
23 Dez 2017
18:00 Sala Suggia

–
MÚSICA PARA O NATAL

ANO BRITÂNICO

CICLO BARROCO BPI

Orquestra 
Barroca & 

Coro
Casa da Música

Laurence Cummings direcção musical e cravo 

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO APOIO ANO BRITÂNICO

MECENAS CICLO 
BARROCO BPI

MECENAS MÚSICA CORAL



3

1ª PARTE (c.40min)

Heinrich Biber
Fanfarra n.º 1 de Sonatae tan aris quam aulis servientes (1676)

Michael Praetorius
“Wie schön leuchtet der Morgenstern”, de Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica (1619)

Heinrich Biber
Fanfarra n.º 11 de Sonatae tan aris quam aulis servientes (1676)

Michael Praetorius
“Uns ist ein Kindlein heut geboren”, de Musae Sioniae (Vol. VI) (1609)
“In dulce jubilo”, de Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica (1619)*

Giovanni Gabrieli
O magnum mysterium (1587)

George Frideric Handel
The King Shall Rejoice, HWV 260 (Hino de Coroação n.º 3) (1727)

1. The King shall rejoice
2. Exceeding glad shall he be
3. Glory and great worship
4. Alleluia

2ª PARTE (c.55min)

George Frideric Handel
Messias, HWV 56 – Primeira Parte (1741)
– Parte I

Sinfonia
Cena 1: A Profecia da Salvação segundo Isaías
Cena 2: O Julgamento Vindouro
Cena 3: A Profecia do Nascimento de Cristo
Cena 4: A Anunciação aos Pastores
Cena 5: Cura e Redenção de Cristo

– Parte III (excerto)
Cena 4: Aclamação do Messias

Textos originais e traduções nas páginas 10-12 (1ª Parte) e 13-18 (2ª Parte).
*Edição: S. Bombino (Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0).
Programa apresentado na Sé Catedral de Braga a 22 de Dezembro de 2018.
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São admiráveis a qualidade, a variedade e a 
quantidade do repertório composto entre os 
séculos XVI e XVIII para celebrar o tempo do 
Natal. Este concerto propõe a descoberta de 
vários motetos italianos e alemães escritos nes-
te período, mas o destaque vai para a obra de 
George Frideric Handel. Assim o exige o encer-
ramento deste ano consagrado às Ilhas Britâ-
nicas, uma vez que o compositor, nascido na 
Alemanha mas naturalizado cidadão inglês, é 
quem melhor ilustra o esplendor do Barroco 
musical em Inglaterra.

A divisão de um único coro em duas metades 
é uma prática comum a várias tradições litúrgi-
cas ocidentais, que pressupõem a interpretação 
antifonal de vários itens, tais como os salmos e 
os cânticos do Ofício Divino. Com o maior desen-
volvimento da polifonia ao longo do século XVI, 
surgiu a ideia de se escrever música dialogante 
para os dois coros resultantes dessa divisão. Foi 
na Basílica de S. Marcos de Veneza que o Mes-
tre de Capela flamengo Adrian Willaert desen-
volveu o conceito de cori spezzati, isto é, ‘coros 
separados’ espacialmente e quase independen-
tes que dialogavam, se imitavam, e momenta-
neamente se encontravam nas secções mais 
relevantes do texto. A própria acústica da basí-
lica, bem como a disposição espacial dos vários 
balcões ou ‘coretos’ onde se situavam os órgãos 
e se acomodavam os restantes instrumentistas 
e cantores, suscitou este género de experiên-
cias e o aprofundamento da prática. Este tipo 
de escrita designa -se como policoral (‘a vários 
coros’), uma vez que cedo os compositores 
começaram a escrever não só para dois, mas 
também para três, quatro ou ainda mais coros, 
cada um com quatro ou mais vozes indepen-
dentes. Estas vozes, totalizando 8, 10, 12, 16, 20 
ou mesmo mais partes, eram frequentemente 
reforçadas por instrumentos melódicos de cor-

das ou sopros e, ao longo do século XVII e XVIII, 
eram quase sempre acompanhadas por um ou 
vários instrumentos de baixo contínuo.

O estilo policoral estendeu -se rapidamente a 
várias outras cidades italianas, nomeadamente 
Bolonha e Roma, onde se tornou apanágio das 
capelas papais, e daí irradiou sobretudo para a 
Península Ibérica – a Capela Real Portuguesa 
foi uma das que mais esplendorosamente culti-
vou este estilo. Em Veneza a escrita policoral foi 
sobretudo cultivada pelos Gabrieli: o tio Andrea, 
aluno de Willaert, e o sobrinho Giovanni, ambos 
organistas de S. Marcos. Estes elevaram o estilo 
ao seu máximo refinamento e escreveram as 
obras mais emblemáticas. O moteto de Natal 
O magnum mysterium foi publicado em Veneza 
por Giovanni Gabrieli (c.1554/57 -1612), em 
1587, numa colectânea recolhendo obras suas 
e do seu tio, e está escrito para 8 vozes em dois 
coros de composição desigual: um coro com 
vozes mais agudas, e outro mais grave. O texto 
é retirado de um dos responsórios das Mati-
nas do Dia de Natal, e o seu carácter místico, 
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de contemplação transcendental, é superior-
mente plasmado na música de Gabrieli: solene, 
espaçosa e reverente, ainda que interrompida 
por um jubilante ‘Aleluia’  em ritmo de dança. 

De Veneza, o estilo policoral estendeu -se 
ao centro e norte da Europa, sendo primeiro 
adoptado por Heinrich Schütz, que o apren-
deu directamente estudando com Giovanni 
Gabrieli, cultivando -o com perícia e excelên-
cia e transmitindo -o aos seus conterrâneos. 
Entre 1614 e 1616, Schütz conviveu em Dres-
den com Michael Praetorius (1571 -1621), um 
compositor mais velho mas muito permeável e 
interessado nas mais recentes inovações vin-
das de Itália. Activo sobretudo na corte ducal 
de Wolfenbüttel (Baixa Saxónia), Praetorius é 
hoje reconhecido sobretudo pelo incontorná-
vel tratado Syntagma Musicum, publicado em 
três volumes entre 1614 e 1620 e indispensável 
para o conhecimento actual sobre os instru-
mentos e as práticas performativas do período. 
Mas foi ainda um excelente e profícuo compo-
sitor, deixando uma vasta produção, quase toda 
ela vocal sacra. Filho de um pastor luterano que 
havia sido aluno do próprio Lutero, interessou-
-se sobretudo pelas melodias corais luteranas, 
e na esmagadora maioria das suas obras usa 
essas mesmas melodias de variadas formas. A 
variedade e a qualidade com que as utilizou só 
têm comparação possível com o emprego das 
mesmas por Johann Sebastian Bach. Tal como 
Bach, mas um século antes, Praetorius combi-
nou o vasto património de corais com as mais 
recentes novidades italianas, em que se des-
tacam a prática policoral, o uso abundante de 
instrumentos em linhas independentes ou dupli-
cando as vozes, a harmonia expressiva e requin-
tada, a cuidada atenção à correcta declamação 
do texto e a ornamentação luxuriante. 

Ambos os motetos corais Wie schön leuch-
tet der Morgenstern e In dulci jubilo foram publi-
cados em 1619 numa das mais esplendorosas 
edições do compositor, intitulada Polyhymnia 
caduceatrix et panegyrica – um curioso título 
que se pode traduzir por ‘Poliímnia [a musa 
grega da poesia sacra] emissária e laudatória’ 
e que reflecte o intuito ‘evangelizador’ da sua 
música. A utilização original destas obras é indi-
cada pelo nome da colecção: ‘concertos sole-
nes de paz e júbilo, destinados a encontros de 
imperadores, reis, eleitores e príncipes, e tam-
bém para outras principescas e nobres cape-
las e igrejas’.

A poesia do primeiro coral foi publicada 
em 1599 por Philipp Nicolai, para ser adap-
tada a uma melodia já existente. Baseando -se 
no Salmo 45, um hino bíblico de matrimónio, 
compara Jesus à estrela da manhã, que vem 
para desposar a alma, a noiva referida no salmo. 
É um dos corais mais populares, utilizado por 
diversos compositores em obras destinadas 
ao tempo do Natal e Epifania. Wie schön leuch-
tet der Morgenstern é tratado por Praetorius 
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como um moteto policoral, em que um coro de 
solistas a 5 vozes com baixo contínuo é alter-
nadamente reforçado por uma ‘capela’ (coro 
de repleno) a 4 vozes e, opcionalmente, por um 
ou dois grupos instrumentais. A textura base 
nunca ultrapassa as 8 vozes reais, mas as minu-
ciosas indicações do compositor – incluídas no 
prefácio da colecção e clarificadas com recurso 
ao tratado Syntagma Musicum – fazem com 
que a obra possa ser interpretada, segundo o 
próprio, ‘a 5, 9, 10 & 14’ partes.

A poesia de In dulci jubilo é um curioso texto 
macarrónico amalgamando frases em alemão e 
em latim, datado do século XIV. A melodia surge 
pela primeira vez num manuscrito de cerca de 
1400, e é frequente em colecções de corais lute-
ranos a partir de 1533. É tratado por Praetorius 
de uma forma semelhante ao outro moteto, 
ainda que mais esplendorosa: a textura base 
a 8 vozes é distribuída por 3 coros a 4 partes, e 
ainda por um quarto coro de repleno ou ‘capela’. 
O brilho suplementar deve -se a um quinto coro 
constituído por 4 trombetas e/ou atabales, que 
com as suas fanfarras majestáticas concedem 
a esta obra, já de si naturalmente festiva, uma 
aura de solenidade e imponência. 

Completamente oposto a este tratamento 
esfuziante, Uns ist ein Kindlein heut geborn é 
uma melodia escrita por Sethus Calvisius para 
um texto tradicionalmente atribuído ao próprio 
Martinho Lutero, mas só publicado em 1560. 
Praetorius apresenta -o numa singela e íntima 
harmonização para 4 vozes que recorda aquela 
que é hoje a mais conhecida obra do compo-
sitor, a igualmente despretensiosa mas muito 
efectiva canção de Natal Es ist ein Ros ent-
sprungen. Foram ambas publicadas no sexto 
volume da colecção Musae Sioniae (‘Musa de 
Sião’) em 1609. 

As 12 fanfarras para duas trombetas de Hein-
rich Biber (1644 -1704) foram editadas como 
apêndice à colecção Sonatae, tam Aris, quam 
Aulis servientes, de 1676, que contém 12 sona-
tas para cordas e trombetas em diversas com-
binações. Dedicadas pelo compositor ao seu 
patrono, o Príncipe -Arcebispo de Salzburgo 
Maximiliano Gandolfo de Kuenburg, as sona-
tas – e presumivelmente também as fanfarras 
– eram, como o nome da colecção indica, apro-
priadas tanto para ‘o Altar’ (igreja) como para 
‘o Palácio’ (câmara). As fanfarras de trombetas, 
indispensáveis nas cortes da mais alta nobreza 
desde os tempos medievais – para acompa-
nhar entradas solenes, procissões e refeições 
e para anunciar a presença de patronos e hós-
pedes distintos –, eram normalmente improvi-
sadas pelos instrumentistas, ou transmitidas de 
memória de mestres para discípulos ou de pais 
para filhos. As obras de Biber, cada uma escrita 
em duas partes com repetições, à semelhança 
das danças de corte, apresentam uma lingua-
gem muitíssimo elaborada ao nível de contra-
ponto e harmonia, e o seu virtuosismo exigia 
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que só fossem correctamente executadas 
nas trombetas naturais barrocas pelos melho-
res e mais bem pagos trombetistas ao serviço 
da corte arcebispal. A técnica do instrumento 
exige que cada nota seja um harmónico natural 
(uma particular frequência sonora) produzido 
– ou antes, moldado – apenas pela emboca-
dura do intérprete, sem qualquer auxílio de ori-
fícios ou pistões, uma técnica que se perderia 
em meados do século XVIII. 

O ‘Anthem’ (género coral especificamente in-
glês para o qual não há uma tradução exacta) 
The King Shall Rejoice foi composto por 
George Frideric Handel (1685 -1759) em 
1727, juntamente com os outros três ‘Corona-
tion Anthems’ e com eles destinado à coroa-
ção do Rei Jorge II da Grã -Bretanha. Tal tarefa 
deveria ter recaído sobre o compositor oficial 
da Capela Real, mas várias vicissitudes leva-
ram a que Handel fosse escolhido pelo próprio 
rei. Trata -se de uma obra majestosa e festiva, 
destinada a acompanhar o momento exacto da 
coroação (que deveria ocorrer exactamente 
quando o coro entoa o Aleluia final!) e escrita 
para forças espantosamente grandes: cerca de 
50 cantores, provenientes dos coros da Capela 
Real, da Abadia de Westminster, da Catedral 
de S. Paulo e da Capela do Palácio de Wind-
sor, bem como 90 a 100 instrumentistas. Este 
número de intérpretes era verdadeiramente 
excepcional, só se justificando pela elevada 
distinção da cerimónia, e exigiu de Handel uma 
linguagem adequada, grandiosa e maciça. 

Todos os quatro andamentos são para coro 
e orquestra, sendo utilizadas 3 trombetas e um 
par de atabales em três deles, não havendo 
lugar para solos vocais ou instrumentais – 
ainda que a segunda parte tenha um carácter 
mais íntimo, de forma a proporcionar contraste 
expressivo. A orquestra tem ainda três partes 

de violino, duas partes de oboé (originalmente 
duplicados), violas e contínuo (violoncelos, 
contrabaixos, órgão, fagote(s) e possivelmente 
mais do que um cravo). O coro é a 4 partes, mas 
Handel frequentemente requer o desdobra-
mento dos três naipes mais graves de forma 
a reforçar pontualmente as linhas melódicas 
mais importantes. O texto é retirado do Salmo 
21, um hino de louvor e acção de graças, possi-
velmente já usado nos tempos bíblicos para 
a coroação do rei de Israel; Handel ilustra -o 
magistralmente, fazendo a obra culminar na 
entusiasmante fuga dupla final.

A oratória Messias de Handel, composta em 
Londres em 1741 e estreada em Dublin em 1742, 
é sem dúvida a mais famosa obra do composi-
tor, a mais conhecida das oratórias barrocas, e 
uma das mais célebres composições musicais 
produzidas pela nossa civilização. Tão universal 
sucesso e glorioso destino é deveras despro-
porcional quando se tem em conta o contexto 
da sua criação, bem como várias das carac-
terísticas da obra. De facto foram diversos os 
contemporâneos do compositor (incluindo o 
próprio libretista, Charles Jennens) que acha-
ram a música medíocre e desadequada ao 
tema; também as várias adaptações de coros 
a partir de duetos profanos em italiano foram 
consideradas impróprias e ineficazes. 

É por demais conhecido que Handel come-
çou a escrever oratórias em inglês devido ao 
crescente fracasso das suas óperas italianas, 
fracasso esse que se deveu ao estabelecimento 
de uma companhia rival e a várias intrigas daí 
resultantes, bem como a uma certa saturação 
do público britânico para com o género. As suas 
oratórias obedecem genericamente à forma e 
convenções típicas do género tal como este se 
cristalizou em Itália nos finais do século XVII: uma 
composição em larga escala, em duas ou três 
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partes, com um sujeito dramático, normalmente 
bíblico, hagiológico ou alegórico -moralizante, e 
estruturada pela alternância entre recitativos e 
árias, quase sempre na forma da capo, sendo 
escassos os números de conjunto (duetos, trios). 
Em tudo semelhante à ópera séria contemporâ-
nea, excepto na ausência de cenários, figurinos 
e movimentações (ainda que ocorressem pon-
tuais excepções), os cantores encarnavam per-
sonagens que dialogavam entre si e, apesar de 
a temática ser normalmente edificante e moral, 
não se consideravam estas obras como sacras, 
sendo normalmente apresentadas nos teatros e 
salões – sobretudo nos períodos do ano em que, 
por razões religiosas, a ópera não era permitida 
(Quaresma, Semana Santa, etc.). Tal como na 
ópera italiana do mesmo período, o emprego de 
um coro era raríssimo, e mesmo quando alguma 
oratória possuía um ou dois andamentos com 
esta indicação o ‘coro’ mais não era do que um 
ensemble de solistas. 

No Messias, tudo – ou quase tudo – é radi-
calmente diferente. Em primeiro lugar, não há 
um drama nem é narrada qualquer história. Jen-
nens não versificou um enredo mas limitou -se 
a seleccionar passagens bíblicas (segundo a 
versão então mais usada em Inglaterra, conhe-
cida como ‘King James Bible’ e, para os salmos, 
segundo a tradução usada na liturgia angli-
cana do Book of Common Prayer) que identi-
ficam e justificam a identidade de Jesus Cristo 
como o Messias – o ‘Ungido’ ou, na palavra grega 
hoje mais utilizada, o ‘Cristo’ – e Filho de Deus, 
enviado por Deus -Pai para remir a Humanidade, 
cumprindo as profecias anunciadas aos hebreus 
pelos antigos profetas, e contidas no Antigo Tes-
tamento. A primeira parte é dedicada ao anún-
cio da vinda do Messias, à sua manifestação 
sobre a Terra e à sua obra salvífica; a segunda 
parte ilustra a sua paixão, morte e ressurreição; 
a terceira parte contempla sobretudo o Juízo 

Final e o triunfo eterno do Cristo. A sucessão 
de excertos é exemplar, pois todos eles são de 
grande profundidade teológica e beleza poé-
tica, mas o seu encadeamento só é lógico para 
quem conhece com alguma profundidade a 
Bíblia e a mensagem cristã – o que obviamente 
era garantido para os primeiros espectadores 
da obra, mas que hoje já não pode ser tão dado 
como certo. O libreto não apresenta persona-
gens individuais que possam ser dramatizadas, 
nem mesmo acções ou discursos, mas apenas 
excertos alegóricos e em certa medida subjecti-
vos, o que levou Handel a distanciar -se, também 
ao nível musical, de algumas outras convenções 
do género. O coro é usado abundante e profi-
cuamente, no seguimento da grande tradição 
de escrita coral inglesa, já abordada pelo com-
positor nos Coronation Anthems e nas seis 
oratórias anteriores. Esta é de facto a carac-
terística mais típica da oratória handeliana, 
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em contraponto com a oratória italiana típica. 
O grande número de coros em Messias deve-
-se ao plano original da obra: Jennens organi-
zou -a em diversas ‘cenas’, sendo a maior parte 
delas constituída por três números: um recita-
tivo acompanhado, uma ária e um coro. Este não 
é um esquema rígido: em vez de acompanhado 
o recitativo pode ser seco, a ária pode dar lugar 
a um dueto, etc. 

É de realçar a dimensão modesta das forças 
originalmente utilizadas e a parcimónia com que 
Handel utilizou os já parcos recursos à sua dis-
posição: a uma orquestra de cordas com baixo 
contínuo o compositor adicionou apenas duas 
trombetas e um par de atabales, instrumentos 
que só intervêm no coro angélico “Glória a Deus 
nas Alturas” (este ainda sem atabales, e com 
as trombetas ‘da lontano’ – isto é, ao longe ou 
mesmo fora do palco) e nos coros finais das res-
tantes partes. Os oboés e fagote(s) não foram 
previstos para as primeiras récitas, e as par-
tes hoje utilizadas para estes instrumentos são 
as usadas em apresentações setecentistas no 
Foundling Hospital de Londres, e não parecem 
ilustrar a prática do compositor (que no entanto 
usou oboés, trompas e flautas em versões mais 
tardias de alguns dos andamentos). Esta é, aliás, 
outra das características desta oratória: a ine-
xistência de uma versão final e definitiva da par-
titura, uma vez que para cada novo conjunto de 
récitas mudavam os solistas e Handel via -se na 
necessidade de rever vários dos números solís-
ticos, transpondo, encurtando, estendendo, 
acrescentando ou mesmo suprimindo música 
de acordo com o potencial técnico e expressivo 
dos novos cantores. Só após a morte do com-
positor é que a obra cristalizou numa versão 
mais estável, amplamente divulgada nos gran-
des festivais corais ingleses de finais do século 
XVIII e de todo o século XIX. Esta foi a utilizada 
por Mozart na sua reorquestração e, mais tarde 

ainda, por outros revisores e maestros que con-
tribuíram para o seu estabelecimento definitivo 
no repertório de coros do mundo inteiro.

A primeira parte da oratória, que liturgicamente 
corresponde aos tempos do Advento, do Natal 
e da Epifania, inicia -se com uma Sinfonia na 
forma de ouverture francesa, em duas partes, 
com um carácter sombrio ainda que solene. Nas 
três primeiras cenas escutam -se as várias pro-
fecias sobre a vinda do Messias, o seu carác-
ter e a sua missão, retiradas sobretudo do Livro 
de Isaías, mas recorrendo também, na segunda 
cena, aos Livros de Ageu e Malaquias. A quarta 
cena é não só a única que contém alguma 
acção dramática, como a única em toda a ora-
tória que recorre exclusivamente a textos do 
Novo Testamento, descrevendo o anúncio do 
nascimento do Filho de Deus aos pastores de 
Belém segundo o Evangelho de Lucas. Inicia-
-se com uma breve sinfonia instrumental, a Pifa. 
Este andamento é uma recordação de Han-
del dos seus anos de juventude passados em 
Roma, quando os pastores dos montes Abruzos 
desciam até à cidade tocando gaitas -de -foles 
(e por isso chamados Pifferari) durante o tempo 
do Natal. É uma inocente Pastoral, em tempo de 
siciliana, que recorda uma canção de embalar 
bastante apropriada ao terno momento repre-
sentado. A cena conclui com o coro dos anjos 
cantando a glória de Deus. A última cena, com 
textos extraídos dos Livros de Zacarias e Isaías, 
bem como um breve excerto do Evangelho de 
Mateus, reflecte exuberantemente a alegria 
da chegada do Messias e apresenta, de uma 
forma mais íntima, igualmente inspirada pelo 
ambiente pastoral, a sua actividade salvífica e a 
sua mensagem de amor, paz e interajuda, e que 
ainda hoje constitui a essência deste encanta-
dor tempo de Natal. 

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2017
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Michael Praetorius
“Wie schön leuchtet der Morgenstern”
(Texto: Philipp Nicolai)

Wie schön leuchtet der Morgenstern 
Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, 
Du süße Wurzel Jesse. 

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
Mein König und mein Bräutigam, 
Hast mir mein Herz besessen; 

Lieblich, freundlich, schön und herrlich, 
Groß und ehrlich, reich von Gaben, 
Hoch und sehr prächtig erhaben.

“Uns ist ein Kindlein heut geboren”
(Texto: Martinho Lutero)

Uns ist ein Kindlein heut gebor’n, 
von einer Jungfraun auser korn, 
ein wahrer Mensch und wahrer Gott,
daß er uns helf aus aller Not;
sein Nam’ ist Wunderbar und Rat, 
durch ihn haben wir funden Gnad. 

Was hätt uns Gott mehr können tun, 
denn daß er uns schenkt seinen Sohn, 
der von uns weggenommen hat, 
all unser Sünd und Missetat, 
erlöst uns von der Sünd und Pein, 
darein wir sollten ewig sein. 

Freu dich du werte Christenheit, 
und dank es Gott in Ewigkeit, 
haß aber alle Sünd und List, 
davon du teur erlöset bist. 
Sei fortan gottfürchtig und rein, 
zu Ehren dem neug’bornen Kindelein. 

  

Como é belo o brilho da estrela d’alva,
plena da graça e da verdade do Senhor,
ó doce raiz de Jessé!

Tu, filho de David, da estirpe de Jacó,
meu rei e meu prometido,
conquistaste o meu coração;

Ó formoso, amável, belo e magnífico, 
grandioso e nobre, rico em dotes,
sublime e magnificamente elevado.

Nasceu -nos hoje uma criança,
de uma virgem escolhida,
verdadeiro Homem e verdadeiro Deus,
para nos ajudar a sair do nosso tormento;
o seu nome é miraculoso e bom conselheiro,
através dele encontramos a misericórdia.

Que mais Deus poderia ter-nos feito,
além de nos presentear com o seu Filho,
que veio para nos libertar
de todos os pecados e crimes,
salvar -nos dos pecados e da agonia,
que de outra forma eternamente ficariam.

Alegra -te, ó digna cristandade,
e agradece a Deus eternamente,
mas odeia todo o pecado e artimanha
de que foste salvo a tanto custo.
Sê agora temente a Deus e puro,
para honrar a criança recém -nascida.
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“In dulci jubilo”

In dulci jubilo, 
nun singet und seid froh.
Unsers Herzens wonne,
leit in Praesepio
und leuchtet als die Sonne,
Matris in gremio.
Alpha es et O! 

O Jesu parvule,
Nach dir ist mir so weh, 
tröst mir mein Gemühte 
O puer optime,
Durch alle deine Güte,
O princeps gloriae. 
Trahe me post te! 

O Patris caritas! 
O nati lenitas,
wir wehren all verlohren,
per nostra crimina, 
so hat er uns erworben, 
coelorum gaudia.
Eya, wehren wir da! 

Ubi sunt gaudia,
nirgend mehr denn da, 
da die Engel singen
nova cantica, 
und die Schellen klingen, 
in Regis curia? 
Eya, wehrn wir da! 

Numa doce alegria,
cantai agora e sede felizes.
Para regozijo do nosso coração,
deitado na manjedoura
brilha como o sol,
no colo de sua mãe.
És o alfa e o ómega! 

Ó menino Jesus, 
anseio tanto por ti,
conforta a minha alma,
ó criança perfeita,
através da tua bondade,
ó príncipe da glória.
Leva -me contigo! 

Ó amor do Pai!
Ó bondade do Filho,
estávamos todos perdidos,
pelos nossos erros,
quando ele nos trouxe 
a alegria dos céus.
Quem dera que lá estivéssemos!

Onde há alegria
senão mesmo lá,
lá onde os anjos cantam
novos cânticos
e os sinos tocam
na corte do Rei?
Quem dera que lá estivéssemos!
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Giovanni Gabrieli
O magnum mysterium

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Iesum Christum.
Alleluia!

George Frideric Handel
The King Shall Rejoice, HWV 260
(Salmo 21, 1 -3, 5)

1. 
The King shall rejoice in thy strength, O Lord.

2.
Exceeding glad shall he be of thy salvation. 

3.
Glory and great worship 
hast thou laid upon him.
Thou hast prevented him with the blessings 
of goodness, and hast set a crown 
of pure gold upon his head.

4.
Alleluia! 
 

Ó grande mistério
e admirável sacramento,
pois os animais viram o Senhor nascido,
deitado na manjedoura!
Bem -aventurada Virgem,
cujo ventre mereceu transportar
Jesus Cristo, o Senhor.
Aleluia!

O rei alegra -se com o teu poder, Senhor.

Ele regozija -se com a tua salvação.

Glória e adoração 
puseste diante dele.
Guiaste -o com a bênção da virtude,
e colocaste uma coroa 
de ouro puro na sua cabeça.

Aleluia! 
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George Frideric Handel
Messias

PARTE I

1. Sinfonia

2. Recitativo acompanhado (tenor)
(Is. 40, 1  -3)

Comfort ye, comfort ye my people,  
saith your God.
Speak ye comfortably to Jerusalem,  
and cry unto her 
that her warfare is accomplished, 
that her iniquity is pardoned. 
The voice of him that crieth in the wilderness: 
Prepare ye the way of the Lord, 
make straight in the desert a highway  
for our God.

3. Ária (tenor)
(Is. 40, 4)

Every valley shall be exalted, 
and every mountain  
and hill made low, 
the crooked straight,  
and the rough places plain. 
 
4. Coro
(Is. 40, 5)

And the glory of the Lord shall be revealed. 
And all flesh shall see it together, 
for the mouth of the Lord hath spoken it.

Consolai, consolai o meu povo,  
diz o vosso Deus. 
Animai Jerusalém  
e gritai  -lhe 
que a sua servidão está terminada, 
que estão perdoados os seus pecados. 
Uma voz clama no deserto: 
Preparai um caminho para o Senhor, 
aplanai na estepe uma estrada  
para o nosso Deus. 

Todos os vales serão elevados, 
e todas as montanhas  
e colinas serão abaixadas, 
os cumes aplanados  
e as escarpas niveladas.

Então a glória de Deus manifestar  -se  -á. 
E todas as criaturas o verão em simultâneo, 
porque foi o Senhor que o disse. 

CENA 1: A PROFECIA DA SALVAÇÃO, DE ISAÍAS
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CENA 2: O JULGAMENTO VINDOURO

5. Recitativo acompanhado (baixo)
(Ag. 2, 6  -7; Mal. 3, 1)

Thus saith the Lord of Hosts: 
Yet once, a little while, 
and I will shake the heavens and the earth, 
the sea and the dry land, 
and I will shake all nations; 
and the desire  
of all nations shall come. 
The Lord, whom ye seek, 
shall suddenly come to His temple; 
even the messenger of the Covenant,  
whom ye delight in: 
behold, He shall come,  
saith the Lord of Hosts.

6. Ária (baixo)
(Mal. 3, 2)

But who may abide the day of His coming, 
and who shall stand when He appeareth? 
For He is like a refiner’s fire.

7. Coro
(Mal. 3, 3)

And He shall purify the sons of Levi 
that they may offer unto the Lord 
an offering in righteousness.

8. Recitativo (contralto)
(Is. 7, 14; Mt. 1, 23)

Behold, a virgin shall conceive,  
and bear a son, 
and shall call His name Emmanuel,  
“God with us”

Assim fala o Senhor dos exércitos: 
Ainda um pouco de tempo, 
e eu abalarei o céu e a terra, 
os mares e os continentes, 
sacudirei todas as nações; 
para que afluam os tesouros  
de todos os povos. 
O Senhor, que procurais, 
imediatamente entrará no Seu santuário;
o mensageiro da Aliança,  
aquele que desejais: 
ei  -lo que chega,  
diz o Senhor dos exércitos. 

Mas quem poderá suportar o dia da Sua vinda, 
E quem resistirá quando Ele aparecer? 
Porque Ele é como o fogo do fundidor.

Ele purificará os filhos de Levi 
e então eles poderão oferecer ao Senhor 
uma oblação pura. 

Eis que uma Virgem conceberá,  
e dará à luz um filho, 
e há  -de pôr  -lhe o nome Emanuel,  
“Deus connosco”. 

CENA 3: A PROFECIA DO NASCIMENTO DE CRISTO
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9. Ária (contralto e coro)
(Is. 40, 9; Is. 60, 1)

O thou that tellest good tidings to Zion, 
get thee up into the high mountain; 
o thou that tellest good tidings to Jerusalem, 
lift up thy voice with strength; 
lift it up, be not afraid; 
say unto the cities of Judah: Behold your God!
O thou that tellest good tidings to Zion, 
arise, shine; 
for thy light is come, 
and the glory of the Lord is risen upon thee. 

10. Recitativo acompanhado (baixo)
(Is. 60, 2  -3)

For behold, darkness shall cover the earth, 
and gross darkness the people; 
but the Lord shall arise upon thee, 
and His glory shall be seen upon thee. 
And the Gentiles shall come to thy light, 
and Kings to the brightness of thy rising.

11. Ária (baixo)
(Is. 9, 1)

The people that walked in darkness  
have seen a great light. 
And they that dwell  
in the land of the shadow of death,
upon them hath the light shined.

12. Coro
(Is. 9, 5)

For unto us a Child is born,  
unto us a Son is given: 
and the government  
shall be upon His shoulder, 
and His Name shall be called  
Wonderful, Counsellor, 
the Mighty God, the Everlasting Father,  
the Prince of Peace!

Mensageiro que anuncias boas  -novas a Sião, 
sobe a um monte elevado; 
Tu que anuncias boas  -novas a Jerusalém, 
clama com voz forte, 
levanta a voz, sem receio; 
diz às cidades de Judá: Eis o vosso Deus!
Mensageiro que levas boas  -novas a Sião,
levanta  -te e resplandece;
que está a chegar a tua luz, 
e a glória do Senhor amanhece sobre ti. 

Eis que as trevas cobrirão a terra, 
e a escuridão os povos; 
mas sobre ti levantar  -se  -á o Senhor, 
e a Sua glória iluminar  -te  -á. 
E as nações caminharão à tua luz, 
e os Reis ao resplendor da tua aurora. 

O povo que andava nas trevas  
viu uma grande luz. 
Sobre os que habitavam  
na sombria região dos mortos, 
uma luz resplandeceu.  

Porque um Menino nos nasceu,  
um Filho nos foi dado: 
tem a soberania  
sobre os Seus ombros, 
e este é o Seu nome:  
Conselheiro Admirável, 
Deus Poderoso, Pai Eterno,  
Príncipe da Paz! 
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CENA 4: A ANUNCIAÇÃO AOS PASTORES

13. Pifa (sinfonia pastoral)

14a. Recitativo (soprano)
(Lc. 2, 8)

There were shepherds abiding in the field, 
keeping watch over their flock by night.

14b. Recitativo acompanhado (soprano)
(Lc. 2, 9)

And lo! the angel of the Lord came upon them, 
and the glory of the Lord  
shone round about them, 
and they were sore afraid.

15. Recitativo (soprano)
(Lc. 2, 10  -11)

And the angel said unto them: Fear not,
for behold, I bring you  
good tidings of great joy, 
which shall be to all people. 
For unto you is born  
this day in the city of David 
a Saviour, which is Christ the Lord.

16. Recitativo acompanhado (soprano)
(Lc. 2, 13)

And suddenly there was with the angel 
a multitude of the heavenly host, 
praising God, and saying:

17. Coro
(Lc. 2, 14)

Glory to God in the highest, 
and peace on earth, goodwill towards men.

Uns pastores pernoitavam no campo, 
guardando os seus rebanhos durante a noite. 

E o anjo do Senhor apareceu  -lhes, 
e a glória do Senhor  
refulgiu em volta deles, 
e tiveram muito medo. 

E o anjo disse  -lhes: Não temais, 
pois anuncio  -vos  
uma grande alegria, 
que o será para todo o povo. 
Hoje, na cidade de David,  
nasceu  -vos um Salvador, 
que é Cristo o Senhor. 

Subitamente, juntou  -se ao anjo 
uma multidão do exército celeste, 
louvando a Deus, e dizendo: 

Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens de boa vontade. 
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CENA 5: CURA E REDENÇÃO DE CRISTO

18. Ária (soprano)
(Zac. 9, 9  -10)

Rejoice greatly, O daughter of Zion! 
Shout, O daughter of Jerusalem!
Behold, thy King cometh unto thee. 
He is the righteous Saviour, 
and He shall speak peace unto the heathen.

19. Recitativo (soprano)
(Is. 35, 5  -6)

Then shall the eyes of the blind be opened, 
and the ears of the deaf unstopped; 
then shall the lame man leap as an hart, 
and the tongue of the dumb shall sing.

20. Ária (soprano)
(Is. 40, 11; Mt. 11, 28  -29)

He shall feed His flock like a shepherd, 
and He shall gather the lambs with His arm, 
and carry them in His bosom, 
and gently lead those that are with young.
Come unto Him all ye that labour, 
come unto Him that are heavy laden, 
and He will give you rest. 
Take His yoke upon you, and learn of Him, 
for He is meek and lowly of heart, 
and ye shall find rest unto your souls.

21. Coro
(Mt. 11, 30)

His yoke is easy, His burthen is light.

Exulta de alegria, filha de Sião! 
Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém! 
Eis que o teu Rei vem a ti. 
Ele é justo Salvador, 
e proclamará a paz às nações. 

Então abrir  -se  -ão os olhos do cego, 
e se desimpedirão os ouvidos do surdo; 
o coxo saltará como um veado, 
e a língua do mudo cantará. 

Apascentará o seu rebanho como um pastor,
reunirá os cordeiros com o Seu braço, 
e acolhê  -los  -á no seu regaço, 
e fará descansar as ovelhas que têm crias. 
Ide a Ele, todos os que estais cansados, 
Ide a Ele, os que estais sobrecarregados, 
e Ele vos aliviará. 
Tomai o Seu jugo, e aprendei com Ele, 
que é manso e humilde de coração, 
e achareis alívio para as vossas almas. 

O Seu jugo é suave e o Seu fardo é leve. 
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PARTE III (excerto)

CENA 4: ACLAMAÇÃO DO MESSIAS

53. Coro
(Ap. 5, 12  -13)

Worthy is the Lamb that was slain, 
and hath redeemed us to God  
by His blood, 
to receive power, and riches,  
and wisdom, and strength, 
and honour, and glory, and blessing.
Blessing and honour, glory and power, 
be unto Him that sitteth upon the throne, 
and unto the Lamb, for ever and ever.

Amen.

O Cordeiro que foi imolado, 
e que nos redimiu perante Deus  
pelo Seu sangue, 
é digno de receber o poder, e a riqueza,  
e a sabedoria, e a força, 
e a honra, a glória e o louvor.
Louvor e honra, glória e poder, 
sejam dados ao que está sentado no trono, 
e ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. 

Ámen.

Traduções:  
Luísa Lara (alemão), Joana Serafim (latim em In dulce jubilo)  
e versão portuguesa da Bíblia.
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Laurence Cummings  
direcção musical e cravo 

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barrocas 
e clássicas. É agora William Crotch Professor de 
Performance Histórica. É membro da Handel 
House em Londres e foi director musical da 
Tilford Bach Society. Desde 1999 é director do 
Handel Festival de Londres, onde apresentou 
produções das óperas Faramondo, Deborah, 
Athalia, Esther, Agrippina, Sorsame, Alexander 
Balus, Hercules, Samson, Ezio, Riccardo Primo 
e Tolomeo. Em 2012 tornou  -se director artístico 
do Festival Internacional Händel em Göttingen. 
É maestro titular da Orquestra Barroca Casa 
da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, L’Incoro-
nazione di Poppea, Semele, Messias, Orfeu e 
Indian Queen), Opera North (L’Incoronazione di 
Poppea), Glyndebourne Festival (Giulio Cesare 
e Fairy Queen), Glyndebourne on Tour (Saul), 
Buxton Festival Opera (Tamerlano e Lucio Silla 
de Mozart), Ópera de Gotemburgo (Orfeu e Eurí-
dice de Gluck, Giulio Cesare, Alcina e Idome-
neo), Ópera de Zurique (King Arthur e SALE), 
Ópera de Lyon (Messias), Handel and Haydn 
Society em Boston (Orfeo), Juilliard School 
(Agrippina), Garsington Opera (L’Incoronazione 
di Dario, L’Olympiade e La Verita in Cimento de 
Vivaldi), English Touring Opera (Ariodante e 
Tolomeo), Opera Theatre Company (Rodelinda 
no Reino Unido, Irlanda e Nova Iorque), Linbury 

Theatre Covent Garden (Alceste, no âmbito do 
Festival Bach de Londres), Royal Academy of 
Music (L’Incoronazione di Poppea e Dardanus) 
e ainda no Porto (La Spinalba e La Giuditta de 
Francisco António de Almeida).

Dirige regularmente o English Concert e 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, no 
Reino Unido e em digressão, e trabalha ainda 
com as orquestras Hallé, Sinfónica de Bourne-
mouth, Britten Sinfonia, Royal Northern Sinfonia, 
Royal Liverpool Philharmonic, Ulster Orches-
tra, Royal Scottish National Orchestra, Royal 
Academy of Music Baroque Orchestra, Scot-
tish Chamber Orchestra, Handel and Haydn 
Society (Boston), St Paul Chamber Orchestra 
(Minnesota), Kansas City Symphony, National 
Symphony Orchestra (Washington), Musik-
collegium Winterthur, Orquestras de Câmara 
de Zurique, da Basileia e de Moscovo e Sinfónica 
de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recém  -des-
coberto Gloria de Handel com Emma Kirkby e a 
Royal Academy of Music (BIS) e discos de reci-
tal a solo em cravo, incluindo música de Louis 
e François Couperin (Naxos). Ao disco com 
árias de Handel com Angelika Kirschlager e a 
Orquestra de Câmara da Basileia (Sony BMG) 
seguiram  -se duetos com Lawrence Zazzo e 
Nuria Rial, com a mesma orquestra (Deutsche 
Harmonia Mundi). Dirige o English Concert e o 
flautista (bisel) Maurice Steger num disco de 
concertos de Corelli para a Harmonia Mundi.

Na temporada de 2017/18, destaca  -se a 
direcção de The Rake’s Progress (Wilton’s Music 
Hall), Saul (Theater an der Wien e Glyndebourne 
Festival Opera) e colaborações com a Hudders-
field Choral Society e as Orquestras Sinfónicas 
de St Louis e Bournemouth, além das presen-
ças na Casa da Música no Porto e nos Festivais 
Handel de Londres e Göttingen.



20

Orquestra Barroca  
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou-
-se em 2006 com a finalidade de interpretar a 
música barroca numa perspectiva historica-
mente informada. Para além do trabalho regular 
com o seu maestro titular, Laurence Cummings, 
a orquestra apresentou-se sob a direcção de 
Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, Fabio 
Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, Paul 
Hillier, Riccardo Minasi, Andrew Parrott, Rachel 
Podger, Christophe Rousset, Andreas Staier e 
Masaaki Suzuki, na companhia de solistas como 
Andreas Staier, Roberta Invernizzi, Franco 
Fagioli, Peter Kooij, Dmitri Sinkovsky, Alina Ibra-
gimova, Rachel Podger e agrupamentos como 
The Sixteen ou o Coro Casa da Música. 

O cravista de renome internacional Andreas 
Staier escolheu a Orquestra Barroca Casa da 
Música para gravar o seu mais recente disco 
com os dois concertos de Carlos Seixas, uma 
colaboração que dará lugar, ao longo de 2018, 
a actuações não só no Porto, como também na 
Ópera de Dijon, na BASF em Ludwigshafen am 
Rhein, na Konzerthaus de Viena e nas Noites 
de Queluz em Sintra. Numa temporada que 
promove o encontro com diferentes geografias, 
a Áustria está presente com Haydn e Mozart, 
destacando-se a interpretação do 1º Concerto 
para violino com Huw Daniel no papel de solista. 
É com o Barroco alemão que a orquestra cele-
bra a Páscoa, num programa que inclui cantatas 
de Bach e o magnífico Salve Regina de Handel 
e assinala a estreia da aclamada soprano Marie 
Lys na Casa da Música. A extraordinária Missa 
em Si menor de Bach encerra o ano com chave-
-de-ouro no Concerto de Natal partilhado com 
o Coro Casa da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu-
guesa da ópera Ottone de Handel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran-
cisco António de Almeida. Apresentou-se em 
digressão em Espanha (Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festival 
Handel de Londres) e França (Festivais Barro-
cos de Sablé e de Ambronay), além das actua-
ções em várias cidades portuguesas – incluindo 
os festivais Braga Barroca e Noites de Queluz. 
Ao lado do Coro Casa da Música, interpretou 
Cantatas de Natal de Bach em concertos no 
Porto e em Ourense. Em 2015 estreou-se no 
Palau de la Musica em Barcelona, conquis-
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc-
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Handel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.
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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 Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin 
Gritton, Andrew Parrott, Marco Mencoboni, 
Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James Wood, 
Douglas Boyd, Martin André, Baldur Brönni-
mann, Laurence Cummings, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Christoph König, Peter 
Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc-
tico 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 de 
obras como Missa em Dó menor e Requiem de 
Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, Sinfonia 
Coral e Missa Solemnis de Beethoven, Requiem 
Alemão de Brahms, 3ª Sinfonia de Mahler, 
Messias de Handel, Te Deum de Charpentier, 
Oratória de Natal, Magnificat e Cantatas de 
Bach, História de Natal de Schütz, Requiem de 
Verdi, A Criação de Haydn, Missa para o Santís-
simo Natal de Alessandro Scarlatti, grandes 
obras corais-sinfónicas de Prokofieff e Chos-
takovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes-Graça ou a obras corais-sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixeira. As 
criações dos séculos XX e XXI têm também um 
peso importante no seu repertório, que incluiu 
a estreia nacional do Stabat Mater de James 
Dillon e do Moth Requiem de Harrison Birtwistle, 

além de obras de Lachenmann, Schoenberg, 
Stockhausen, Gubaidulina ou Cage.

Na temporada de 2018, o Coro apresenta 
obras-primas da história da música junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais Gurre-Lieder de 
Schoenberg, Te Deum de Bruckner, As Esta-
ções de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Cantatas de Webern ou Sinfonia Ressurrei-
ção de Mahler. Os programas a cappella ofere-
cem um panorama muito alargado da melhor 
música coral, desde a escola franco-flamenga 
do século XV a Arvö Part, passando por obras 
sacras do Barroco italiano e música francesa 
de inspiração impressionista.

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 Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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Orquestra Barroca Casa da Música

Violino I 
Huw Daniel 
Ariana Dantas 
Raquel Cravino 
Miriam Macaia

Violinos II 
Reyes Gallardo 
Cecília Falcão 
Prisca Stalmarski
César Nogueira 

Violino III
(em The King Shall Rejoice)
Miriam Macaia
Prisca Stalmarski

Viola
Trevor McTait 
Manuel Costa 

Violoncelo
Filipe Quaresma 
Vanessa Pires 

Contrabaixo 
José Fidalgo 

Oboé 
Pedro Castro 
Andreia Carvalho 

Fagote 
Kim Stockx 

Trombeta
Bruno Fernandes 
Sérgio Pacheco 
Daniel Louro 

Atabales 
Mário Teixeira 

Órgão 
Fernando Miguel Jalôto 

Coro Casa da Música

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

Contraltos 
Ana Calheiros*
Brígida Silva*
Joana Guimarães
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*

Maestrina co-repetidora
Iris Oja

Organista co-repetidor
Fernando Miguel Jalôto

*solistas  



Viaje no tempo com a Assinatura Barroca, 
ouvindo a música anterior ao século XIX em 
interpretações e instrumentos que devolvem 
as sonoridades do tempo em que foram cria-
das. Celebrando o País Tema da Casa da Música 
em 2018, a Orquestra Barroca inicia a tempo-
rada com Mozart e Haydn, duas figuras centrais 
da Primeira Escola de Viena, num concerto 
dirigido pelo prestigiado maestro britânico 
Paul McCreesh. Grande especialista na obra 
de Händel, Laurence Cummings apresenta a 
sua leitura do Salve Regina junto da aclamada 
soprano Marie Lys no Concerto de Páscoa. Mais 
tarde, o mote “Fantasia” traz partituras de Bach, 
Telemann, Lully, Fux e Muffat, numa miscelânea 
saborosa de estilos e formas composicionais.  

O festival À Volta do Barroco marca um 
dos momentos mais esperados do ano com 
o regresso do prestigiado cravista/maes-
tro Andreias Staier, uma presença já regular 
na Casa da Música. A Missa em Si menor de 
Bach, um dos grandes feitos musicais de toda 
a história da música sacra, encerra com chave-
-de-ouro a temporada no Concerto de Natal 
partilhado com o Coro Casa da Música.

Assinatura Orquestra Barroca
06 concertos
1ª Plateia € 81,20 · Cartão Amigo € 60,90
2ª Plateia € 72,80 · Cartão Amigo € 54,60
3ª Plateia € 64,40 · Cartão Amigo € 48,30

Desconto 30% · Cartão Amigo +25%

A Assinatura Música Coral estende-se do Renas-
cimento à actualidade, com programas a cappe-
lla pelo Coro Casa da Música e algumas das mais 
poderosas obras corais-sinfónicas em colabo-
ração com os outros agrupamentos residentes. 
A fortíssima herança austríaca revela-se numa 
colectânea das mais inspiradas canções corais 
de compositores que marcaram vários períodos 
dourados da vida musical vienense. As visitas à 
Música Antiga são sempre momentos mágicos e 
inspiradores, pelo que a audição dos motetes de 
Heinrich Isaac se revela uma proposta irrecusá-
vel desta série. Num retrato de uma das famílias 
mais musicais da Itália barroca, o Coro desco-
bre a música sacra de Alessandro e Domenico 
Scarlatti. Visita ainda a herança franco-flamenga 
do século XV, as sonoridades modernas inspi-
radas na polifonia renascentista, canções de 
Brahms e obras de grande profundidade espi-
ritual junto dos agrupamentos instrumentais da 
Casa da Música.

São 11 concertos com música coral sublime, 
que poderá complementar com outras assi-
naturas e assim assistir a todos os concertos 
corais-sinfónicos da temporada.

Assinatura Música Coral
11 concertos
1ª Plateia € 124,20 · Cartão Amigo € 93,15
2ª Plateia € 109,80 · Cartão Amigo € 82,35
3ª Plateia € 95,40 · Cartão Amigo € 71,55

Desconto 40% · Cartão Amigo +25%

Orquestra Barroca Música Coral



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


