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Hildegard von Bingen 
O Virtus Sapientiae (séc. XII)*

Francine Benoît
O Rodopio, sobre poema de César Porto (1921)

Lili Boulanger
Reflets, sobre poema de Maurice Maeterlinck (adaptado por Jorge Prendas) (1911)

Ângela da Ponte
Cão, sobre poema de Alexandre O’Neill (2017; estreia mundial)

Andrea Ramsey
Sing to me, sobre poema de Ella Wheeler Wilcox (2011)*

Tradicional Mirandesa
Ró Ró

Katy Abbott 
Famous (2007)

Sofia Sousa Rocha
Joaninha, sobre poema de Sidónio Muralha (2014; estreia mundial)

Tradicional Búlgara 
Kaval sviri *

Duração aproximada do concerto: 45 minutos sem intervalo

*Textos originais e traduções nas páginas 7 e 8.
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Descrita como uma visionária no século XII, 
Hildegard von Bingen (Alemanha, 1098  – 1179) 
foi compositora, poeta, pintora, abadessa, 
médica e teóloga, figurando entre as perso
nalidades mais relevantes da cultura ociden
tal na Idade Média. Foi proclamada Doutora 
da Igreja por Bento XVI, a quarta mulher com 
este título entre 35 nomes. Compôs poemas 
e música sacra – hinos, antífonas, responsó
rios e sequências –, que a própria compilou 
em Symphonia armonie celestium revelatio-
num (Sinfonia da harmonia das revelações 
celestes). Numa carta escrita ao seu biógrafo 
Godofredo, revela compor os poemas e as 
melodias para louvor de Deus e dos Santos 
“sem que alguém mos ensinasse, e cantava
os, mesmo que ninguém me tenha ensinado 
a notação musical ou o canto”. Nos anos 90, 
altura em que se assinalaram 900 anos do 
nascimento da monja, a música de Hildgard 
beneficiou de um novo impulso, tendo sido 
gravados vários discos por importantes agru
pamentos. Virtus Sapientiae é uma antífona 
de louvor à Santíssima Trindade, que consiste 
numa melodia que circula em torno de uma 
nota que a sustenta. 

Francine Benoît (França, 1897  – Lisboa, 1990) 
chegou a Portugal com apenas 12 anos e viria 
a revelar se uma figura fundamental no pano
rama intelectual português. Foi musicóloga, 
professora, pedagoga, compositora, crítica e 
cronista, e uma assumida antifascista e femi
nista – fez parte do MUD, integrou a Asso
ciação Feminina Portuguesa para a Paz e o 
Conselho Nacional das Mulheres. Estudou 
piano e harmonia no Conservatório Nacional 
de Lisboa e frequentou os cursos de compo
sição de Vincent d’Indy na Schola Cantorum 
de Paris. Foi admitida como professora na 
Academia de Amadores de Música, dirigindo 

o núcleo orfeónico A Voz do Operário, em 
1950. A sua assumida oposição ao Estado 
Novo vedou lhe o acesso a cargos públicos 
– em 1932 ganha o concurso para o Conser
vatório Nacional mas vê a decisão anulada. 
Entre 1933 e 55, período em que a ditadura 
exerce a maior pressão sobre a comunicação 
social, Francine Benoît colabora em diversos 
periódicos da imprensa generalista e também 
feminista. Desenvolve um intenso trabalho 
no ensino da música para crianças, sendo a 
responsável por introduzir o canto coral nas 
escolas e escrevendo obras para fins peda
gógicos. “O Rodopio”, que ouvimos esta tarde, 
integra a peça Os Ovos de Oiro, escrita em 
1921 para coro de crianças e piano, e inclui um 
texto do jornalista, pedagogo e escritor César 
Porto – uma figura fundamental do movi
mento para a educação progressista.

Considerada uma das maiores promessas 
da composição francesa do século XX, Lili 
Boulanger (Paris, 1893 – Mézy sur Seine, 
1918) tem porventura o apelido mais sonante 
do programa desta tarde. A irmã, Nadia 
Boulanger, tornou se uma das maiores profes
soras de composição do séc. XX e a primeira 
mulher a destacar se na direcção de orques
tra. Aos poucos, a obra de Lili tem vindo a sair 
da sombra da irmã – que por ela nutria uma 
admiração intensa. Louis Vuillemin destacou 
a sua “sensibilidade aguda e prodigiosamente 
humana servida na sua expressão pela gama 
completa dos dons naturais, desde a graça, a 
cor, o charme e a subtileza até ao lirismo alado, 
à força clara, suave e profunda. Virtudes tão 
raramente conjugadas em benefício de um só 
temperamento criador”. Com 19 anos tornou
se a primeira mulher a receber o prestigiado 
Grand Prix de Rome – uma grande conquista 
para qualquer jovem compositor. A carreira 
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promissora que se adivinhava foi interrompida 
por uma doença que determina a sua morte 
precoce.  Escrita em 1911, quando Lili Boulan
ger tinha apenas 19 anos, Reflets mistura 
uma linha vocal lírica, harmonia sofisticada e 
variedade rítmica numa textura musical que 
consegue captar a melancolia das palavras 
do poeta simbolista Maeterlinck. O texto que 
ouvimos é uma tradução e adaptação para 
português de Jorge Prendas. 

Doutorada pela Universidade de Birmingham 
(Reino Unido) e Mestre em Ensino da Música 
pela Universidade de Aveiro, Ângela da Ponte 
(Ponta Delgada, 1984) vive actualmente no 
Porto onde desenvolve as actividades de 
compositora, colaboradora na Escola Supe
rior de Música e das Artes do Espectáculo e 
docente no Conservatório Regional de Música 
de Vila Real. Em 2011 foi Jovem Compositora 
Residente na Casa da Música onde escreveu 
para a Orquestra Sinfónica, o Remix Ensemble 
e o percussionista Nuno Simões (vencedor do 
Prémio Jovens Músicos 2010). A sua música 
tem sido tocada em Portugal por agrupa
mentos como Sond’Ar te Electric Ensemble, 
Perfoma Ensemble, Orquestra Jovens Músi
cos, grupos integrantes do Harmos Festival, 
entre outros. Em Agosto de 2017 recebeu uma 
Menção Honrosa na 1ª Edição do Concurso 
Nacional de Composição Coral Manuel Emílio 
Porto (categoria de vozes brancas) com a 
obra que ouvimos esta tarde, Cão, sobre um 
poema de Alexandre O’Neill.

Andrea Ramsey (Arkansas) é compositora, 
maestrina e pedagoga. Antes de se dedicar a 
tempo inteiro a compor e dirigir, foi professora 
convidada das Universidades de Ohio e do 
Colorado. Escreveu mais de 100 composições, 
muitas delas premiadas internacionalmente. 

Acredita que a música é capaz de dar um 
sentido comunitário à vida, proporcionando 
uma melhor compreensão do outro e uma 
oportunidade de autoconhecimento. Em Sing 
to me, Andrea Ramsey demonstra a sua sensi
bilidade e habilidade para criar uma atmosfera 
doce, evocando o significado do texto escrito 
por Ella Wheeler Wilcox. É uma das obras favo
ritas dos festivais de coros em todo o mundo. 

Ró Ró é uma canção mirandesa de embalar 
que se encontra na tradição oral com algumas 
variantes quer no título, quer no texto. A mãe 
entoa uma bela melodia, tentando adormecer 
o filho para não acordar o pai que está esten
dido na cama. Ficou especialmente conhecida 
na versão que Né Ladeiras gravou em 1994, no 
disco Traz os Montes. O texto, naturalmente, é 
em mirandês, que desde 1999 é reconhecido 
como segunda língua oficial portuguesa e é 
falado por quase dez mil pessoas nas Terras 
de Miranda, em Trás os Montes.  

Katty Abbot (Austrália, 1971) é uma compo
sitora que reflecte nas suas obras o seu inte
resse pela cultura australiana. “Na minha 
música tento absorver as pequenas coisas 
que fazem de nós humanos ou que nos acon
tecem porque somos humanos. Procuro 
incessantemente desvendar o lado humano 
da vida; humor, pontos fracos, coisas pecu
liares que fazemos e dizemos, beleza, tristeza 
e amizade”. As suas composições têm sido 
tocadas, publicadas e gravadas por todo o 
mundo. Famous, de 2007, é uma encomenda 
de uma escola de Sidney que teve como 
propósito falar de mulheres que se destaca
ram na Austrália. Depois de uma pesquisa 
com Bec Christensen, Katty Abbot seleccio
nou quatro mulheres que fizeram história no 
país: Truganini foi a última aborígene pura e 
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falante de uma língua aborígene da Tasmânia; 
Cathy Freeman foi a primeira atleta aborígene 
a representar a Austrália nos Jogos Olímpicos 
e a vencer o Campeonato Mundial de Atle
tismo; Mary MacKillop foi a única australiana 
a ser beatificada; Simone Margaret Young é 
uma maestrina australiana que desenvolve 
um intenso trabalho operático; e, por último, 
refere as mães que, mesmo não sendo ‘famo
sas’, desempenham um papel fundamental 
na sociedade. 

Sofia Sousa Rocha (Braga, 1986) iniciou os 
estudos musicais no Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian de Braga. Diplomou se 
em Composição na Escola Superior de Música 
de Lisboa (ESML), onde estudou com vários 
compositores destacados da música contem
porânea portuguesa. Em 2012, concluiu o 
Mestrado em Música na ESML, sob orienta
ção de António Pinho Vargas. As suas obras 
têm sido apresentadas por diversos intérpre
tes e agrupamentos de referência tais como 
Orquestra Gulbenkian, Orquestra Sinfónica 
Portuguesa, Orquestra do Algarve, Orques
tra Clássica do Sul, Sinfonietta de Lisboa, 
Coro Ricercare, Sound’Arte Electric Ensem
ble, entre outros. Na temporada 2017/2018 foi 
a Jovem Compositora Associada do Teatro 
Nacional de São Carlos, com orientação de 
Luís Tinoco. Desde 2013 é docente no Conser
vatório de Música Calouste Gulbenkian de 
Braga e no Conservatório Bomfim. A peça 
que vamos ouvir é escrita sobre um poema de 
Sidónio Muralha, poeta lisboeta que assinou 
o seu primeiro livro de poemas para crianças 
em 1949: Bichos, Bichinhos e Bicharocos, com 
desenhos de um ainda jovem Júlio Pomar  e 
músicas de Francine Benoît. Neste caso, o 
poema “Joaninha” tem nova música para coro 
infantil e piano da compositora Sofia Sousa 

Rocha, já editada pela Arpejo Editora e apre
sentada aqui em estreia mundial.

A música tradicional búlgara tornou se conhe
cida no mundo inteiro através dos arranjos 
modernos editados sob o título Le Mystère 
des Voix Bulgares. Resultado de um traba
lho do etnomusicólogo suíço Marcel Cellier, 
reuniu interpretações de coros femininos e 
solistas da Bulgária e surgiu pela primeira vez 
em 1975. A gravação circulou em meios mais 
ou menos restritos até ser reeditada em 1986 
e 87, com tanto sucesso que se lhe seguiram 
mais três volumes de compilações. As melo
dias populares e os arranjos de beleza arre
piante encantaram o mundo e ainda hoje são 
muito bem recebidos em qualquer palco. O 
segundo volume desta compilação, editado 
em 1988 e vencedor de um Grammy Award, 
reunia gravações efectuadas entre 1970 e 
85. A emblemática primeira faixa era Kaval 
Sviri, uma canção popular arranjada por Peter 
Liomdev e gravada em 1982 pelas vozes femi
ninas do Ensemble Trakia. É este arranjo que 
serve de base à versão apresentada neste 
concerto. “Kaval Sviri” significa “A Flauta 
Toca”, e é o canto de uma jovem que se apai
xona pelo flautista apenas ao ouvi lo à distân
cia, perto da sua aldeia.
Notas compiladas por Liliana Marinho e Fernando P. Lima
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Hildegard von Bingen 
O Virtus Sapientiae

O virtus Sapientiae,
quae circuiens circuisti
comprehendendo omnia
in una via, quae habet vitam,
tres alas habens,
quarum una in altum volat,
et altera de terra sudat,
et tertia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet,
O Sapientia.

Andrea Ramsey
Sing to me

Sing to me,
Sing to me something of sunlight and bloom
Sing no more of sorrow and gloom
Sing no more of the world’s noise and strife
Sing to the beauty and brightness of life
Sing to me. 
Sing of the blossoms that open in spring
How the sweet flowers blow
And the long lichens cling
And though winter is round about me,
There are bright summers and springs yet 

to be
Sing to me.

Ó poder da Sabedoria,
que em círculos 
todos rodeaste 
num caminho único, que dá vida,
tens três asas:
das quais uma voa nas alturas,
e outra transpira sobre a terra,
e a terceira voa em todas as direcções.
Que sejas louvada, como te é devido,
Ó Sabedoria.

Canta para mim,
Canta me algo sobre a luz do sol e a frescura 
Não cantes mais sobre mágoa e amargura
Não cantes mais um mundo de ruído e briga 
Canta a beleza e o brilho da vida
Canta para mim. 
Canta a Primavera a florir
Como desabrocham as flores delicadas
E os longos líquenes se prendem 
E apesar de o Inverno me ensombrar,
Há ainda Verões e Primaveras brilhantes por 

se revelar
Canta para mim.
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Tradicional Búlgara 
Kaval sviri

Kaval sviri, mamo,
gore, dole, mamo.
Kaval sviri, mamo,
gore dole, mamo, pod seloto.

Ja shte ida mamo da go vidja,
da go vidya mamo, da go chuja.

Ako mi e nashencheto
shte go lubja den do pladne,
ako mi e jabandzhijche,
shte go lubja dor do zhivot.

Traduções: Lúcio Machado  
(Kaval sviri a partir da versão inglesa)

A flauta toca, mãe,
para cima, para baixo, mãe.
A flauta toca, mãe,
para cima, para baixo, mãe, fora da aldeia.

Vou lá, mãe, para a ver,
Para a ver, mãe, para a ouvir.

Se for um rapaz da nossa aldeia
Vou amá lo do nascer ao pôr do sol,
Se for um estranho
Vou amá lo por toda a minha vida.
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Raquel Couto direcção musical

Raquel Couto nasceu no Porto, em 1988, e 
desde cedo os seus estudos musicais se 
relacionaram com as áreas de canto e coro. 
Licenciou se em Direcção Coral, sob a orien
tação de Paulo Lourenço, na Escola Supe
rior de Música de Lisboa. Com o objectivo 
de aprofundar os conhecimentos na área da 
pedagogia coral infanto juvenil, participou 
em cursos e formações com os maestros 
Stephen Coker, Eugene Rogers, Paul Caldwell 
e Brett Scott (EUA), Werner Pfaff (Alemanha), 
Paul McCreesh, Greg Beardsell e Rachel Joy 
Staunton (Inglaterra), Elisenda Carrasco, 
Esteve Nabona e Basilio Astulez Duque (Espa
nha) e Maria Guinand (Venezuela). Em 2012 
participou no curso “Write an Opera”, na Royal 
Opera House, em Londres. 

Ao longo dos anos tem vindo a leccionar as 
disciplinas de coro infantil e juvenil em acade
mias e conservatórios portugueses, entre os 
quais a Fundação Musical dos Amigos das 
Crianças (FMAC Lisboa) e o Conservatório 
Regional de Vila Real. Dirige actualmente o 
Coro da Academia de Música de Espinho. Tem 
vindo também a desenvolver algum trabalho 
vocal junto de grupos e escolas de teatro, 
destacando se a colaboração com a escola 
profissional Balleteatro. 

É um dos elementos fundadores do grupo 
vocal a cappella PopUp – Vozes Portáteis e 
foi fundadora e maestrina do SHINE – Coro 
Gospel em Lisboa. Actualmente é a maestrina 
titular do Coro Infantil Casa da Música que, 
para além de contar com a sua própria agenda, 
tem vindo a participar em vários concertos 
com os agrupamentos residentes desta insti
tuição. Foi maestrina assistente na direcção da 
Sinfonia n.º 4 de Charles Ives, com a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música. 

É fundadora e directora musical do Coro 
Lira (Infantil, Juvenil e Adultos), com sede na 
Casa das Artes do Porto, que se tem apre
sentado em diversas salas do Porto e estreou 
dez obras de compositores portugueses no 
espectáculo Coisas Que Não Há Que Há 
(Teatro S. João). 
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Gonçalo Vasquez piano

Natural do Porto, Gonçalo Vasquez estudou 
piano nos Gambozinos – Associação Cultu
ral com Suzana Ralha, no Conservatório de 
Música do Porto com Eduardo Resende e na 
Escola Superior de Música e Artes do Espec
táculo do Porto com Miguel Borges Coelho. 
Ganhou 1os Prémios no Concurso Maria 
Campina (Classe C) e no II Concurso da Funda
ção Rotária Portuguesa, e foi Melhor Pianista 
Acompanhador no I Concurso de Canto da 
Fundação Rotária Portuguesa, entre outros 
prémios. Frequentou masterclasses com 
professores como Galina Eguiazarova, Vladi
mir Viardo, Sequeira Costa, Helena Sá e Costa, 
Pedro Burmester e Luiz de Moura Castro.

Como músico, participou em gravações 
dos Gambozinos editadas em CD: As Cançõe-
zinhas da Tila, A Casa do Silêncio, 25. No 
âmbito da Porto 2001 – Capital Europeia da 
Cultura, integrou diversos projectos artísticos 
da Casa da Música, nomeadamente: Wozzeck 
(pela Birmingham Opera Company), Demoli-
ção – A história que ides ver, O que diz sim e 
Sons Livres. Foi pianista nas peças de teatro 
Alberto e a Bomba (co produção Théâtre 
National de Bordeaux en Aquitaine/Teatro de 
Ferro/TNSJ), Porto em Directo (Seiva Trupe) 
e Um Barco na Cidade (Seiva Trupe/Cine
Teatro Constantino Nery).

Lecciona desde 2008 na Escola Profis
sional de Música de Espinho, como pianista 
acompanhador, e na Escola de Música Valen
tim de Carvalho (Porto), como professor de 
piano. É membro fundador e actual presidente 
da Flamingo Maneuver, uma associação que 
se dedica a organizar e produzir concertos de 
música erudita. É pianista do Coro Lira e do 
Coro Infantil Casa da Música.

Coro Infantil Casa da Música
Raquel Couto maestrina titular

O Coro Infantil Casa da Música é hoje um 
dos grupos residentes da instituição, justifi
cando por talento próprio a sua estreia pública 
num dos concertos maiores de 2017: no Dia 
Mundial da Música, na Sala Suggia, juntou
se à Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, ao Coro Nacional de España e ao Coro 
Lira para interpretar o War Requiem de Benja
min Britten.

Formado por cerca de 50 crianças, este 
Coro resulta e é parte integrante de uma dinâ
mica iniciada no ano lectivo de 2016/2017 e 
que continua. Em articulação com as escolas 
básicas dos Quatro Caminhos (Matosinhos), 
Lomba (Porto) e Quinta das Chãs (Vila Nova 
de Gaia), desenvolveu se um processo de 
formação coral que chamou cerca de 350 
crianças, agregou educadores e famílias, 
motivou as comunidades vizinhas.

Deste percurso resultaram três grupos 
corais, um por escola, de onde saem as vozes 
do Coro Infantil. São, assim, quatro estrutu
ras a evoluir numa geografia alargada, orien
tadas pelo Serviço Educativo. Exploração de 
repertórios corais, composição colectiva e 
incentivo ao sucesso curricular são alicerces 
deste projecto.
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Coro Infantil Casa da Música

Alexandra Tulha
Ana Isabel Alves
Anne Camilly Linhares
António Fontelonga
Beatriz Carvalho
Beatriz Nogueira
Beatriz Pinto
Carolina Oliveira
Catarina Brito
Dalila Ribeiro
David Ferreira
David Santos
Diana Cruz 
Diogo Silva
Erica Azevedo
Érica Santos
Filipa Silva
Gabriel Silva
Gonçalo Lucena
Joana Sousa
Joana Freitas
Leonor Morais
Leonor Oliveira
Leonor Peres
Luna Leite
Mafalda Filipe
Margarida Carvalho
Maria Clara Silva
Maria Inês Madureira
Maria Rita Andrade
Mariana Costa
Matilde Pinheiro
Matilde Rocha
Nazariy Kondratskiy 
Pedro Guimarães
Rafaela Filipe
Rafaela Sousa
Ricardo Ribeiro

Rodrigo Rocha
Rosana Mendes
Rui Lopes
Sara Nogueira
Sarah Silva
Suéli Fernandes

Formadores
Joaquim Branco (formação musical)
Joana Castro (técnica vocal)
Dalila Teixeira (pianista acompanhadora)
Gonçalo Vasquez (pianista acompanhador)
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