
Coro 
Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

13 Nov 2016
18:00 Sala Suggia 
 –
À VOLTA DO BARROCO

ANO RÚSSIA

CICLO BARROCO BPI

Melodia do Mosteiro de 
Kievo ‑Pechersk
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Polifonia Demestvenny
Hoje Cristo nasceu em Belém (séc. XVI ‑XVII)

Igor Stravinski
Três peças corais em língua eslava 
eclesiástica

 ‑ Pai Nosso (1926)
 ‑ Ave Maria (1934)
 ‑ Credo Russo (1932/v.1964)

Vasily Titov
“Glória… Filho Unigénito” do Serviço Divino 
no tom de Sol menor (c.1675 ‑1715)

Giuseppe Sarti
Hoje, as forças celestiais (c.1784 ‑1802)

Alfred Schnittke
Três Hinos Sacros (1984)

1. Ó Virgem e mãe de Deus, exulta
2. Ó Senhor, Jesus Cristo
3. Pai Nosso que estás no céu

Dmitri Bortnianski
Concerto n.º 24, Levanto os olhos 
para a montanha (c.1780 ‑1825)

1. Adagio
2. Andante moderato
3. Allegro maestoso

Seja a minha oração como incenso 
(c.1780 ‑1825)

Piotr I. Tchaikovski
Lenda (1883)

Dmitri Bortnianski
Concerto n.º 27, Com a minha voz 
clamei ao Senhor (c.1780 ‑1825)

1. Adagio
2. Allegretto vivace
3. Larghetto
4. Allegro moderato

Duração aproximada: 1 hora sem intervalo. 
Traduções dos textos originais nas páginas 8 a 11.
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O século XVII representa um ponto de viragem 
na história da música sacra na Rússia. Iniciando 
a sua existência no século X como um ramo do 
canto sacro bizantino, o canto russo percor‑
reu um caminho entre a assimilação das raízes 
e o estabelecimento do estilo nacional na 2ª 
metade do século XV. A partir deste momento, 
os mestres do canto russo, mantendo ‑se fiéis 
ao cânone, princípios composicionais e nota‑
ção bizantinos, elaboram uma série de estilos 
de canto monódicos e polifónicos marcados 
por características russas únicas, independen‑
tes dos estilos europeus, embora os princípios 
estéticos delineados se insiram nas tendências 
comuns renascentistas.

Ao abrir uma época nova – Barroco russo –, 
a 2ª metade do século XVII confronta duas 
mentalidades: a da Rússia antiga, que fora 
desenvolvida ao longo dos sete séculos ante‑
riores, e a Europeia, que ingressou na cultura 
russa nesse momento. Como consequência, 
introduz ‑se um número sem precedentes de 
tendências estilísticas, muitas vezes confli‑
tuantes, que causam um debate acalorado em 
várias camadas da população. 

A mando do governo eclesiástico, a mono‑
dia tradicional conhecida como “znamenny” 
deixa de ser praticada em meados do século 
XVII, no âmbito de uma reforma bastante 
drástica do rito litúrgico com o intuito de o 
aproximar da prática grega – o que provoca 
o afastamento de grande parte da população, 
que se separa da Igreja formando as comunida‑
des hoje conhecidas como “velhos crentes”; a 
migração de cantores ucranianos e polacos em 
Moscovo despoleta a expansão de novas melo‑
dias, com estilo diferente do “znamenny”, que 
recebem os nomes de canto “grego”, “búlgaro” e 
“ucraniano”; o peso do canto monódico diminui 
bastante, dando lugar aos estilos polifónicos; 

entre estes, observa ‑se uma gradual cedên‑
cia dos estilos nacionais próprios perante uma 
expansão vertiginosa dos estilos polifónicos 
europeus, principalmente o estilo “partesny”; 
no repertório litúrgico surge um novo género, 
o do concerto coral, e a absoluta predominân‑
cia dos géneros litúrgicos na música sacra é 
confrontada com o crescimento abundante 
das peças seculares com a temática espiritual. 

O século XVIII é também um período de 
grandes contrastes no panorama russo da 
música sacra. Mas, ao passo que no século 
XVII a luta entre o novo e antigo se desen‑
rola no seio da Igreja, o século XVIII, que viu as 
reformas do Pedro, o Grande e a moderniza‑
ção da sociedade, transfere o confronto para 
além das fronteiras da Igreja. Nos anos 70 ‑80 
– início do Classicismo na Rússia – funda ‑se a 
escola nacional de composição que conquista 
um lugar independente na história da cultura 
europeia. A partir deste momento, o desen‑
volvimento da música coral sacra decorre em 
paralelo com o desenvolvimento da ópera e da 
música instrumental.

Os dois séculos seguintes, marcados pela 
secularização da arte musical, continuam 
entretanto a revelar um grande interesse dos 
compositores pelos temas da cultura sacra, 
embora os géneros musicais escolhidos cada 
vez mais se distanciem da liturgia, integrando‑
‑se na área secular. 

O programa deste concerto introduz ‑nos no 
mundo do Barroco coral russo e nos aconte‑
cimentos que o prepararam ou perpetuaram. 
Abre com um cântico monódico cuja inter‑
pretação se relaciona com um manuscrito do 
final do século XVII e que reflecte o repertó‑
rio do canto de “kievsky”. A melodia suave, 
severa, com ritmo livre, pronuncia em estilo 
melismático o texto contido no primeiro verso 



4

do Salmo n.º 1, em alternância com o “Aleluia”. 
Este cântico interpreta ‑se desta forma, habi‑
tualmente, nas Vésperas de Sábado à noite. 

O segundo cântico do programa, embora se 
encontre também no manuscrito do final do 
século XVII, é supostamente mais antigo que o 
anterior, uma vez que reflecte o estilo polifónico 
russo a três vozes –“demestvenny” – que 
surgiu no limiar dos séculos XV ‑XVI. Este estilo 
caracteriza ‑se pelo seu movimento vertical 
dissonante e proximidade melódica e rítmica 
entre as diferentes vozes, entrecruzando ‑se 
de forma estreita com cesuras pouco frequen‑
tes. A polifonia “demestvenny” destinava‑
‑se a ocasiões particularmente importantes 
da celebração litúrgica. Este cântico, regis‑
tado em notação neumática no livro “Festas”, 
interpreta ‑se como um sticheron [hino orto‑
doxo] no Natal.

Continuando pela formação cronológica 
das amostras musicais do programa, segue‑
‑se a peça “O Filho Unigénito” do Serviço 
Divino no tom de Sol menor de Vasily Titov 
(c.1650 ‑c.1715). 

A obra de Titov, o mais brilhante represen‑
tante das tendências musicais russas da 2ª 
metade do século XVII, início do século XVIII, 
conta com cerca de 200 concertos corais e 
colectâneas da música de Liturgia (Serviço 
Divino), embora somente 15 tenham sido 
publicadas até hoje. A sua arte foi altamente 
apreciada pelos seus contemporâneos que 
o consideravam “um mestre de realeza, cuja 
sabedoria foi além dos limites”. Entretanto, logo 
após a morte do compositor, a sua música caiu 
no esquecimento e renasceu para o público 
somente nos finais do século XX. 

Os Serviços Divinos da época apresentam 
as harmonizações das melodias tradicionais ou 

composições livres sobre os textos do Ordiná‑
rio da Divina Liturgia (Missa) ou Ofício. Sobrevi‑
veu um grande número de partituras, anónimas 
ou subscritas, na sua maioria a 4 vozes, mas 
por vezes expandidas até 24 vozes. Do ponto 
de vista de estilo musical aproximam ‑se do 
concerto coral “partesny”.

O Serviço Divino de Titov inclui três excer‑
tos a 12 vozes da Divina Liturgia – “Filho Unigé‑
nito”, “Hino dos Querubins” e “É digno (hino a 
Nossa Senhora)”; neste concerto será interpre‑
tado o 1º excerto. Este principia com a seguinte 
frase, presente em múltiplas secções das cele‑
brações: “Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo”; esta frase constitui a primeira secção 
da composição tripartida; os limites da secção 
seguinte correspondem à menção no texto 
da Crucificação de Cristo. Ao longo da peça 
várias palavras são repetidas e tratadas de 
forma melódica imitativa, reflectindo o estilo 
concertante. Titov demonstra um profundo 
conhecimento da arte musical europeia renas‑
centista e do Barroco primitivo (vários elemen‑
tos do estilo musical de Titov fazem lembrar 
o de Orlando Lasso e Heinrich Schütz), assim 
como um domínio brilhante sobre as técnicas 
polifónicas: as secções de solos, conjuntos 
solistas e tutti baseados nos múltiplos temas 
de pequenas dimensões entrelaçam ‑se num 
bordado de imitações, sequências canónicas 
e cânone, deixando uma sensação de jogo de 
sombras e luz. Em termos de harmonia, toda 
a peça é mantida numa mesma tonalidade, a 
de Sol menor, valendo ‑se no entanto, em duas 
ocasiões, da tonalidade maior relativa, com 
o propósito de destacar as palavras “Nossa 
Senhora” e “Glorificado com o Pai”, e finali‑
zando com o acorde maior na palavra “Ámen”. 
A emotividade profunda da obra enquadra ‑se 
de forma perfeita no equilíbrio proporcional 
entre a textura harmónica e a polifónica.
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Mais de meio século separa a peça de Titov 
da obra que se segue no programa: a compo‑
sição de Giuseppe Sarti (1729 ‑1802). Famoso 
compositor italiano do séc. XVIII, em 1784 é 
convidado a dirigir a Capela Real em Peters‑
burgo, e a partir de então partilha o destino de 
um vasto grupo de músicos italianos que traba‑
lhavam na Rússia na 2ª metade do século XVIII 
e influenciaram o desenvolvimento da escola 
nacional de composição. Entre as obras 
musicais sacras escritas por Sarti na Rússia 
encontram ‑se oratórias e cantatas, obras para 
coro e agrupamentos instrumentais sobre os 
textos litúrgicos em latim da Igreja Católica 
e os da Igreja Ortodoxa russa, bem como um 
conjunto de peças a cappella da liturgia russa, 
que se tornaram parte indispensável do reper‑
tório sacro nas décadas seguintes. 

Uma destas peças é Hoje, as forças celes‑
tiais. Esta composição a 6 vozes constitui um 
Ofertório da Liturgia de Dons Pré ‑Santifica‑
dos, que se celebra várias vezes durante a 
Quaresma. Em comparação com o coro de 
Titov, cuja função litúrgica é de afirmar um 
dogma sobre o Filho de Deus, o Ofertório, 
sendo uma composição processional, é mais 
extenso e é tratado por Sarti como uma versão 
do concerto coral.

O estilo concertante de Sarti encontra ‑se na 
fase de transição para o concerto tardio que 
caracteriza a obra de Dmitri Bortnianski 
(1751 ‑1825): o contraste de tempos e dinâ‑
mica marca com nitidez as divisões estrutu‑
rais, e a linguagem harmónica pressupõe uma 
frequente mudança de tonalidades. Um traço 
específico desta obra consiste na contrapo‑
sição entre a textura baseada nos acordes e 
a textura polifónica destinada a sublinhar os 
momentos mais sacramentais do texto.

O período russo de Sarti sobrepõe ‑se com 
o início do Classicismo na Rússia, uma época 
profundamente marcada pela obra de Bort‑
nianski. Educado na Itália, compôs nos princi‑
pais géneros do seu tempo – ópera, cantata, 
música orquestral e de câmara – contribuindo 
para a formação da escola clássica nacional. 
Contudo, a maior parte do seu legado musical 
consiste em concertos corais sacros e obras 
corais litúrgicas, que não perderam a sua 
actualidade até hoje.

O Trio de Bortnianski (Seja a minha oração 
como incenso), uma das peças mais popula‑
res do repertório das igrejas russas moder‑
nas, representa um Gradual da Divina Liturgia 
Quaresmal, sobre um texto com carácter de 
penitência retirado do Salmo 140; a estrutura 
com repetição tripla coral corresponde à 
prática de interpretação dos Graduais na Igreja 
russa. As melodias devem a sua simplicidade 
e lirismo às canções polacas e ucranianas que 
influenciaram as origens do canto “partesny” e 
o género do Trio. 

Duas outras obras de Bortnianski teste‑
munham a continuação do desenvolvimento 
do concerto coral. Com origem nos finais do 
século XVII, o concerto coral interpretava ‑se 
no final da Divina Liturgia durante a comunhão 
do clero. Ao longo do processo de desenvolvi‑
mento das características musicais, as dimen‑
sões começaram a ultrapassar as normas 
estilísticas dos restantes cânticos litúrgicos, e 
o concerto foi retirado do contexto eclesiástico 
e transferido para os palcos. É nesta fase que 
se integra a obra de Bortnianski, autor de cerca 
de 100 concertos corais. Os concertos n.º 24 e 
n.º 27 exemplificam os traços genéricos gerais 
e ao mesmo tempo a diversidade destas obras. 
Ambos incluem vários andamentos (três no 24º 
e quatro no 27º) contrastando neste sentido 
com a forma original do concerto; os temas, 
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embora marcantes e de uma grande riqueza 
emocional, são tratados conforme a estética 
clássica, de uma maneira generalizada; os últi‑
mos andamentos estão escritos em forma de 
fugato. Entretanto, o carácter destas obras 
difere: enquanto o 24º concerto transmite 
gradações entre uma tristeza banhada em luz 
e alegria cintilante, o 27º, de proporções maio‑
res, destaca ‑se pelo dramatismo, principal‑
mente na última secção que fala do Juízo Final; 
os seus temas, dinâmicos e expressivos, atin‑
gem os limites dos registos das vozes; o anda‑
mento fugato integra mais de um tema. 

O projecto da edição completa das obras de 
Bortnianski surgiu ainda em vida do composi‑
tor, mas só foi possível realizá ‑lo nos anos 80 do 
século XIX. Foi Tchaikovski o editor dos 10 volu‑
mes, compositor que muito valorizava a contri‑
buição de Bortnianski para o desenvolvimento 
profissional da música sacra na Rússia. 

Na obra de Piotr I. Tchaikovski (1840 ‑1893), 
embora não ocupando o primeiro lugar, a 
música sacra não deixa de ser importante. 
Para além de vários cânticos corais a cappella 
e da “Liturgia”, uma série de obras de Tchaiko‑
vski foram inspiradas na temática espiritual. 
Um exemplo é o coro Lenda, composto sobre 
o texto de uma balada inglesa, traduzido pelo 
poeta russo A. Pleshcheyev. A versão origi‑
nal desta peça foi planeada para voz e piano, 
fazendo parte de um ciclo de 16 canções para 
crianças, op. 54 (1881 ‑1883). Partilhando a ideia 
com o Álbum Infantil op. 39 para piano, este 
ciclo propõe às crianças temas de reflexão, 
entre eles alguns de carácter religioso.

Os exemplos mais tardios de música litúr‑
gica russa que constam do programa deste 
concerto são os coros de Stravinski e Schnittke, 
dois dos quais foram compostos sobre o texto 

do tropário Ave Maria, interpretado no final 
das Vésperas, e da oração Pai Nosso. A função 
litúrgica que estes corais desempenham no 
Serviço Divino coloca ‑as no mesmo nível das 
duas primeiras peças do programa, das peças 
de Titov e Sarti e do Trio de Bortnianski. No 
entanto, ao analisar a interpretação musical 
que Stravinski e Shnittke fazem dos textos, e 
o papel que estes cânticos representam na 
obra dos compositores, revela ‑se o contexto 
concertista destas peças, que se assemelha 
(de maneira modernizada) aos concertos corais 
de Bortnianski. 

Os três coros de Igor Stravinski (1882 ‑1971)  
foram compostos separadamente, entre os 
anos 1926 e 1934, em eslavo (versão original), 
e foram estreados num concerto em Paris. O 
facto de, em 1949, os três cânticos terem sido 
reescritos para se adaptarem ao texto em latim 
não é acidental. Considera ‑se que o período de 
criação dos três coros corresponde ao neoclas‑
sicismo na obra de Stravinski, que se seguiu ao 
período russo, famoso graças a obras como 
A Sagração da Primavera. Os primeiros anos 
de emigração do compositor coincidem com o 
período de tensão que teve lugar entre as duas 
Guerras Mundiais, e Stravinski procura esta‑
bilidade nos valores espirituais do passado, 
virando ‑se para a temática espiritual e os textos 
em latim (representativos do desenvolvimento 
da cultura europeia) e apoiando ‑se nos modelos 
históricos comuns à Europa. Nesta atmosfera, 
um ano antes de surgir a versão em latim dos 
três coros, Stravinski compõe a Missa em latim, 
para coro e instrumentos de sopro. A estilística 
musical da Missa é mais próxima da dos três 
coros, os quais, ao surgir o período neoclássico, 
passaram a ser vistos como fonte da criação do 
novo estilo; estes corais são as únicas peças em 
que Stravinski utiliza texto eslavo.
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Alfred Schnittke (1934 ‑1998) também se 
inclina para as tradições sacras russa e ociden‑
tal. A ligação directa com a temática espiritual 
observa ‑se em 10 obras suas, em diversos 
idiomas, diferentes géneros, instrumentais e 
a cappella. Os três coros foram compostos por 
Schnittke no período estilisticamente marcado 
pela “nova simplicidade”, e representam, em 
miniatura, as tradições do canto coral russo. 
No primeiro, Ave Maria, Schnittke harmoniza 
uma melodia semelhante à da peça homónima 
das Vésperas de Rachmaninoff – que por 
sua vez estilizou o género melódico russo do 
século XVII – e, embora este tema constitua 
uma forma de apresentação técnica muito 
complexa, digna dos melhores exemplos do 
Barroco russo – representada num cânone 
bitonal infinito, interpretado por dois coros a 
4 vozes –, este tema não perde a sua transpa‑
rência, de acordo com o estilo da “nova simpli‑
cidade”. O texto do segundo coral constitui 
uma curta prece; no plano musical, apoia ‑se 
no estilo “partesny contínuo”, desenvolvido no 
século XVII, de novo com as reminiscências das 
Vésperas de Rachmaninoff. O terceiro coral 
– Pai Nosso – é o mais longo, unindo os prin‑
cípios do concerto barroco, técnicas desen‑
volvidas pela escola coral moscovita do limiar 
dos séculos XIX ‑XX e a lógica dos modos da 
Europa Ocidental. 

SVETLANA POLIAKOVA, 2016
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Melodia do Mosteiro 
de Kievo ‑Pechersk
Bem ‑aventurado o homem
(do Serviço de Vésperas – Salmo 1:1)

Bem ‑aventurado o homem, aleluia,
que não segue o conselho dos maus.
Aleluia, aleluia, aleluia. 

Polifonia Demestvenny
Hoje Cristo nasceu em Belém 
(Sticheron para o Nascimento de Cristo)

Hoje Cristo nasceu em Belém de uma virgem;
hoje começa Aquele que não tem princípio,
e a Palavra torna ‑se carne;
os poderes celestiais exultam,
e a Terra e a humanidade alegram ‑se; 
os Magos trazem ao Mestre as ofertas;
os pastores estão maravilhados 
com o Recém ‑Nascido.
E nós clamamos sem cessar:
“Glória a Deus nas alturas, e paz na Terra,
aos homens de boa ‑vontade!” 

Igor Stravinski
Três peças corais

- Pai Nosso
Pai Nosso,
que estás no céu,
santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade
assim na Terra como no Céu.
Dá ‑nos hoje o pão nosso de cada dia,
e perdoa ‑nos as nossas ofensas,
como nós perdoámos
aos que nos ofenderam.
E não nos deixes cair em tentação,
mas livra ‑nos do mal.

- Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça, 
Virgem Mãe de Deus, 
o Senhor está contigo, 
bendita és tu entre as mulheres 
e bendito é o fruto do teu ventre,
porque geraste o Salvador das nossas almas.

- 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.
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O qual por nós homens
e para nossa salvação
desceu dos céus.
E se encarnou, por obra do Espírito Santo,
na Virgem Maria
e se fez homem.
Foi crucificado por nós,
e sob Pôncio Pilatos
padeceu e foi sepultado.
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.

Creio 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.

Creio 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.

Vasily Titov
“Glória… Filho Unigénito” 
do Serviço Divino no tom de Sol menor 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
agora e sempre e pelos séculos dos séculos. 
Ámen.
Filho unigénito de Deus, Palavra de Deus,
que és imortal,
e que para nossa salvação
encarnaste na Nossa Senhora
e eternamente Virgem Maria,
que te tornaste homem,
e foste crucificado, ó Cristo Deus,
esmagaste a morte com a morte,
que és parte da Santíssima Trindade,
glorificado com o Pai e o Espírito Santo:
salva ‑nos. 

Giuseppe Sarti
Hoje, as forças celestiais
(Da Liturgia dos Dons Pré ‑Santificados)

Hoje, as forças celestiais invisivelmente 
celebram connosco;
Olhai, entra o Rei da Glória.
Olhai, agora se escolta o sacrifício místico já 
oferecido.
Com fé e amor aproximemo ‑nos
para participarmos da vida eterna!
Aleluia, aleluia, aleluia.
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Alfred Schnittke
Três Hinos Sacros

1. Ó Virgem e mãe de Deus, exulta
Ó Virgem e mãe de Deus,
exulta, Maria, cheia de graça,
o Senhor está contigo!
Bendita sejas entre as mulheres
e abençoado é o fruto do teu ventre,
pois deste à luz o Salvador das nossas almas!

2. Ó Senhor, Jesus Cristo
(Lucas 18: 13) 

Ó Senhor, Jesus Cristo,
Ó, filho de Deus,
tem piedade de mim, um pecador.

3. Pai Nosso que estás no céu
(Mateus 6: 9 ‑13) 
Pai Nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade
assim na Terra como no Céu.
Dá ‑nos hoje
o pão nosso de cada dia.
Perdoa ‑nos as nossas ofensas
como nós perdoámos
aos que nos ofenderam.
E não nos deixes cair em tentação,
mas livra ‑nos do mal.
Teu é o reino,
o poder e a glória
agora e para sempre. Ámen.

Dmitri Bortnianski
Concerto n.º 24, 
Levanto os olhos para a montanha 
(Salmos 121: 1 ‑8)

1. Adagio
Levanto os olhos para a montanha, 
de onde me virá o auxílio.
O meu auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra.

2. Andante moderato
Ele não te deixará cair; 
aquele que te protege está sempre alerta!
Aquele que protege Israel não dorme,
está sempre alerta.
É o Senhor que te protege 
e está ao teu lado, para te guardar.
O Sol não te fará mal durante o dia 
nem de noite a Lua te incomodará.

3. Allegro maestoso
O Senhor protege ‑te de todo o mal 
protege a tua vida.
O Senhor protege ‑te quando sais 
e quando voltas,
agora e para sempre.

Dmitri Bortnianski
Seja a minha oração como incenso
(Salmo 140: 2, 1, 3, 4)

Seja a minha oração como incenso 
na tua presença, 
e as minhas mãos erguidas, 
como sacrifício da tarde. 
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Senhor, por ti clamei, ouve ‑me: 
escuta a voz das minhas súplicas, 
quando te invoco. 
 
(Seja a minha oração como incenso...)

Senhor, põe uma sentinela 
de guarda à minha boca;
manda vigiar a porta dos meus lábios.

(Seja a minha oração como incenso...)

Que o meu coração não se volte para o mal, 
procurando pretexto para os meus pecados. 

(Seja a minha oração como incenso...)

Piotr I. Tchaikovski
Lenda
(Poema de A. Pleshcheyev)

Quando Cristo era criança, tinha um jardim,
e muitas rosas ele lá plantou…
Três vezes por dia ele as regava,
pois planeava um dia tecer para si 
uma coroa de flores.
Quando as rosas ficaram em flor,
Ele chamou as crianças hebreias vizinhas;
cada uma colheu uma flor, 
e o jardim ficou despido.
“Como vais tecer uma coroa para ti?”, 
perguntaram.
“O teu jardim não tem mais rosas.”
“Esquecei ‑vos de que sobraram 
para mim os espinhos”, disse Cristo.
E dos espinhos frisaram ‑lhe 
uma coroa de espinhos;
e gotas de sangue, em vez de rosas, 
adornaram a sua testa.

Dmitri Bortnianski
Concerto n.º 27, 
Com a minha voz clamei ao Senhor
(Salmos 76: 1 ‑2; 17: 7, 21 ‑23)

1. Adagio
Com a minha voz clamei ao Senhor,
Clamei a Deus e ele ouviu ‑me. 
Na minha angústia invoquei o Senhor
E ele escutou ‑me do seu santuário. 

2. Allegro vivace
E o Senhor tem sido a minha fortaleza,
Levou ‑me para longe do perigo,
Libertou ‑me porque me quer bem. 

3. Larghetto
E o Senhor irá recompensar ‑me 
pela minha rectidão
e pela honestidade do meu comportamento,
porque segui os caminhos do Senhor
e nunca desonrei o meu Deus,
porque sempre tive presentes 
todas as suas leis

4. Allegro moderato
E nunca rejeitei os seus mandamentos. 

Traduções: Lúcio Machado 
(a partir das versões inglesas e da versão 
portuguesa dos textos litúrgicos)
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Paul Hillier direcção musical

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

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

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

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

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da Cali‑
fórnia e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. 
Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich 
foram publicados pela Oxford University Press. 
Em 2013 foi nomeado Cavaleiro da Ordem de 
Dannebrog por Sua Majestade a Rainha Marga‑
rida II da Dinamarca.
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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 Festi‑
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festi‑

val Tenso Days em Marselha, nos Concer‑
tos de Natal de Ourense e em várias salas 
portuguesas.
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Sopranos 
Ângela Alves 
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Joana Pereira
Rita Venda

Contraltos 
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja 
Joana Valente

Tenores 
Almeno Gonçalves 
André Lacerda 
Luís Toscano
Vítor Sousa

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