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A imagem de Viena como ex libris da tradição 
musical erudita europeia tem estado desde há 
muito enraizada no quotidiano de boa parte do 
público. Não há como negar, efectivamente, um 
estatuto especial da capital austríaca no que 
toca a alguns dos momentos ‑chave da histó‑
ria da música: no seio da actividade musical 
vienense eclodiram géneros musicais, inova‑
ções formais e propostas estéticas que defini‑
ram caminhos e, directa ou indirectamente, se 
tornaram referência incontornável para quem 
ouve ou faz música – erudita e não só – desde 
então. Analisando o quadro mais de perto, 
verifica ‑se, por um lado, que a notoriedade de 
compositores austríacos a nível europeu é um 
fenómeno comparativamente recente num 
já longo percurso histórico. Por outro lado, no 
contexto da música erudita austríaca, nem 
sempre as músicas vocal e coral assumiram um 
papel de particular relevo, preteridas em favor 
de géneros instrumentais entretanto surgidos.

Durante o Renascimento, idade de ouro 
da música vocal polifónica, a actividade coral 
austríaca alimentava ‑se principalmente de 
repertório de compositores alemães e, mais 
ainda, da tradição polifónica franco ‑flamenga 
que marcava a Europa no mesmo período. A 
partir do Barroco, as experiências italianas abri‑
ram novos horizontes para a música vocal (com 
ópera e oratória à cabeça), ao mesmo tempo 
que a música instrumental se emancipava. Na 
Áustria, o exemplo de Itália tornou ‑se referên‑
cia obrigatória, à qual os compositores foram 
particularmente reverentes, o que não impediu 
que surgisse em Viena um género particular de 
oratória: o sepolcro, concebido para adoração 
do Santo Sepulcro na Semana Santa. 

Foi preciso esperar pela segunda metade 
do século XVIII para que a cidade se pudesse 
afirmar como lugar privilegiado de uma cultura 
musical predominante a nível europeu, que 

privilegiava uma combinação de elementos 
dos estilos francês, italiano e alemão e que 
fez escola: o chamado Classicismo vienense, 
cujas figuras de proa foram Haydn, Mozart e 
Beethoven (este último alemão, mas residente 
em Viena).

Franz Joseph Haydn (1732 ‑1809) deu um 
contributo fundamental para o estabeleci‑
mento de alguns dos elementos essenciais da 
linguagem clássica – a forma ‑sonata, o género 
sinfónico e os novos géneros camerísticos 
instrumentais, como o quarteto de cordas ou 
o trio com piano. A primazia destas formas e 
géneros na sua obra acabou por fazê ‑lo rele‑
gar a música vocal para segundo plano até uma 
fase muito tardia da sua carreira (como de resto 
aconteceria também com Beethoven e Mozart, 
à excepção da notável vertente operática 
deste). As viagens de Haydn a Londres, feitas 
na década de 1790, trouxeram ‑lhe o contacto 
com oratórias de Händel, que se reflectiu, 
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poucos anos mais tarde, em obras vocais, das 
quais se destacam várias missas e as orató‑
rias A Criação e As Estações. Mas Haydn 
escreveu também música vocal fora destes 
géneros, como testemunham as canções que 
figuram neste programa. As duas canções 
em inglês fazem parte da segunda das suas 
colectâneas de canções sobre poemas ingle‑
ses, publicadas em 1794 e 1795 como Canzo‑
nettas. Na melancólica She Never Told Her 
Love podemos apreciar a depuração e o génio 
harmónico de Haydn (assim como o detalhe da 
especial tensão nas palavras “smiling at grief”), 
enquanto The Sailor’s Song oferece uma 
estrutura estrófica, aparentemente leve, na 
qual o piano vai pontuando momentos fortes do 
texto (como “war” ou “death”) com ritmos mais 
assertivos. As canções em alemão (lieder) poli‑
fónicas datam de 1796 ‑99 e são especiais no 
catálogo de Haydn por terem sido compostas 
sem qualquer estímulo externo, “con amore” 
(palavras do próprio). Os exemplos que se 
ouvem neste concerto permitem conhecer a 
vertente de entretenimento típica do género 
(espelhada nos textos), e mesmo o humor 
peculiar de Haydn (basta reparar por exem‑
plo no que acontece no final de Die Berend-
samkeit, quando se repete o primeiro verso…), 
mas também o seu domínio de contrastes 
texturais sem prejuízo de transparência (Die 
Harmonie in der Ehe, Widen der Übermut) 
e, ainda, a escrita contrapontística extrema‑
mente bem articulada com os momentos de 
homofonia, em Abendlied zu Gott, que nos 
traz um lado espiritual profundo pouco vulgar 
neste tipo de repertório.

Franz Schubert (1797 ‑1828), compositor da 
geração seguinte à de Beethoven, passou a 
maior parte da vida em Viena, na companhia 
de amigos, sem qualquer posição ou cargo 
no meio aristocrático da cidade. Ao mesmo 
tempo que herdou os traços fundamentais da 
escola vienense, conferiu à sua música rasgos 
de invenção harmónica, dramatismo e lirismo 
que a fazem ser associada menos ao Clas‑
sicismo do que ao Romantismo. Foi segura‑
mente, entre os compositores da sua geração, 
o que mais se notabilizou pela música vocal, da 
qual se destacam as centenas de canções para 
voz e piano que o tornaram o maior ícone da 
canção romântica alemã (lied), a partir de cujas 
explorações o género ganhou novo fulgor. No 
entanto, entre a sua produção vocal contam ‑se 
muitas outras obras, como canções seculares 
polifónicas e obras corais sacras. Temos três 
exemplos da produção vocal polifónica secu‑
lar de Schubert neste concerto. 
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Wilkommen, lieber schönen Mai (1815) 
mostra ‑nos o Schubert contrapontista com 
um cânone a três vozes baseado numa melo‑
dia jovial, em estilo popular, primaveril como 
sugerem os versos. 

Im gegenwärtigen Vergangenes, com‑
posta provavelmente em 1821, sobre texto de 
Goethe, traz outro tipo de variedade expres‑
siva e uma estrutura mais ambiciosa, como se 
de uma cantata camerística para vozes mas‑
culinas e piano se tratasse, com secções con‑
trastantes (de acordo com as quatro estrofes 
do texto): nas duas primeiras (andante con 
moto e allegretto), cantam os tenores I e II, com 
breve interacção contrapontística entre si na 
segunda estrofe; depois de uma terceira sec‑
ção (allegro moderato) em que todas as vozes 
participam numa textura predominantemente 
homofónica, a última secção traz, mais uma 
vez, as vozes em entradas canónicas, até fina‑
lizarem a peça com um momento novamente 
homofónico, em fortissimo. 

Der Gondelfahrer (1824), sobre versos de 
Mayrhofer, conheceu duas versões substan‑
cialmente diferentes: a primeira para voz solista 
e piano e a segunda – ouvida no presente 
concerto e estreada no famoso Musikverein 
de Viena em 1825 – para vozes masculinas e 
piano. Pervadindo o cenário do diálogo que os 
naipes vocais fazem entre si, Schubert encon‑
trou forma de retratar subtilmente no piano o 
movimento da água e o ritmar das ondas, mas 
também o carrilhão da basílica de S. Marcos 
a que o poema faz alusão, num procedimento 
que nos faz reconhecer o Schubert dos lieder 
sem hesitação.

No ramo sacro enquadra ‑se o excerto da 
missa de Schubert que ficou conhecida como 
Deutsche Messe (Missa Alemã), mas cujo título 
é mais completo: “Cantos para celebrar o rito 
sacro da Missa, com um suplemento: a Oração 

dominical”. Trata ‑se de uma obra escrita 
em 1827 sob encomenda de Johann Philip 
Neumann e com texto do próprio, escrito em 
língua alemã. Concebida para uso eclesiástico, 
foi censurada por se basear numa tradução 
não autorizada do texto da missa católica. O 
trecho que consta neste programa, equivalente 
ao Sanctus da missa em latim, exemplifica, à 
semelhança das restantes obras de Schubert, 
o seu talento para a expressão melódica, mas 
surge aqui imbuído de uma cerimoniosidade e 
concentração expressiva peculiares.

Dando mais um salto geracional, já com o 
Romantismo instalado e em pleno século XIX, 
chegamos a Anton Bruckner (1824 ‑1896), 
organista e, desde 1868, professor de harmo‑
nia, contraponto e órgão no Conservatório de 
Viena. A sua produção foi particularmente 
relevante no contexto sinfónico, mas o devoto 
Bruckner deixou também uma vasta obra no 
domínio sacro (missas, motetes, salmos, uma 

B
R

U
C

K
N

ER



6

cantata, um Te Deum e um Magnificat) da qual 
algumas peças têm sido também constante‑
mente revisitadas. À época, proliferavam coros 
amadores passíveis de cantar as canções poli‑
fónicas dos principais compositores germâ‑
nicos de então, sem acompanhamento 
instrumental. Por outro lado, o fascínio pelo 
passado tipicamente cultivado pelos românti‑
cos abriu espaço ao conservadorismo do movi‑
mento cecilianista, que reagia contra o que 
considerava excessos composicionais, promo‑
vendo uma aproximação a um estilo idealizado 
de música sacra à la Palestrina e sem instru‑
mentos. Bruckner escreveu a cappella mas 
não se pode dizer que aderisse ao movimento, 
conjugando na sua música a sóbria depuração 
e o rigor do contraponto palestriniano com os 
processos cromáticos que denunciam a sua 
pertença a um tempo em que já ressoavam 
as experiências de Wagner. Neste programa, 
Bruckner está representado com três motetes. 

Locus iste, para 4 vozes mistas, foi a 
primeira peça religiosa escrita por Bruckner 
em Viena. Faz uso do texto correspondente 
ao Gradual da celebração da Dedicação das 
Igrejas e foi cantada na Dedicação da Capela 
Votiva da Catedral de Linz, a 29 de Outubro 
de 1869. A relação texto ‑música revela ‑se na 
ascensão súbita em “inestimabile sacramen‑
tum”, nas insinuações cromáticas em “irre‑
preensibilis est”, ou nos melismas cromáticos 
de “Deo”, confirmando ‑nos a autoria de um 
inconfundível Bruckner.

Christus factus est, para coro misto a 
quatro vozes, teve várias versões até ser 
estreado em Viena a 9 de Novembro de 
1884. Toma por base o Gradual de Quinta‑
‑Feira Santa. Pormenores como a repetição 
da palavra “obediens” em contraponto parti‑
cularmente regular, a exaltação dinâmica e 
de registo na palavra “exaltavit” ou o abrupto 

contraste de “quod est super omnen nomen” 
(“que está acima de todos os nomes”) atestam 
que este motete pertence a um compositor em 
plena maturidade.

O Ave Maria data de 1861 e é o segundo de 
dois motetes escritos por Bruckner com o texto 
da Anunciação. Concebido para coro misto a 
sete partes, é construído a partir de interven‑
ções alternadas de grupos feminino (quatro 
vozes) e masculino (três vozes), até cantarem 
juntos no momento em que surge o nome de 
Jesus, num fortissimo impactante e luminoso 
em que as vozes ampliam também o registo. A 
segunda parte é feita com base no hino Sancta 
Maria, mater Dei, musicado com um carác‑
ter mais enfático através de uma subida bem 
vincada até ao “ora pro nobis”, dando depois 
lugar a uma distensão que só termina no asser‑
tivo “Amen” plagal que fecha a peça.

O segundo momento áureo de Viena na histó‑
ria da composição musical erudita foi, sem 
dúvida, o movimento formado por Arnold 
Schoenberg e seus discípulos, que rompeu 
com a tonalidade como base obrigatória da 
linguagem harmónica, inaugurando o chamado 
atonalismo nos últimos anos da primeira 
década do século XX; mais tarde, já nos anos 
vinte, Schoenberg encontraria a forma de 
organização sistematizada das alturas musi‑
cais num todo coerente: o dodecafonismo, 
impregnado de pensamento contrapontís‑
tico e cujas implicações estruturais e estéticas 
seriam levadas ao máximo grau de depuração 
pelo seu discípulo Anton Webern. O impacto 
destas inovações foi tão grande que a escola 
schoenberguiana ficou conhecida como 
Segunda Escola de Viena (para diferenciação 
em relação à primeira grande escola vienense 
de composição, a do Classicismo).
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De Arnold Schoenberg (1874 ‑1951), o pro‑
grama inclui duas obras de naturezas muito 
diversas. Ambas datam do último período da 
sua carreira, em que já tinha inventado – ou 
descoberto, como preferia dizer – o dode‑
cafonismo, pelo que é particularmente sur‑
preendente o conjunto de arranjos de Drei 
Volkslieder (Três Canções Populares Alemãs) 
para coro misto a cappella, publicado como 
opus 49. O compositor nunca escondera, con‑
tudo, a abertura em relação aos estilos anterio‑
res. Entre os seus escritos teóricos e ensaios 
críticos, confessava: “sempre foi vigorosa em 
mim uma vontade de voltar ao estilo antigo; e de 
tempos a tempos tive de ceder a essa vontade”. 
As melodias populares recebem na sua parti‑
tura um tratamento polifónico digno da melhor 
tradição europeia, com especial reverência à 
herança renascentista.

Dreimal tausend Jahre (1949) é, para o 
judeu Schoenberg, um assinalar da criação do 
Estado de Israel (em 1948), embora tenha sido 
objecto de encomenda por parte da revista 

sueca Prisma, que pretendia uma contribui‑
ção para uma futura edição limitada. Para a 
peça, o compositor recorreu a um texto de 
Dagobert Runes que evocava o regresso à 
Terra Prometida – “três vezes mil anos/ desde 
que te vi,/ templo em Jerusalém” (…). A obra é 
radicalmente diferente da referida no parágrafo 
anterior: estamos agora perante uma peça 
totalmente dodecafónica, partindo de uma 
série que encerra simetria em si mesma (como 
Webern faria tão magistralmente). Com o texto 
percebemos que se trata de uma abstracção 
a partir das últimas palavras do texto, que lhe 
dão a chave – o “regresso de Deus” – às quais 
a série pode assim conferir uma forma musical.

Entflieht auf leichten Kähnen não foi escrita 
ainda na maturidade de Anton Webern (1883‑
‑1945). Trata ‑se, na verdade, de uma peça 
do período em que Webern estudava com 
Schoenberg (a última composta sob supervisão 
deste), estando portanto longe de ser represen‑
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tativa do seu estilo individual e tão influente para 
o século XX. Mantém em essência referências 
tonais – o que é de esperar se tivermos em conta 
que foi neste período que Schoenberg começou 
a experimentar mais assumidamente uma tenta‑
tiva de ruptura com a tonalidade. Composta em 
1908, com texto de Stefan George, a peça só foi 
estreada quase duas décadas depois, por um 
grupo amador. A presença do contraponto e 
dos processos canónicos é perceptível como 
fundamental na obra, o que não apenas prefi‑
gura o desenvolvimento posterior do estilo do 
compositor (e de caminhos posteriores por ele 
abertos), como também, mais uma vez, nos 
remete para a referência da polifonia renas‑
centista e nos lembra que Webern se douto‑
rou com uma tese sobre música de Heinrich 
Isaac, compositor de destaque entre os poli‑
fonistas da Renascença. Eis uma prova final – 
como se precisássemos de mais uma, depois 
de todo este repertório – de como os ecos do 
passado se podem converter não apenas em 
parte do presente como também em prenún‑
cios de futuro. Como sempre.

PEDRO ALMEIDA, 2018
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TEXTOS ORIGINAIS E TRADUÇÕES

Joseph Haydn

1. Die Beredsamkeit
(Gotthold Ephraim Lessing)

Freunde, Wasser machet stumm,
Lernet dieses an den Fischen,
Doch beim Weine kehrt sich’s um
Dieses lernt an unsern Tischen.

Was für Redner sind wir nicht,
Wenn der Rheinwein aus uns spricht
Wir ermahnen, streiten, lehren,
Keiner will den andern hören.

2. Wider den Übermut
(Christian Fürchtegott Gellert)

Was ist mein Stand, mein Glück
Und jede gute Gabe?
Ein unverdientes Gut.
Bewahre mich, o Gott, 
Von dem ich alles habe,
Vor Stolz und Übermut.
Bewahre mich, o Gott.

Wie könnt ich mich, o Gott, 
Des Guten überheben
Und meines schwachen Lichts?
Was ich besitz, ist dein. 
Du sprichtst! So bin ich Leben;
Du sprichst! So bin ich Nichts.
O Gott, bewahre mich vor Übermut.

Von dir kömmt das Gedeihn 
Und jede gute Gabe
Von dir, du höchstes Gut!
Bewahre mich, o Gott, 
Von dem ich alles habe,
Vor Stolz und Übermut.
O Gott, bewahre mich vor Übermut.

1. O Dom da Palavra

Amigos, a água emudece‑nos,
Aprendei isso com os peixes,
Mas com o vinho tudo muda,
Aprendei isso à nossa mesa.

Que oradores somos nós,
Quando o vinho do Reno nos faz falar.
Exortamos, discutimos, ensinamos,
Nenhum quer ouvir o outro.

2. Contra a arrogância

Qual é o meu estado, a minha felicidade
E todas as belas dádivas?
Um bem imerecido.
Preserva‑me, meu Deus, 
De tudo o que tenho,
Da vaidade e da arrogância,
Preserva‑me, ó meu Deus!

Como poderia eu, meu Deus, 
Ser pretensioso em relação ao bem
E à minha fraca luz?
O que eu tenho é teu. 
Tu falas! Assim sou vida;
Tu falas! Assim sou nada.
Ó meu Deus, preserva‑me da arrogância.

De ti vem a ventura 
E todas as belas dádivas,
De ti, bem mais precioso!
Preserva‑me, meu Deus, 
De tudo o que tenho,
Da vaidade e da arrogância.
Ó meu Deus, preserva‑me da arrogância.
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3. Sailor’s Song
(Anne Hunter)

High on the giddy bending mast
The seaman furls the rending sail,
And, fearless of the rushing blast,
He careless whistles to the gale.

Rattling ropes and rolling seas,
Hurlyburly, hurlyburly,
War nor death can him displease.

The hostile foe his vessel seeks,
High bounding o’er the raging main,
The roaring cannon loudly speaks,
‘Tis Britain’s glory we maintain.

Rattling ropes and rolling seas,
Hurlyburly, hurlyburly,
War nor death can him displease.

4. Abendlied zu Gott
(Christian Fürchtegott Gellert)

Herr, der du mir das Leben
Bis diesen Tag gegeben,
Dich bet ich kindlich an.
Ich bin viel zu geringe
Der Treue, die ich singe,
Und die du heut an mir getan.

5. She Never Told Her Love
(William Shakespeare)

She never told her love,
But let concealment,  

like a worm in the bud,
Feed on her damask cheek (...)
She sat, like Patience on a monument,
Smiling at grief.

3. Canção do Marinheiro

No alto do mastro vertiginoso que oscila
O marujo enrola a vela rasgada,
E sem temer a tempestade que se precipita,
Assobia despreocupado à ventania.

Cordames rangendo e mares revoltos,
Ribomba, ribomba,
Nem guerra nem morte lhe desagradam.

O inimigo hostil o seu navio procura,
Em grandes saltos sobre o oceano em fúria,
O canhão rugindo alto fala,
É a glória da Grã‑Bretanha que defendemos.

Cordames rangendo e mares revoltos,
Ribomba, ribomba,
Nem guerra nem morte lhe desagradam.

4. Canção nocturna a Deus

Senhor, tu que me deste
a vida até este dia,
rogo‑Te como uma criança.
Eu sou demasiado pequeno
para a lealdade que canto,
e que hoje me concedeste.

5. Ela nunca confessou o seu amor 

Ela nunca confessou o seu amor,
Mas deixou o segredo,  

como uma lagarta no rebento,
Alimentar‑se na sua face de damasco (...)
Sentou‑se, como uma estátua à Paciência,
Sorrindo à dor.
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6. Die Harmonie in der Ehe
(Johann Nikolaus Götz)

O wunderbare harmonie,
Was Er will, will auch Sie.
Er zechet gern, sie auch,
Er spielet gern, sie auch,
Er zählt Dukaten gern,
Und machet den große Herrn,
Auch das ist ihr Gebrauch.
O wunderbare harmonie!

Anton Webern

Entflieht auf leichten Kähnen, op. 2
(Stefan George)

Entflieht auf leichten Kähnen
Berauschten Sonnenwelten
Daß immer mildre Tränen
Euch eure Flucht entgelten.

Seht diesen Taumel blonder
Lichtblauer Traumgewalten
Und trunkner Wonnen sonder
Verzückung sich entfalten.

Daß nicht der süße Schauer
In neues Leid euch hülle ‑
Es sei die stille Trauer
Die diesen Frühling fülle.

Franz Schubert

Willkommen, lieber schöner Mai, D. 244
(Ludwig Christoph Heinrich Hölty)

Willkommen, lieber schöner Mai,
dir tönt der Vögel Lobgesang.

6. A harmonia no matrimónio

Ó maravilhosa harmonia,
O que ele quer, também ela quer.
Ele gosta de beber, ela também,
Ele gosta de jogar, ela também, 
Ele gosta de contar as moedas,
E de se fazer de grande senhor,
E também ela gosta disso.
Ó maravilhosa harmonia!

Fugi em leves barcas, op. 2

Fugi em leves barcas
Destes universos solares inebriantes
Que lágrimas cada vez mais brandas
Vos recompensem a fuga.

Vede este delírio dos sonhos
Com a força do azul‑dourado
Em que o prazer embriagado
Suprime o desabrochar do encanto.

Que o doce calafrio não
Vos envolva em novo sofrimento –
Que seja a tristeza quieta
A preencher esta Primavera.

Bem‑vindo, querido belo Maio

Bem‑vindo, querido belo Maio,
O cântico de louvor dos pássaros vibra em ti.
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Arnold Schoenberg

Dreimal tausend Jahre, op. 50a
(Dagobert Runes)

Dreimal tausend Jahre 
Seit ich dich gesehn, 
Tempel in Jerusalem, 
Tempel meiner Wehn!
Und ihr Jordanwellen, 
Silbern Wüstenband; 
Gärten und Gelände 
Grünen, nueus Uferland, 
Und man hört es klingen 
Leise von den Bergen her. 
Deine allverschollnen Lieder, 
Künden Gottes Wiederkehr.

Drei Volksliedsätze, op. 49

1. Es gingen zwei Gespielen gut
(Anónimo)

Es gingen zwei Gespielen gut
Wohl übr ein Au, war grüne;
Die eine führt ein frischen Mut,
Die andre trauret sehre.

„Gespiele, liebste Gespiele mein,
Was traurest du so sehre?“
„Wir zwei, wir han ein Knaben lieb;
Draus könn’n wir uns nit teilen.

Und han wir zwei ein Knaben lieb,
Hilf Gott, was soll draus werden?
So nimm du meines Vaters Gut,
Dazu mein Bruder zu eigen!“

Der Knab untr einer Linden stund,
Er höret der Red ein Ende.
„Hilf, reicher Christ im Himmel hoch,
Zu welcher soll ich mich wenden?

Três vezes mil anos, op. 50a

Três vezes mil anos
Desde que te vi,
Templo em Jerusalém,
Templo das minhas mágoas!
E vós, ondas da Jordânia,
Areia prateada do deserto;
Quintais e terrenos
Verdes, nova terra das margens,
E ouve‑se soar
Baixinho lá dos montes.
As tuas canções desaparecidas
Anunciam o regresso de Deus.

Três canções populares, op. 49

1. Duas amigas passeavam

Duas amigas passeavam
Num prado, tão verde;
Uma estava de humor folgado,
A outra profundamente triste.

“Amiga, querida amiga minha,
Porque estás tão triste?”
“Nós as duas gostamos do mesmo rapaz;
Mas não o podemos partilhar.

E agora gostamos as duas do mesmo rapaz,
Que Deus nos ajude, o que vai suceder? 
Então fica com os bens do meu pai,
E ainda com o meu irmão!”

O rapaz estava por baixo de uma tília,
Onde ouviu toda a conversa.
“Ajuda‑me rico Cristo, lá no alto do céu,
Para qual me hei‑de virar?
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Ich will die Reiche fahren lan,
Will bhalten die Säuberliche.
Wir zwei, wir sind noch jung und stark,
Groß Gut wolln wir erwerben.“

Gab ihr von Gold ein Ringelein
An ihr schneeweißen Hände:
„Sieh da, du feins brauns Mägdelein,
Von dir will ich nit wenden.“

2. Schein uns, du liebe Sonne
(Atrib. Margarida de Áustria)

Schein uns, du liebe Sonne
Gib uns ein hellen Schein.
Schein uns zwei Lieb zusammen,
Die gern beinander,  

die gern beinander sein!

Dort fern auf jenem Berge 
Leit sich ein kalter Schnee.
Der Schnee kann nicht zerschmelzen,
Denn Gotts Will muß ergehn.

Gotts Will der ist ergangen,
Zerschmolzen ist der Schnee,
Gott gesegn euch, Vater und Mutter,
Und Mutter, ich seh euch nimmermehr.

Vou deixar a rica para trás,
Quero ficar com a mais despojada,
Nós os dois ainda somos jovens e fortes,
Conseguiremos uma grande fortuna.”

Deu‑lhe um pequeno anel de ouro
Para as suas mãos brancas como a neve:
“Vê, minha bela morenita,
A ti não te quero deixar.”

2. Brilha para nós, querido sol

Brilha para nós, querido sol,
Dá‑nos um luzente fulgor.
Brilha para nós, dois amantes juntos,
Que tanto gostam de estar perto,  

perto um do outro!

Lá longe, naquela montanha, 
Repousa uma fria neve.
A neve não consegue derreter‑se,
Pois a vontade de Deus tem de ser feita.

Foi feita a vontade de Deus,
A neve se derreteu,
Que Deus vos abençoe, Pai e Mãe,
E Mãe, nunca mais vos verei.



14

3. Herzlieblich Lieb, 
durch Scheiden
(Anónimo)

Herzlieblich Lieb, durch Scheiden 
Hat sich mein Herz verkehrt,
Als wär’s gen einen Heiden, 
Es wär doch viel zu hart.
Damit es mir entfremdet ist;
Recht war es nimmer mein,
Und blieb doch stete dein.

Ja, bringt mir das nicht Schmerzen, 
So kann ich Leid verstahn,
Ich scheid ohn Trost vom Herzen 
Und muß doch Liebes lan,
Das ich nicht mag begeben durch Lust,
Freud oder Not, ohn End bin ich in dem Tod.

Franz Schubert

Der Gondelfahrer
(Johann Baptist Mayrhofer)

Es tanzen Mond und Sterne
Den flücht’gen Geisterreih’n:
Wer wird von Erdensorgen
Befangen immer seyn!
Du kannst in Mondesstrahlen
Nun, meine Barke, wallen;
Und aller Schranken los,
Wiegt dich des Meeres Schooß.
Vom Markusthurme tönte
Der Spruch der Mitternacht:
Sie schlummern friedlich Alle,
Und nur der Schiffer wacht.

3. Amor doce do meu coração, 
por causa da separação

Amor doce do meu coração, por causa 
Da separação o meu coração mudou,
Se fosse contra um pagão, 
Ainda assim seria duro demais.
Assim o meu coração me ficou estranho;
Na verdade já não era bem meu,
Pois ficou sempre teu.

Sim, se isso não me traz dor, 
Agora compreendo o sofrimento,
Parto sem consolo para o meu coração 
E tenho de deixar o que amo,
Que não quero dar por prazer,
Alegria ou tormento, sem fim para a morte.

O Gondoleiro

A lua e as estrelas dançam
A ronda passageira dos espíritos.
Quem ficará sempre prisioneiro
Das preocupações terrenas?
Podes agora, minha barca,
Flutuar à luz da lua;
E livre de todas as amarras
O mar te embala no seu colo.
Da torre de São Marcos soou
O anúncio da meia‑noite:
Todos dormem em paz
E só o barqueiro está em vigília.
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In gegenwärtigen Vergangenes
(Johann Wolfgang von Goethe)

Ros’ und Lilie morgenthaulich
Blüht im Garten meiner Nähe;
Hinten an, bebuscht  

und traulich,
Steigt der Felsen in die Höhe;
Und mit hohem Wald umzogen,
Und mit Ritterschloß gekrönet,
Lenkt sich hin des Gipfels Bogen,
Bis er sich dem Thal versöhnet.

Und da duftet’s wie vor Alters,
Da wir noch von Liebe litten,
Und die Saiten meines Psalters
Mit dem Morgenstrahl sich stritten;
Wo das Jagdlied aus den Büschen,
Fülle runden Tons enthauchte,
Anzufeuern, zu erfrischen
Wie’s der Busen wollt’ und brauchte.

Nun die Wälder ewig sprossen,
So ermuthigt euch mit diesen,
Was ihr sonst für euch genossen
Läßt in andern sich genießen,
Niemand wird uns dann beschreien
Daß wir’s uns alleine gönnen,
Nun in allen Lebensreihen
Müsset ihr genießen können.

Und mit diesem Lied und Wendung
Sind wir wieder bei Hafisen,
Denn es ziemt des Tags Vollendung
Mit Genießern zu genießen.

O passado no presente

Rosas e lírios no orvalho do amanhecer
Florescem no jardim perto de mim;
Por detrás, coberto de arbustos  

e fornecendo aconchego,
Eleva‑se o rochedo bem alto;
E rodeado de densa floresta,
E coroado pelo castelo dum cavaleiro,
Ele contorna a curva do cume,
Até que abraça o vale.

E de lá exala aquele perfume de outrora,
Quando ainda sofríamos de amor,
E as cordas do meu saltério
Disputavam o brilho matinal;
Onde dos arbustos o cântico de caça
Emergia em sons plenos e redondos,
Para vivificar, para refrescar
Como o coração queria e precisava.

Agora que as florestas florescem sem fim,
Deixem‑se encorajar por elas,
Para que o que vos deu prazer
Também dê prazer aos outros.
Assim ninguém nos acusará
De só nós daí retirarmos prazer.
Agora em todas as fases da vida
Têm de saber desfrutar dela.

E com esta canção e pensamento
Chegamos outra vez a Hafiz,
Pois convém desfrutar o fim do dia
Com aqueles que sabem desfrutar.
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Anton Bruckner

Locus iste

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

Christus factus est pro nobis

Christus factus est pro nobis obediens
Usque ad mortem, mortem autem crucis.

Propter quod et Deus exaltavit illum 
Et dedit ill nomen,
Quod est super omne nomen.

Franz Schubert

Heilig, heilig: Zum Sanctus, 
da Missa Alemã
(Johann Philipp Neumann)

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er! 
Er, der nie begonnen, er, der immer war, 
ewig ist und waltet, sein wird immer dar. 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er! 
Allmacht, Wunder, Liebe,  

alles rings umher! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 

Este lugar foi feito por Deus,
Sacramento inestimável,
Obra irrepreensível.

Cristo tornou‑se obediente por nós,
Até à morte, a morte na cruz.

Por isso Deus o elevou acima de tudo
E lhe concedeu um nome,
Que está acima de todos os nomes.

Santo, santo, santo, santo é o Senhor!
Santo, santo, santo, santo só Ele é!
Ele que nunca começou, ele que sempre foi,
que é eterno e reina, sempre há‑de estar.
Santo, santo, santo, santo é o Senhor!
Santo, santo, santo, santo só Ele é!
Omnipotência, milagre, amor,  

em tudo e em todo o lado!
Santo, santo, santo, santo é o Senhor!



17

Ave Maria cheia de graça
O senhor está contigo,
Bendita sejas entre as mulheres,
E bendito o fruto do teu ventre, Jesus.

Santa Maria, mãe de Deus,
Roga por nós, pecadores,
Agora e na hora da nossa morte.
Ámen.

Anton Bruckner

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen.

Traduções: Luísa Lara (alemão), Joaquim Ferreira (inglês) 
e versão portuguesa dos textos litúrgicos (latim). 
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Paul Hillier direcção musical 

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard Ensem‑
ble e do Theatre of Voices, é reconhecido pela 
versatilidade de uma carreira que passa pelo 
canto, a direcção, a composição e a musicolo‑
gia. Foi Maestro Titular do Coro de Câmara Filar‑
mónico da Estónia (2001 ‑2007) e é Titular do 
Ars Nova Copenhagen desde 2003. 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 
recebeu 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 princi‑
pais coros de câmara europeus – Coros das 
Rádios Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro 
de Câmara de Houston e Coro de Câmara Filar‑
mónico da Estónia – e com orquestras como 
London Sinfonietta, St.  Paul Chamber Orches‑
tra, Concerto Copenhagen, Athelas Sinfonie‑
tta, Orquestra de Câmara de Tallinn, Orquestra 
Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, Concerto 
Palatino, Sinfónica Nacional da Estónia, Filar‑
mónicas 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 Rhein‑
Vokal, Musikfest Berlim, BBC Proms, Festival de 
Edimburgo, Festival Internacional de Bergen e 
Festival das Artes de Hong Kong, e ainda à Ópera 

Real Dinamarquesa. Tem trabalhado com o 
Kronos Quartet, Peter Sellars, Bobbie McFerrin, 
Tim Rushton e Richard Alston. Em 2018, estreia 
uma nova obra a capella de Arvo Pärt com o Ars 
Nova Copenhagen, por ocasião do 800º aniver‑
sário da Universidade de Salamanca. 

Em 2006, Paul Hillier foi condecorado com a 
Ordem do Império Britânico pelos serviços pres‑
tados 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 2013 foi nomeado Cava‑
leiro da Ordem de Dannebrog por Sua Majes‑
tade a Rainha Margarida II da Dinamarca.

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. 
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Elsa Marques Silva piano

Elsa Marques Silva é natural do Porto. Iniciou 
os estudos musicais com seis anos de idade 
na Academia de Música de Vilar do Paraíso. 
Estudou na Escola Superior de Música e das 
Artes do Espectáculo do Porto, onde integrou a 
classe de Pedro Burmester. Concluiu em 2000 
o Mestrado na Hartt School of Music da Univer‑
sidade de Hartford (EUA), onde foi aluna de Luiz 
de Moura Castro. Frequentou várias master‑
classes internacionais sob a direcção de profes‑
sores como Helena Sá e Costa, Dmitri Paperno, 
Vitalij Margulis, Boris Berezowsky, Tânia Achot, 
Nina Svetlanova e Peter Eicher, entre outros.

É laureada dos seguintes concursos nacio‑
nais: Prémio Helena Costa (2º prémio), Concurso 
de Interpretação do Estoril (2º prémio), Prémio 
Jovens Músicos (2º prémio) e Concurso de 
Piano da Covilhã (1º prémio). Internacional‑
mente, possui o galardão Concerto Awards 
– 1988 International Music Academy Piano 
Program – Kromeriz (República Checa), foi fina‑
lista do Emerson Quartet Competition e obteve 
o 2º prémio no Young Artist Piano Competition, 
Connecticut (EUA).

Tocou como solista com a Orquestra Nacio‑
nal do Porto, Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Orquestra do Norte, Orques‑
tra do Algarve, Orquestra Sinfónica da Póvoa 
de Varzim, Remix  Orquestra e Orquestra Filar‑
monia das Beiras, colaborando com maes‑
tros como Meir Minsky, Ferreira Lobo, Osvaldo 
Ferreira, Nicholas Kok, Cesário Costa, Tolga 
Kashif, Luís Carvalho e Jean ‑Marc Burfin. 

Realizou inúmeros recitais tanto a solo 
como em formações de câmara, em Portugal 
(CCB, Palácio da Bolsa, Universidade de Aveiro, 
Culturgest, Teatro Camões, Teatro Gil Vicente 
de Coimbra, Teatro Baltasar Dias – Madeira, 

etc.), Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, 
Estados Unidos da América e Brasil.

Gravou para a Numérica, Atelier de Compo‑
sição e RDP. A sua discografia inclui dois CD 
com o clarinetista Nuno Pinto, um dedicado a 
obras de Schumann e o outro preenchido por 
obras de compositores portugueses contem‑
porâneos – Tempo de Outono, considerado um 
dos melhores discos de 2016 pelo jornal Público. 
Gravou um disco de trompa e piano, com 
Bernardo Silva, e outro inteiramente preenchido 
com a obra de Álvaro Salazar Estudos Incomu‑
nicantes para dois pianos, com a pianista Euge‑
nia Chvets. Gravou também diversas obras 
contemporâneas para piano solo, das quais se 
destaca a peça Três Cantos para uma Memó‑
ria de Fernando Lapa.

Tem dedicado particular atenção à música 
contemporânea, participando em inúmeras 
estreias de compositores portugueses e estran‑
geiros. É docente na Academia de Música de 
Vilar do Paraíso, exerce funções de acompa‑
nhadora na ESMAE e é membro do Sond’arte 
Electric Ensemble. 
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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 Beetho‑
ven, Requiem Alemão de Brahms, 3ª Sinfo‑
nia de Mahler, Messias de Händel, 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 Santíssimo Natal de Alessandro Scarla‑
tti, grandes obras corais ‑sinfónicas de Proko‑
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos 
focos de atenção do Coro, com progra‑
mas dedicados ao período de ouro da polifo‑
nia renascentista, a Lopes ‑Graça ou a obras 
corais ‑sinfónicas como o Requiem à memó‑
ria 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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Sopranos 
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Luísa Barriga
Rita Venda

Contraltos 
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Joana Guimarães
Joana Valente

Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos
Benjamin McKee
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques

Maestro co‑repetidor
Benjamin McKee



15+22+29 Jan Seg · 17:30
Auditório Edifício EDP ‑ Sede Norte 

Saber Ouvir:
9º Curso Livre  
de História da Música
1º Módulo: A Primeira Escola de Viena

Por João Silva

A 9ª Edição do Curso Livre de História da 
Música está prestes a começar. A partir da 
próxima segunda ‑feira, 15 de Janeiro, os seus 
cinco módulos transportam‑nos para o mundo 
e a arte de compositores que fizeram história. 
A estreita relação com a programação da Casa 
torna‑o imprescindível para melhor se apreciar a 
grande música que preenche a temporada 2018.
Com uma abordagem multidisciplinar e desti‑
nado a um vasto público, independentemente 
da sua formação musical, o curso volta‑se 
este ano com especial atenção para o País 
Tema da programação, a Áustria. O primeiro 
módulo é disso exemplo, concentrando‑se na 
Primeira Escola de Viena e no período Clássico 
com ênfase nos compositores Haydn, Mozart 
e Beethoven.

02 Fev Sex · 21:00 Sala Suggia
Sinfonia Romântica

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Eliahu Inbal direcção musical

 

Anton Bruckner Sinfonia n.º 4

Desde que venceu o Concurso de Direcção de 
Orquestra Cantelli, aos 26 anos, Eliahu Inbal 
tem desenvolvido uma carreira internacio‑
nal à frente das grandes orquestras mundiais. 
Foi titular da Orquestra Sinfónica da Rádio 
de Frankfurt, da Orquestra da Konzerthaus 
de Berlim, da Orquestra do Teatro La Fenice, 
da Filarmónica Checa e da Metropolitana de 
Tóquio. O maestro israelita, residente em Paris, 
foi aclamado internacionalmente pelas inter‑
pretações de Chostakovitch, Mahler e Bruck‑
ner, de quem fez as primeiras gravações das 
sinfonias nas versões originais. No seu regresso 
à Casa da Música, Inbal dirige repertório da 
sua especialidade e pelo qual é reconhecido 
pela crítica internacional. Plena de contras‑
tes, a Sinfonia n.º 4 de Bruckner é conhecida 
como a Sinfonia Romântica e continua a gozar 
da mesma popularidade que alcançou desde 
a sua estreia pela Filarmónica de Viena, sob a 
direcção do lendário Hans Richter.



17 Fev Sáb · 18:00 Sala Suggia
Há Lodo no Cais

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical

 

Elia Kazan filme

com Marlon Brando, Eva Marie-Saint, Karl 

Malden, Lee J. Cobb e Rod Steiger

Leonard Bernstein música

 
Uma experiência arrebatadora com um dos 
filmes mais icónicos da história do cinema, 
vencedor de oito Óscares da Academia incluindo 
o de Melhor Filme. A Orquestra Sinfónica toca 
ao vivo a electrizante partitura de Leonard Bern‑
stein, acompanhando a projecção do filme no 
grande ecrã, numa nova masterização em alta 
definição com os diálogos originais intactos. A 
tragédia romântica On The Waterfront (Há Lodo 
no Cais), um clássico intemporal realizado por 
Elia Kazan com argumento de Budd Schulberg 
e produção de Sam Spiegel, conta com as parti‑
cipações memoráveis de Marlon Brando, Karl 
Malden, Lee J. Cobb, Rod Steiger, Pat Henning e 
Eva Marie Saint – naquele que foi o seu primeiro 
papel cinematográfico – e uma magnífica banda 
sonora que permanece no repertório das orques‑
tras sinfónicas de todo o mundo.

20 Fev Ter · 19:30 Sala Suggia
O Gabinete do Dr. Caligari

Remix Ensemble  
Casa da Música
Brad Lubman direcção musical

Digitópia Collective electrónica

 

Robert Wiene filme

com Werner Kraus, Conrad Veidt, Friedrich 

Fehér, Lil Dagover e Hans Twardowski

Wolfgang Mitterer música

 
O grande clássico do expressionismo alemão, 
O Gabinete do Dr. Caligari, é projectado na 
grande tela da Sala Suggia e acompanhado ao 
vivo pelo Remix Ensemble. O filme, um ícone do 
cinema de terror, conta a história de um hipnoti‑
zador louco que usa um paciente para cometer 
assassinatos. A estética do filme, recorrendo a 
cenários e imagens deformadas, constitui uma 
metáfora perfeita do sonho e é uma referên‑
cia no cinema. Resultado de uma encomenda 
conjunta da Casa da Música e da Philharmonie 
do Luxemburgo ao compositor austríaco Wolf‑
gang Mitterer, para os seus festivais de música 
e cinema, O Gabinete do Dr. Caligari é apresen‑
tado nesta versão em estreia nacional. Como em 
todos os filmes mudos, a banda sonora constitui 
um elemento dramático fundamental.
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