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Claudio Monteverdi
Vespro della Beata Vergine, SV 206 (1610; c.90min)

1. Versículo & Responsório: Deus in adjutorium/Dominum ad adjuvandum a 6 
2. Salmo: Dixit Dominus a 6 voci & 6 instrumenti
3. Concerto: Motetto Nigra sum a voce sola
4. Salmo: Laudate pueri Dominum a 8 voci nel organo
5. Concerto: Motetto Pulchra es a 2 voci
6. Salmo: Laetatus sum a 6 voci
7. Concerto: Motetto Duo seraphim a 2 voci, & poi a 3 voci
8. Salmo: Nisi Dominus a 10 voci
— INTERVALO —

9. Concerto: Motetto Audi coelum, prima ad una voce sola [con echo], poi nella fine a 6 voci
10. Salmo: Lauda Jerusalem a 7 voci
11. Concerto: Sonata sopra Sancta Maria ora pro nobis
12. Hino: Ave maris stella a 8 voci
13. Magnificat [I] a 7 voci

Textos originais e traduções nas páginas 10 a 17.

Programa apresentado na Temporada Música em São Roque, em Lisboa, a 18 de Outubro de 2019.
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Claudio Monteverdi
CREMONA, BAPT. 15 DE MAIO DE 1567

VENEZA, 29 DE NOVEMBRO DE 1643

À Santíssima Virgem

Monteverdi publicou apenas duas substan‑
ciais colecções sacras durante a sua vida: 
Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ac 
Vesperae [...] em 1610, e Selva morale e spiri‑
tuale em 1641. A estas pode acrescentar ‑se a 
publicação póstuma, ao cuidado do seu discí‑
pulo Francesco Cavalli, de Messa et salmi em 
1650. Outras obras sacras, na maioria motetos 
de pequenas dimensões, foram dissemina‑
das ao longo da sua vida ou já postumamente 
em recolhas impressas, com a produção de 
vários compositores. 

A publicação de 1610 é, de acordo com 
o título original, dedicada à Virgem Maria, 
incluindo a missa que compõe a primeira parte. 
Esta é uma obra a 6 vozes baseada no moteto 
In illo tempore de Nicolas Gombert e composta 
em Stile Antico – ou Prima Prattica –, o estilo 
tradicional, na continuação da escola franco‑
‑flamenga do Renascimento. Em densa 
polifonia imitativa, destina ‑se a ser interpre‑
tado por vozes sem acompanhamento, com 
excepção do órgão seguente, que duplica as 
vozes. A segunda parte da publicação, hoje 
conhecida genericamente como Vésperas 
de Nossa Senhora, não se trata realmente 
de uma obra unificada e destinada a ser 
interpretada completa e na sequência em 
que foram publicados os 14 números. É mais 
correcto considerá ‑la como uma recolha de 
vários itens independentes, que podem ser 
usados separados ou em conjunto, conforme 
as necessidades dos mestres de capela e 
cantores profissionais, os originais destina‑
tários da publicação. Tal era o uso comum 

de idênticas publicações contemporâneas 
e seguido por Monteverdi na já citada Selva 
morale. Justifica ‑se assim a inclusão de dois 
Magnificats no mesmo tom – um com e outro 
sem instrumentos –, uma excepção neste tipo 
de publicação mas que corresponde a inten‑
ções concretas por parte de Monteverdi, como 
se verá. Quanto à ordem final da edição, esta 
será mais uma opção do impressor do que um 
ditame do compositor. 

Oração da tarde

As Vésperas fazem parte do Ofício Divino 
(hoje chamado Liturgia das Horas) ou ciclo 
diário de oração da Igreja Católica. Assumiam 
grande relevo por serem a primeira oração 
de cada novo dia litúrgico, que se iniciava 
com o pôr ‑do ‑sol, por herança da tradição 
judaica, ainda que na época pós ‑tridentina 
a sua celebração ocorresse a meio da tarde. 
Nas principais festas do calendário litúrgico 
solenizavam ‑se não só as primeiras como 
também as segundas Vésperas – ou seja, as 
do dia anterior e as do próprio dia da festa. 
Juntamente com a Missa solene, na manhã da 
festividade, eram as celebrações a que acor‑
ria maior número de fiéis e que maior cuidado 
e esplendor suscitavam por parte das insti‑
tuições religiosas. Entre os vários elementos 
que as constituíam, destacava ‑se uma suces‑
são de 5 salmos e um hino, que variavam de 
acordo com a festividade. O responso inicial e 
o Magnificat (o cântico de Maria no Evangelho 
de Lucas) eram comuns a todas as Vésperas 
do ano. Para além de várias outras preces – 
responsos, orações e uma breve leitura –, os 5 
salmos e o Magnificat eram precedidos e suce‑
didos por antífonas (cânticos mais breves) que 
variavam também segundo a festividade. O 
Magnificat era acompanhado pela incensação 
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do altar ‑mor, acto que constituía o culminar 
da celebração, não sendo contudo o seu 
final, uma vez que não só se sucediam outras 
orações, como frequentemente as Vésperas 
se interligavam com o ofício diário seguinte, as 
Completas ou oração da noite. 

Independentemente da presença de 
cantores e instrumentistas profissionais que 
interpretavam todos ou apenas alguns dos 
elementos referidos, o celebrante e os restan‑
tes clérigos (quando presentes) tinham a obri‑
gação de recitar em voz baixa todos os textos 
do ofício. Esta prática, tornada obrigatória 
pelo Concílio de Trento, permitia que alguns 
dos números – como as repetições das antí‑
fonas – fossem substituídos por números 
instrumentais ou por obras vocais com um 
texto não ‑litúrgico mas adequado à festa. No 
século XVII os números previamente escolhi‑
dos para serem cantados podiam ser execu‑
tados em estilo concertado ou em polifonia, 
com ou sem acompanhamento; ou em canto‑
chão, que podia ser entoado em uníssono; 
harmonizado pelo órgão; ou em falsobordone 
– um estilo de recitação em que as entoações 
gregorianas são harmonizadas vocalmente de 
forma muito simples. Nas Vésperas de Monte‑
verdi encontram ‑se aplicados quase todos 
estes estilos. 

Para as capelas e câmaras dos príncipes

Os 5 salmos da edição de 1610 podem ser 
usados como um conjunto coeso em qualquer 
umas das Vésperas das várias festividades da 
Virgem Maria incluídas no calendário litúrgico 
da época – sendo então as mais importantes 
a Natividade, a Anunciação e a Assunção, de 
um total com cerca de 10 festas marianas. Os 
mesmos salmos eram no entanto igualmente 
adequados à festa de qualquer outra santa. 

O hino, esse, é exclusivo do ofício de Nossa 
Senhora. Os pequenos motetos ou “concer‑
tos” que foram publicados em alternância 
com as peças maiores não têm uma função 
clara na liturgia e um dos textos musicados 
– Duo seraphim – nem sequer é mariano, 
mas sim um louvor à Santíssima Trindade. 
Como foi mencionado, no século XVII estes 
motetos podiam ser usados como substitu‑
tos das antífonas e cantados pelos músicos 
enquanto os textos litúrgicos eram segreda‑
dos pelos clérigos. Contudo, no título origi‑
nal completo, Monteverdi explicita que estes 
“concertos sacros são adequados às capelas 
e câmaras dos príncipes” ou seja: são obras 
particularmente aptas para as devoções e 
entretenimento privado dos nobres. Os dois 
primeiros motetos, com textos extraídos 
do Cântico dos Cânticos, tradicionalmente 
associados à Virgem Maria, mas que origi‑
nalmente mais não eram do que extractos 
de um longo poema nupcial, exsudam uma 
ambiência íntima, emotiva, mesmo sensual, 
mais ajustada a um oratório privado do que a 
uma grande basílica. 

Mântua, Veneza, Roma

A colecção de 1610 é tradicionalmente asso‑
ciada a Veneza não só por ter sido aí publi‑
cada, mas sobretudo por, pouco tempo 
depois, em 1613, Monteverdi ter vindo a 
ocupar o posto de Mestre de Capela da Basí‑
lica de S. Marcos, que era a capela ducal 
do Doge. Apesar de não ser a catedral de 
Veneza, assumia o papel de principal igreja 
da República devido ao seu significado polí‑
tico. Mesmo se, provavelmente, Monteverdi aí 
terá feito executar algumas das obras desta 
colectânea, estas foram compostas em 
Mântua e ter ‑se ‑ão destinado primariamente 
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à família Gonzaga e à sua capela ducal de 
Santa Bárbara. Este é um edifício relativa‑
mente pequeno, onde as complexidades e 
subtilezas das obras são muito mais facil‑
mente apreciadas, ao contrário da imen‑
sidão de S. Marcos. A origem em Mântua é 
incontestável pela utilização, no responso 
inicial cantado em falsobordone, da fanfarra 
heráldica dos Gonzagas. Já anteriormente 
havia sido utilizada por Monteverdi numa 
outra obra composta para a família reinante 
do ducado de Mântua, como a toccata que 
inicia a “favola in musica” L’Orfeo. Roma é a 
terceira cidade historicamente ligada à publi‑
cação. Esta foi dedicada ao Papa Paulo V, a 
quem Monteverdi ofereceu pessoalmente 
a obra quando de uma deslocação a Roma. 
O compositor estaria interessado em obter 
uma posição numa das capelas papais, ou 
apenas alguns favores pessoais em proveito 
dos filhos. A missa polifónica em estilo tradi‑
cional seria uma adição óbvia ao repertório 
dos cantores papais mas o compositor fez 
também questão de que as Vésperas pudes‑
sem ser interpretadas diante do Papa: incluiu 
no final da publicação um segundo Magnifi‑
cat a 6 vozes e sem acompanhamento instru‑
mental para além do órgão, e especificou que 
os ritornelos instrumentais do salmo Dixit 
Dominus e do hino Ave maris stella são opcio‑
nais. Esta preocupação justifica ‑se pelo facto 
de as capelas papais de S. Pedro do Vaticano, 
Sta. Maria Maior e S. João de Latrão não 
empregarem, à época, nenhum outro instru‑
mento para além do órgão. Claro que estas 
alternativas permitiam também que muitas 
outras igrejas, com menores recursos econó‑
micos, pudessem incluir no seu repertório o 
maior número possível dos itens publicados. 

Tradição e Revolução 

As Vésperas de Monteverdi são uma das 
obras mais paradigmáticas da música ociden‑
tal. Assumem ‑se hoje como um dos grandes 
monumentos da Contra ‑Reforma católica 
e expressam de forma única a transição do 
Maneirismo para o Barroco musical, período 
que inauguram no campo da música sacra. 
Musicalmente, a primeira década do século 
XVII assistiu a uma verdadeira revolução musi‑
cal em que todo o saber e a prática medie‑
vais, ancorados no contraponto, na polifonia 
imitativa e na modalidade – a Prima Prattica –, 
foram subitamente substituídos por uma nova 
forma de conceber a música. O objectivo 
primordial é agora a expressão das paixões 
humanas. Com a invenção da monodia acom‑
panhada, do baixo contínuo e de uma concep‑
ção harmónica da composição – a Seconda 
Prattica – estavam criadas as ferramentas que 
permitiam dar corpo a esta nova concepção. 

Os compositores e intérpretes, cons‑
cientes da radicalidade das suas propostas, 
ainda que as fundamentassem num teórico 
retorno aos ideais clássicos da Antiga Grécia, 
assumiram ‑nas destemidamente como 
Nuove Musiche. Mas não se tratou de uma 
insurreição, nem sequer de uma subversão. 
No campo da música sacra os estilos mais 
antigos continuaram a ser valorizados e utili‑
zados, e ambas as práticas, frequentemente 
combinadas e harmonizadas, foram postas ao 
serviço do esplendor do culto divino e usadas 
na propagação da fé católica, inicialmente, 
mas bem cedo também da protestante. 

O Stile Moderno aperfeiçoado e subli‑
mado por Monteverdi nesta colecção será 
rapidamente copiado em Veneza pelos seus 
alunos Rovetta e Cavalli, mas também por 
toda a Itália: Grandi, Merula, Tarditi, Cazzati, 
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Leonarda… Pela acção de Schütz (que vivia 
em Veneza em 1610) e de Praetorius este estilo 
invadirá toda a Alemanha, estabelecendo‑
‑se sobretudo nos grandes centros musicais 
de Dresda, Hamburgo e Lubeque. E encon‑
trará mesmo ecos no longínquo Portugal, nos 
salmos de vésperas e completas de João 
Lourenço Rebelo. 

Mas Monteverdi é, ele próprio, herdeiro de 
uma riquíssima e vastíssima tradição, em que 
se combina a polifonia dos velhos mestres, 
como Dufay, Ockeghem ou Josquin, com a 
de outros mais recentes como Palestrina, 
Lassus, Wert e Marenzio; a escrita policoral 
de Willaert e dos Gabrielis; e as monodias 
sacras com baixo contínuo, recentemente 
inventadas por Viadana. Mesmo o virtuo‑
sismo instrumental seria impensável sem os 
recentes desenvolvimentos levados a cabo 
por Dalla Casa, Bassano ou Rognoni, e que 
culminariam nas moderníssimas sonatas de 
Castello e Fontana. Evidencia ‑se sobretudo 
na incomparável Sonata sopra Sancta Maria 
– única obra instrumental de Monteverdi que, 
ainda assim, não dispensa um cantus firmus 
vocal – e no Magnificat. Este, no imaginativo 
e magistral uso dos instrumentos, assume‑
‑se como uma versão sacra da ária “Possente 
Spirito” de L’Orfeo. 

Herança e Significado

Apesar de tantas obras contemporâneas 
de altíssimo nível, as Vésperas de Monte‑
verdi destacam ‑se e continuam a fascinar‑
‑nos, ilustrando melhor do que qualquer outra 
esta revolução no campo da música sacra. 
As monodias acompanhadas dos motetos a 
uma, duas e três vozes possuem um grau de 
sofisticação e intensidade emocional impen‑
sável para os seus inventores. Os intensos 

contrastes, os rápidos diálogos e o virtuo‑
sismo da escrita concertada quer vocal quer 
instrumental parecem ser, ainda hoje, insu‑
peráveis. E que dizer das muitas audácias 
harmónicas, do cativante recurso aos baixos 
obstinados e aos impressionantes efeitos de 
eco? A inovação de todas estas propostas 
sobressai ainda mais pelo contraste propo‑
sitadamente estabelecido com a utilização 
dos velhos tons salmódicos e a venerável 
técnica do cantus firmus, usados de forma 
quase obsessiva por Monteverdi. Como é 
salientado no título original, todos os núme‑
ros que constituem as Vésperas (isto é, com 
a exclusão dos motetos) são compostos 
“sopra canti fermi” ou seja, sobre as vetustas 
entoações medievais dos salmos, estáticas e 
solenes, que estabelecem um óbvio e indelé‑
vel vínculo com a tradição. O uso de cantus 
firmus, uma prática indissociável das próprias 
origens da polifonia e que terá o seu apogeu 
na escola franco ‑flamenga dos séculos XV e 
XVI, era uma técnica particularmente querida 
aos mais conservadores representantes da 
Prima Prattica renascentista. A sua utilização 
põe em evidência os grandes dotes de contra‑
pontista de Monteverdi, várias vezes atacado 
pelos seus contemporâneos mais reaccioná‑
rios – como o acintoso teórico bolonhês Artusi 
– pela sua arrojada e inusitada abordagem 
das regras de composição. 

Paradoxalmente, na sua defesa contra as críti‑
cas de Artusi, Monteverdi recusou o epíteto de 
revolucionário e, em vez disso, preferiu salien‑
tar a distinção teórica entre Prima e Seconda 
Prattica, sem considerar uma superior à 
outra, mas defendendo a profunda dispari‑
dade do seu estilo, regras e objectivos. É à 
luz desta visão conciliadora que, nas Véspe‑
ras, se abraçam duas concepções da música 
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que pareciam, num primeiro momento, ser 
antagónicas, mas que afinal podem subsistir 
unidas no novo estilo Barroco. Por um lado, a 
nova percepção da música como Arte, plena 
de eloquência e retórica, pronta para ilustrar e 
despertar as mais íntimas e intensas emoções 
no âmago do ser humano. E, por outro lado, 
o entendimento tradicional da música como 
Ciência, que estabelece e domina propor‑
ções e medidas, e exercita a dimensão mais 
intelectual da razão humana. O resultado é 
uma colecção verdadeiramente caleidoscó‑
pica nos extremos contrastes dos afectos, 
efectivos vocais, técnicas de escrita e recur‑
sos expressivos, que nos deslumbra em cada 
audição e que se impõe como marco inultra‑
passável na Cultura Ocidental. 

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2019
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Claudio Monteverdi
Vespro della Beata Vergine da concerto, 
composto sopra canti fermi

1. Deus in adjutorium/Domine ad adjuvandum
(Salmo 70:1)

Deus in adjutorium meum intende
Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.

2. Dixit Dominus
(Salmo 110)

Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae, 
emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium 
in die virtutis tuae;
in splendoribus sanctorum
ex utero ante luciferum 
genui te.

Juravit Dominus et non poenitebit eum;
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis, confregit 
in die irae suae reges.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.

Gloria…

Vésperas de Nossa Senhora em estilo con‑
certante, compostas sobre cantus firmus

Ó Deus, vem em meu auxílio
Senhor, vem depressa socorrer‑me.

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre,
E pelos séculos dos séculos. Ámen. Aleluia.

Disse o Senhor ao meu Senhor:
Senta‑te à minha direita,
e eu farei dos teus inimigos
um estrado para os teus pés.

De Sião, o Senhor 
estenderá o ceptro do teu poder:
dominarás os teus inimigos na batalha.
A tua família é de nobres 
desde o dia em que nasceste.
No esplendor do santuário:
das entranhas da madrugada, 
como orvalho, eu te gerei.

O Senhor jurou e não voltará atrás.
Tu és sacerdote para sempre
segundo a ordem de Melquisedec.
O Senhor está à tua direita,
ele esmagará os reis, no dia da sua ira.

Julgará as nações, amontoará cadáveres
e esmagará cabeças pela vastidão da terra.
No caminho, beberá da torrente;
e, logo a seguir, erguerá a cabeça.

Glória…
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3. Nigra sum
(Cântico dos Cânticos)

Nigra sum sed formosa 
filia Jerusalem.
Ideo dilexit me Dominus 
et introduxit in cubiculum suum et dixit mihi:
Surge amica mea et veni.
Jam hiems transiit, 
imber abiit et recessit,
Flores apparuerunt in terra nostra, 
tempus putationis advenit.

4. Laudate pueri Dominum
(Salmo 113)

Laudate, pueri Dominum;
laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit in coelo et in terra?

Suscitans a terra inopem
et de stercore erigens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.

Gloria…

Sou uma filha de Jerusalém 
morena, mas formosa.
Por isso o Rei ganhou estima por mim 
e levou‑me aos seus aposentos e disse‑me:
Levanta‑te, meu amor, e vem.
Olha! O Inverno já passou 
e com ele foram‑se as chuvas.
Já há flores pelo nosso campo, 
chegou o tempo da poda.

Louvai, servos do Senhor;
louvai o nome do Senhor.

Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.

Desde o nascer ao pôr‑do‑sol,
seja louvado o nome do Senhor.

O Senhor reina sobre todas as nações,
a sua majestade está acima dos céus.

Quem é como o Senhor, nosso Deus,
que tem o seu trono nas alturas,
e se inclina para observar o céu e a terra?

Ele levanta do pó o indigente
e tira o pobre da miséria.
Para o fazer sentar entre os grandes,
entre os grandes do seu povo.

Ele dá família à mulher estéril,
e faz dela a mãe feliz de muitos filhos.

Glória…
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5. Pulchra es
(Cântico dos Cânticos)

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora, filia Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

6. Laetatus sum
(Salmo 122)

Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: 
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri, 
in atriis tuis, Jerusalem.

Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: 
cujus participatio ejus in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, 
tribus Domini: 
testimonium Israël, 
ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in judicio, 
sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem, 
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua, 
et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos et proximos meos, 
loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri, 
quaesivi bona tibi.

Gloria…

Tu és bela, minha amada,
uma doce e graciosa filha de Jerusalém,
irresistível como um exército em marcha.
Desvia de mim os teus olhares
Porque eles perturbam‑me.

Que alegria, quando me disseram: 
vamos para a casa do Senhor.
Os nossos pés detêm‑se 
às tuas portas, ó Jerusalém.

Jerusalém, cidade bem construída, 
harmoniosamente edificada.

Para lá sobem as tribos, 
as tribos do Senhor, 
segundo o costume de Israel, 
para louvar o nome do Senhor.

Nela estão os tribunais da justiça, 
os tribunais da casa de David.
Fazei votos em favor de Jerusalém: 
prosperem aqueles que te amam.
Haja paz dentro das tuas muralhas 
e bem‑estar nos teus palácios.

Por amor dos meus irmãos e amigos, 
proclamarei: a paz esteja contigo.
Pela casa do Senhor, nosso Deus, 
pedirei pelo teu bem‑estar.

Glória…
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7. Duo Seraphim
 (I Isaías 6:2‑3; I João 5:7)

Duo Seraphim clamabant alter ad alterum:
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Saboath: 
plena est omnis terra gloria ejus.

Tres sunt, qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus:
et hi tres unum sunt.

Sanctus…

8. Nisi Dominus
(Salmo 127)

Nisi Dominus aedificaverit domum, 
in vanum laboraverunt qui aedificant eam. 
Nisi Dominus custodierit civitatem, 
frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere: 
surgite postquam sederitis, 
qui manducatis panem doloris. 
Cum dederit dilectis 
suis somnum.

Ecce haereditas Domini, filii; 
merces, fructus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis, 
ita filii excussorum.
Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis: 
non confundetur cum loquetur 
inimicis suis in porta.

Gloria…

Dois Serafins clamavam um para o outro:
Santo, santo, santo 
é o Senhor Deus do Universo: 
toda a terra está cheia da sua glória.

São três os que dão testemunho no céu:
O Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
E estes três são um.

Santo…

Se o Senhor não edificar a casa, 
em vão trabalham os construtores.
Se o Senhor não guardar a cidade, 
em vão vigiam as sentinelas.
De nada vos serve levantar muito cedo 
e trabalhar pela noite dentro,
Para comer o pão de tanta fadiga, 
pois, até durante o sono, 
ele o dá aos seus amigos.

Os filhos são uma bênção do Senhor; 
o fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva.
Como flechas nas mãos de um guerreiro, 
assim os filhos nascidos na juventude.
Feliz o homem que deles encheu a sua aljava: 
não será envergonhado pelos seus inimigos 
quando com eles discutir às portas da cidade.

Glória…

— INTERVALO —
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9. Audi coelum
(Anónimo)

Audi, coelum, verba mea,
plena desiderio et perfusa gaudio. 
(Audio)

Dic, quaeso, mihi:
Quae est ista, quae consurgens
ut aurora rutilat ut benedicam? 
(Dicam)

Dic nam ista pulchra ut luna, 
Electa ut sol, replet laetitia
terras, coelos, maria? 
(Maria)

Maria Virgo illa dulcis, 
praedicata de propheta Ezechiel
porta Orientalis?
(Talis)

Illa sacra et felix porta 
per quam mors fuit expulsa,
introduxit autem vita
(Ita)

Quae semper tutum est medium
inter homines et Deum,
pro culpis remedium.
(Medium)

Omnes hanc ergo sequamur,
qua cum gratia mereamur
vitam aeternam. Consequamur.
(Sequamur)

Praestet nobis Deus, Pater hoc et Filius, 
et Mater cuius nomen invocamus dulce, 
miseris solamen.
(Amen)

Benedicta es, Virgo Maria, 
in saeculorum saecula.

Ó Céu, escuta as minhas palavras,
cheias de desejo e inundadas de alegria.
(Eu escuto.)

Diz‑me, suplico‑te:
Quem é esta que, ao surgir,
brilha como a aurora, para que eu a possa louvar?
(Dir‑te‑ei.)

Diz‑me, pois ela, linda como a lua,
sublime como o sol, enche de alegria
as terras, os céus, os mares?
(É Maria.)

Ela é a doce Virgem Maria
anunciada pelo profeta Ezequiel,
a porta do Oriente?
(Ela mesma.)

Aquela sagrada e bem‑aventurada porta,
pela qual a morte foi expulsa,
trouxe, no entanto, a vida.
(Assim é.)

Ela é a eterna mediadora de confiança
entre os homens e Deus,
remédio para o pecado.
(É a mediadora.)

Sigamo‑la, então, todos,
para que, com a sua graça, possamos merecer
a vida eterna. Assim o consigamos.
(Sigamo‑la.)

Que Deus nos guie, o Pai, o Filho 
e a Mãe, cujo doce nome invocamos,
consolo dos infelizes. 
(Ámen.)

Bendita sejas, Virgem Maria,
pelos séculos dos séculos.
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10. Lauda Jerusalem
(Salmo 147)

Lauda, Jerusalem, Dominum; 
lauda Deum tuum, Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum; 
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem, 
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terræ: 
velociter currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam; 
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas: 
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea; 
flabit spiritus ejus, et fluent aquæ.
Qui annuntiat verbum suum Jacob, 
justitias et judicia sua Israël.
Non fecit taliter omni nationi, 
et judicia sua non manifestavit eis.

Gloria…

11. Sonata sopra Sancta Maria ora pro nobis

Sancta Maria, ora pro nobis.

Glorifica, Jerusalém, o Senhor; 
louva, Sião, o teu Deus.

Ele reforçou os ferrolhos das tuas portas 
e abençoou os teus filhos dentro de ti.
Ele estabeleceu a paz nas tuas fronteiras 
e saciou‑te com a flor do trigo.
Ele manda as suas ordens à terra, 
e a sua palavra corre velozmente;
Faz cair a neve, branca como a lã, 
espalha a geada como se fosse cinza;
Faz cair o granizo como migalhas de pão; 
com o seu frio, quem pode resistir?
Envia a sua palavra e o gelo derrete‑se; 
faz soprar o vento e correm as águas.
Ele revela os seus planos a Jacob, 
os seus preceitos e as suas sentenças a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo, 
não lhes deu a conhecer os seus mandamentos.

Glória…

Santa Maria, roga por nós.
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12. Ave maris stella
(Anónimo)

Ave maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper virgo,
felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces, 
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
Trinus honor unus. 
Amen. 

Salve estrela‑do‑mar,
Venerável Mãe de Deus,
e sempre virgem,
feliz porta do céu.

Tomando aquele Ave
da boca de Gabriel,
estabelece‑nos na paz,
mudando o nome de Eva.

Solta os grilhões dos réus,
mostra a luz aos cegos,
repele os nossos males,
provoca todos os bens.

Faz ver que és mãe,
obtenha por ti as súplicas, 
Aquele que, nascendo por nós,
consentiu em ser teu.

Virgem única,
doce entre todas,
liberta‑nos das nossas faltas,
faz‑nos doces e piedosos.

Dá‑nos uma vida pura,
Torna seguros os nossos caminhos,
para que vendo Jesus
nos alegremos sempre.

Glória seja a Deus Pai,
glória a Cristo Rei,
E ao Espírito Santo,
seja a toda a Trindade a mesma honra. 
Ámen. 



17

13. Magnificat 
(Lucas 2:46‑55)

Magnificat anima mea dominum

Et exultavit spiritus meus 
in deo salutari meo.

Quia respexit 
humilitatem ancillae suae,
 ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies 
timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos 
mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede, 
et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis 
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordie suae.

Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini ejus in secula.

Gloria…

 

A minha alma exalta o Senhor

E o meu espírito se exultou 
em Deus para minha salvação.

Porque ele observou 
a baixa condição da sua serva, 
pois de hoje em diante todas as gerações 
me hão‑de chamar beata.

Porque o Senhor fez em mim maravilhas, 
e santo é o seu nome.

E a sua misericórdia é de geração em geração 
para os que o temem.

Mostrou poder com o seu braço, 
dispersou os que eram orgulhosos 
no íntimo do seu coração.

Afastou os poderosos dos seus tronos, 
e exaltou os fracos.

Os famintos saciou com coisas boas 
e abandonou os ricos de mãos vazias.

Amparou o seu servo Israel, 
recordado da sua misericórdia.

Como disse aos nossos pais, 
Abraão e sua semente para sempre.

Glória…

Traduções: Joana Serafim (Audi, coelum), Pedro 
Sacadura Nuno (Ave maris stella e Magnificat)  
e versão portuguesa dos textos litúrgicos.
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é reconhe‑
cido pela versatilidade de uma carreira que 
passa pelo canto, a direcção, a composição e 
a musicologia. 

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo (para a Harmo‑
nia Mundi, a Dacapo, a Ondine e outras edito‑
ras) e foram aclamadas em todo o mundo, 
conquistando numerosos prémios. Recebeu 
dois Grammy Awards: por Da Pacem de Arvo 
Pärt (Melhor Gravação Coral), em 2007, e The 
Little Match Girl Passion de David Lang, junta‑
mente com o Theatre of Voices, em 2010.

Um ícone da interpretação de música 
antiga na Grã ‑Bretanha, foi Maestro Titular 
do Coro de Câmara Filarmónico da Estónia 
(2001  ‑2007) e é Titular do Ars Nova Copen‑
hagen 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.

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – Coros das Rádios 
Dinamarquesa, NDR e de Berlim, ChorWerk 
Ruhr e Coro de Câmara de Houston – e com 
orquestras como London Sinfonietta, St.  Paul 
Chamber Orchestra, Concerto Copenhagen, 
Athelas Sinfonietta, Orquestra de Câmara de 
Tallinn, Orquestra Barroca Irlandesa, Remix 
Ensemble, Concerto Palatino, Filarmónicas 
de Copenhaga, Sul da Dinamarca e Tóquio, 
e Sinfónicas de Taiwan e do Porto Casa da 
Música. Apresentou ‑se em festivais como 
Festival Internacional de Bergen, RheinVokal, 
Musikfest Berlim, Niedersächsische Musik‑
tage, BBC Proms, Edimburgo, Kilkenny Arts e 
Festival das Artes de Hong Kong. 

Paul Hillier colabora em grande proxi‑
midade com muitos compositores e diri‑
giu várias estreias mundiais de Arvo Pärt, 
Steve Reich, Terry Riley, John Cage, Ingram 
Marshall, John Adams, David Lang, Michael 
Gordon, Karlheinz Stockhausen, Heiner 
Goebbels, Kaija Saariaho, Pelle Gudmundsen‑
‑Holmgreen, Helena Tulve, Sunleif Rasmus‑
sen, Jóhann Jóhannsson e muitos mais. Tem 
trabalhado também com o Kronos Quartet, 
Peter Sellars, Bobby McFerrin, Tim Rushton e 
Richard Alston.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da Cali‑
fórnia e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. No 
ano de 2009 foi Artista em Residência no Insti‑
tuto de Música Sacra da Universidade de Yale. 

Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich 
foram publicados pela Oxford University Press. 
Em 2008 criou a sua própria editora – Theatre 
of Voices Edition (www.tov ‑edition.com). 

Em 2013, Paul Hillier foi nomeado Cavaleiro 
da Ordem de Dannebrog por Sua Majestade a 
Rainha Margarida II da Dinamarca. Em 2006, foi 
condecorado com a Ordem do Império Britâ‑
nico pelos serviços prestados à música coral. 
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular

Fundado em 2009, o Coro Casa da Música 
apresenta ‑se regularmente na Casa da 
Música e em digressão sob a direcção do seu 
titular, Paul Hillier. Tem sido também 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 Brönnimann, Laurence 
Cummings, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Christoph König, Peter Rundel, 
Vassily Sinaisky, Takuo Yuasa, Paul McCreesh 
e Stefan Blunier, a que se junta em 2019 a 
estreia da maestrina Sofi Jeannin. Ecléctico 
no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
de obras como Gurre ‑Lieder de Schoenberg, 
Te Deum de Bruckner, As Estações e A Cria‑
ção de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Sinfonias de Mahler, Missa em Dó menor e 
Requiem de Mozart, O Cântico Eterno de 
Janáček, Sinfonia Coral e Missa Solemnis 
de Beethoven, Requiem Alemão de Brahms, 
Messias de Händel, Te Deum de Charpentier, 
Oratória de Natal, Magnificat e Cantatas de 
Bach, História de Natal de Schütz, Requiem 
de Verdi, Missa para o Santíssimo Natal de 
Alessandro Scarlatti, grandes obras corais‑
‑sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch 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 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, com obras de Lachenmann, 
Schoenberg, Stockhausen, Gubaidulina ou 
Cage, e as estreias nacionais de Wohin bist du 
gegangen? de Georg Friedrich Haas, Stabat 
Mater de James Dillon e Moth Requiem de 
Harrison Birtwistle.

Na temporada de 2019, o Coro Casa da 
Música celebra o seu 10º aniversário com 
uma viagem através dos tempos que passa 
pela polifonia renascentista, marcos incon‑
tornáveis do Barroco e do Romantismo e a 
música escrita nos nossos dias. Apresenta 
obras emblemáticas da música sacra junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais as Vésperas de 
Monteverdi, a Missa n.º 5 de Schubert, o 
Stabat Mater de Dvořák e a oratória Paulus 
de Mendelssohn. Dos programas a cappe‑
lla, destaca ‑se a estreia portuguesa de uma 
encomenda da Casa da Música a Michael 
Gordon, além de obras de Kaija Saariaho e 
Karin Rehnqvist.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), 
no Festival Laus Polyphoniae em Antuérpia, 
no Festival Handel de Londres, no Festival 
de Música Contemporânea de Huddersfield, 
no Festival Tenso Days em Marselha, nos 
Concertos de Natal de Ourense e em várias 
salas portuguesas.
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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, Paul McCreesh, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Rachel Podger, Christophe 
Rousset, Dmitri Sinkovsky, 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, Marie Lys e os agrupa‑
mentos The Sixteen, Coro Casa da Música e 
Coro Infantil 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 Händel 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), França (Ópera de Dijon 
e Festivais Barrocos de Sablé e de Ambro‑
nay), Alemanha (BASF em Ludwigshafen 
am Rhein), Áustria (Konzerthaus de Viena) 
e China (Conservatório de Música da China 
em Pequim), além de concertos em várias 
cidades portuguesas – incluindo os festivais 
Braga Barroca e Noites de Queluz. Ao lado 
do Coro Casa da Música, interpretou Canta‑
tas de Natal de Bach em concertos no Porto 
e em Ourense. Em 2015 estreou ‑se no Palau 
de la Musica em Barcelona, conquistando 

elogios entusiasmados da crítica. Ainda no 
mesmo ano, mereceu destaque a integral dos 
Concertos Brandeburgueses sob a direcção 
de Laurence Cummings. Tem tocado regu‑
larmente com o cravista de renome interna‑
cional Andreas Staier, com quem gravou o 
disco À Portuguesa (Harmonia Mundi, 2018), 
que incluiu dois concertos de Carlos Seixas e 
foi apresentado em actuações no Porto e em 
digressão – Ópera de Dijon, BASF em Ludwi‑
gshafen am Rhein, Konzert haus de Viena e 
Noites de Queluz em Sintra. A extraordinária 
Missa em Si menor de Bach encerrou o ano 
de 2018.

Em 2019, a Orquestra Barroca interpreta 
música que reflecte o fascínio dos euro‑
peus pelo Novo Mundo, com obras de Lully, 
Rameau, Purcell e Vivaldi, mas também as 
Vésperas de Santo Inácio de Domenico Zipoli, 
escritas na América do Sul. O Concerto de 
Páscoa é um momento alto do ano, com o 
Stabat Mater de Pergolesi e a estreia de duas 
vozes de prestígio internacional no domínio da 
música antiga: o contratenor Iestyn Davies e a 
soprano Rowan Pierce. Trabalha pela primeira 
vez com a maestrina ‑violinista Amandine 
Beyer e faz concertos dedicados à Arte da 
Fuga de Bach e às Vésperas de Monteverdi.

A Orquestra Barroca Casa da Música 
editou em CD gravações ao vivo de obras de 
Avison, D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, 
Vivaldi, Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob 
a direcção de alguns dos mais prestigiados 
maestros da actualidade internacional.
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Coro Casa da Música

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

Contraltos 
Brígida Silva 
David Hackston
Iris Oja 
Joana Valente 

Tenores 
Almeno Gonçalves 
André Lacerda 
Luís Toscano 
Vitor Sousa 

Baixos 
Francisco Reis 
Luís Pereira 
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 

Maestrina co-repetidora
Iris Oja

Organista co-repetidor
Fernando Miguel Jalôto

Músicos da Orquestra 
Barroca Casa da Música

Violinos 
Huw Daniel 
Reyes Gallardo 

Violas 
Trevor McTait 
Raquel Massadas 

Violoncelos 
Filipe Quaresma 
Vanessa Pires 

Contrabaixo 
José Fidalgo 

Tiorba 
Sören Leupold 

Baixão 
José Rodrigues Gomes 

Órgão 
Fernando Miguel Jalôto 

Cornetos 
William Dongois 
Tiago Simas Freire 
Andrea Inghisciano 

Sacabuxas 
Emily White 
António Santos 
Hélder Rodrigues
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PRÓXIMOS CONCERTOS

22 OUT TER · 21:00 SALA SUGGIA

BOSSA NOVA 60 ANOS
OUTONO EM JAZZ

QUARTETO DO RIO, ROBERTO MENESCAL,  

WANDA SÁ, JOÃO CAVALCANTI,   

MARCELO CALDI E RODOLFO DE CARVALHO

25 OUT SEX · 21:00 SALA SUGGIA

DE MOZART A TCHAIKOVSKI
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

VASSILY SINAISKY direcção musical 

JOÃO XAVIER piano

Obras de Wolfgang Amadeus Mozart 
e Piotr Ilitch Tchaikovski

26 OUT SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

WIDMANN TOTAL
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

JÖRG WIDMANN direcção musical e clarinete

Obras de Jörg Widmann



23

PRÓXIMOS CONCERTOS

27 OUT DOM · 12:00 SALA SUGGIA

SINFONIA MANFRED
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

VASSILY SINAISKY direcção musical 

Concerto comentado por ANA LIBERAL

Obra de Piotr Ilitch Tchaikovski

27 OUT DOM · 21:00 SALA SUGGIA

RABIH ABOU-KHALIL & JOACHIM KÜHN
FEAT. JARROD CAGWIN  

“JOURNEY TO THE CENTRE OF AN EGG” 
OUTONO EM JAZZ

RABIH ABOU-KHALIL oud

JOACHIM KÜHN piano

JAROD CAGWIN percussão

RICARDO TOSCANO TRIO  
FEAT. SPECIAL GUEST ALI JACKSON

RICARDO TOSCANO saxofone

GÉRAUD PORTAL baixo

ALI JACKSON bateria



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


