta, violoncelo e kannel 
(instrumento típico da Estónia). Devido à sua 
sonoridade singular, o ensemble encomenda a 
maior parte da música que interpreta e alarga 
o seu repertório através da estreita colabora‑
ção com compositores.

Enquanto cantora freelancer, Iris Oja tem 
colaborado com diferentes ensembles vocais, 
instrumentais e coros (Theatre of Voices, Coro 
Filarmónico de Câmara da Estónia, ensemble 
U e Remix Ensemble, entre outros) e no duo de 
jazz UMA. É maestrina co ‑repetidora e coralista 
no Coro Casa da Música, dirigido por Paul Hillier. 

Iris Oja continua a estender o seu repertó‑
rio em todas as direcções – cantando desde 
música antiga até à contemporânea, da música 
de câmara à ópera. Cantou em bandas sono‑
ras de filmes de animação estonianos e gravou 
diversos CDs a solo, tendo ainda participado 
em numerosas gravações corais, a mais recente 
das quais com música de Galina Grigorjeva.
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João Terleira tenor

João Terleira iniciou os estudos musicais na 
Academia de Música de Viana do Castelo. É 
licenciado em Canto pela Escola Superior de 
Música e Artes e do Espectáculo (Porto) sob a 
orientação de Rui Taveira. Frequentou master‑
classes com Natalie Dessay, Dietrich Henschell, 
Alberto Zedda, René Jacobs e Pietro Rizzo.

Cantou obras como Requiem, Missa Dome‑
nicus e Missa da Coroação de Mozart; Messias 
de Händel; Paixão segundo S. João, Magnificat 
e Cantata 147 de Bach; e 9ª Sinfonia de Beetho‑
ven. Em recital, o seu repertório inclui obras de 
Schubert, Britten ou Hugo Wolf, que tem apre‑
sentado em território nacional e estrangeiro. 
Em ópera, cantou papéis principais em Dido e 
Eneias (Purcell), Così fan tutte, A Flauta Mágica 
e D. Giovanni (Mozart), Die Sieben Todsünde e 
Mahagonny – Songspiel (Weill), L’Enfant et les 
Sortilèges (Ravel), The Fairy Queen (Purcell), 
Rita (Donizetti) e Frühlings Erwachen (Mernier), 
além de ter participado na estreia de Muma‑
dona de Carlos Azevedo, produção exclusiva de 
Guimarães – Capital Europeia da Cultura 2012.

Participou em gravações para a RDP – 
Antena 2 em 2008 e 2013, e gravou para o 
Euroclassical Online Festival interpretando o 
ciclo Winter Words de Benjamin Britten.

Ganhou o 4º prémio no 4º Concurso Nacio‑
nal de Canto Lírico da Fundação Rotária Portu‑
guesa. É bolseiro da Fundação para a Ciên‑
cia e a Tecnologia no projecto “Tecnologia de 
Apoio em Tempo ‑Real ao Canto”. Terminou o 
Mestrado em Interpretação Artística na ESMAE 

com a dissertação “Tecnologia de Apoio em 
Tempo ‑Real ao Canto – Relação entre parâ‑
metros perceptivos da voz cantada com fenó‑
menos acústicos objectivos” sob a orientação 
de Rui Taveira e Sofia Lourenço. Desde 2013, 
é membro do Estúdio de Ópera da Flandres, 
sedeado em Gent, na Bélgica.
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido pelos 
maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper 
de Roo, Pierre ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter 
Rundel, Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel 
e Baldur Brönnimann, entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se em 
Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, 
Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, Ourense, Buda‑
peste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, Ames‑
terdão, Colónia, Zurique, Hamburgo, Luxem‑
burgo e Bruxelas, incluindo festivais como 
Wiener Festwochen e Wien Modern (Viena), 
Agora (IRCAM – Paris) e Printemps des Arts 
(Monte Carlo). Entre as obras interpretadas em 
estreia mundial incluíram ‑se duas encomen‑
das a Wolfgang Rihm, o concertino para piano 
Jetzt genau! de Pascal Dusapin no programa 
de encerramento do Festival Musica de Estras‑
burgo, Le soldat inconnu de Georges Aperghis 
(uma encomenda da ECHO), Da capo de Peter 
Eötvös e a ópera Giordano Bruno de Francesco 
Filidei, apresentada no Porto, Estrasburgo, 
Reggio Emilia e Milão. Fez a estreia mundial 
da nova produção da ópera Quartett de Luca 
Francesconi, com encenação de Nuno Cari‑
nhas, apresentada no Porto e em Estrasburgo. 
O projecto Ring Saga, com música de Richard 
Wagner adaptada por Jonathan Dove e Graham 

Vick, levou o Remix Ensemble ao Festival 
Musica de Estrasburgo, Cité de la Musique em 
Paris, Saint ‑Quentin ‑en ‑Yvelines, Théâtre de 
Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand Théâtre du 
Luxembourg e Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2016, merecem 
destaque as retrospectivas das obras de George 
Aperghis, Alfred Schnittke e Heinz Holliger, um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
com encenação de Nuno Carinhas, e a estreia 
mundial de novas composições de António Brei‑
tenfeld Sá ‑Dantas e Daniel Moreira.

O Remix tem treze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Pascal Dusapin, Luca Francesconi 
e Unsuk Chin, além das obras resultantes de 
encomendas aos Jovens Compositores em 
Residência na Casa da Música entre 2007 e 
2014. A prestigiada revista londrina de crítica 
musical Gramophone incluiu o CD com grava‑
ções de obras de Pascal Dusapin, pelo Remix 
Ensemble e a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, na restrita listagem de Esco‑
lha dos Críticos do Ano 2013. 
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James Wood, 
Simon Carrington, Laurence Cummings, Andrew 
Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew Parrott, Anto‑
nio Florio, Christoph König, Peter Rundel, Robin 
Gritton, Michail Jurowski, Martin André, Marco 
Mencoboni, Baldur Brönnimann, Olari Elts, 
Gregory Rose, Takuo Yuasa e Nicolas Fink, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléctico 
no seu repertório, o Coro é constituído por uma 
formação regular de 18 cantores, a qual se alarga 
a formação média ou sinfónica em função dos 
programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho‑
ven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, a 
3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Händel, 
o Te Deum de Charpentier, a Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a História de 
Natal de Schutz, o Te Deum de António Teixeira 
e o Requiem de Verdi.

Na temporada de 2016, o Coro Casa da 
Música volta ‑se especialmente para a música 
russa, interpretando as Vésperas de Rachma‑
ninoff, o Requiem de Schnittke, o Cântico do 
Sol de Gubaidulina, obras a cappella da Corte 
de Catarina, a Grande, e grandes obras corais 
sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch.

O Coro Casa da Música faz digressões regu‑
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi‑
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festival 

Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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CORO CASA DA MÚSICA

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

Contraltos
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja 
Joana Valente 
Maria João Gomes
Nélia Gonçalves

Tenores  
Gabriel Neves dos Santos
Gonçalo Limpo Faria
João Terleira
Luís Toscano
Sérgio Martins

Baixos
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Rebelo da Silva
Ricardo Torres 

Maestrina co‑repetidora
Iris Oja

Pianista co‑repetidor
Luís Duarte

REMIX ENSEMBLE  
CASA DA MÚSICA

Violino 
Angel Gimeno
José Pereira

Viola
Trevor McTait
David Lloyd

Violoncelo
Oliver Parr
Miguel Fernandes

Contrabaixo/Baixo eléctrico
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor J. Pereira

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Dário Ribeiro
Gilbert Farràs

Trompete
Ales Klancar

Trombone
Ricardo Pereira
Tiago Nunes

Percussão 
Mário Teixeira
Manuel Campos
João Cunha
Pedro Fernandes
Jorge Lima

Piano
Jonathan Ayerst
Vítor Pinho
Luís Duarte

Guitarra eléctrica
Luís Eurico Costa
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FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

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

ÁGUAS DO PORTO

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 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

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S.A.

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

PATRONO MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


