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Johann Sebastian Bach
EISENACH, 21 DE MARÇO DE 1685

LEIPZIG, 28 DE JULHO DE 1750

Oratória de Natal, BWV 248

A Oratória de Natal integra, juntamente com 
a Oratória da Ascensão e com a Oratória de 
Páscoa, uma parcela específica da vasta pro-
dução de música vocal religiosa do grande 
mestre do Barroco final. Quando compôs a 
Oratória de Natal, entre Outubro e Dezem-
bro de 1734, Bach havia já concluído a parte 
mais significativa da sua obra sacra, incluindo 
a quase totalidade das rubricas que compõem 
a grandiosa Missa em Si menor, o bem conhe-
cido Magnificat ou qualquer uma das suas Pai-
xões. Igualmente completos estavam os cinco 
ciclos anuais de cantatas (Jahrgänge), cuja 
composição havia atarefado sobremaneira o 
músico, desde a sua nomeação como kantor 
da Igreja de São Tomé de Leipzig. Perante uma 
prática local que contava anos de consolidada 
existência e que repousava na repetição, mais 
ou menos invariável, dos mesmos modelos 
formais e idiomáticos, as autoridades ecle-
siásticas de Leipzig começaram a dar sinais 
de algum desagrado, traduzidos na crítica do 

estilo da Kirchenmusik de Bach e, em particu-
lar, das suas cantatas. Atento à sensibilidade 
dos seus superiores e ciente do assombroso 
volume de trabalho que produzira neste domí-
nio, Bach decidiu empreender uma renovação 
global da música para o culto, servindo -se, 
para isso, dos infindáveis recursos que a sua 
imaginação musical lhe proporcionava.

A composição de oratórias veio, em grande 
medida, corresponder a este objectivo, median-
te uma brilhante solução de compromisso que 
aliou a estrutura tradicional das cantatas de 
igreja, com árias, recitativos e coros, a uma ino-
vadora concepção narrativa da história reli-
giosa, na qual se destaca a figura central do 
Evangelista, personificada pela voz de tenor. 
Uma parte essencial da eficácia catequética 
e expressiva na Oratória de Natal advém, com 
efeito, da forte coesão interna dos seus textos, 
de autoria provável do libretista Christian Frie-
drich Picander (1700 -1764), mas amplamente 
apoiados nos Evangelhos segundo São Lucas 
e São João.

A obra é constituída por seis cantatas deten-
toras de diferentes dispositivos vocais e ins-
trumentais, cada uma das quais foi destinada 
a ser executada num dia específico da quadra 
natalícia, de acordo com o seguinte esquema:

Cantata/tonalidade Data de execução Tema -chave Ref.

I. Ré maior Primeiro Dia de Natal  
(25 de Dezembro de 1734)

Recenseamento em Anciã  
e nascimento de Jesus

São Lucas 2, 3 -7

II. Sol maior Segundo Dia de Natal  
(26 de Dezembro de 1734)

Anúncio aos pastores São Lucas 2, 8 -14

III. Ré maior Terceiro Dia de Natal  
(27 de Dezembro de 1734)

Adoração dos pastores São Lucas 2, 15 -20

IV. Fá maior Dia de Ano Novo  
(1 de Janeiro de 1735)

Circuncisão de Jesus São Lucas 2, 21

V. Lá maior Primeiro Domingo após o Ano 
Novo (2 de Janeiro de 1735)

Chegada dos Reis Magos  
a Jerusalém

São Mateus 2, 1 -6

VI. Ré maior Domingo de Epifania  
(6 de Janeiro de 1735)

Adoração dos Reis Magos São Mateus 2, 7 -12
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Tal como muitos outros exemplos da produ-
ção vocal sacra de Bach, também a Orató-
ria de Natal foi composta com forte recurso 
a processos de paródia musical, segundo os 
quais as partes vocais e/ou instrumentais pro-
vindas de cantatas sacras e seculares pré-
-existentes foram adaptadas, no todo ou em 
parte, à estrutura textual e dramática de parti-
da. Entre os modelos de que Bach se socorreu, 
encontram -se duas cantatas de homenagem 
escritas para a corte da Saxónia: Hercules auf 
dem Scheidwege (BWV 213) e Tönet, ihr Pauken! 
Erschallet, Trompeten! (BWV 214). A estas duas 
obras soma -se ainda a influência de uma can-
tata sacra que se perdeu (BWV 248a), a qual é 
objecto de paródia na Parte VI da Oratória, e 
ainda da cantata secular Preise dein Glücke, 
gesegnetes Sachsen (BWV 215), também dedi-
cada à aristocracia saxónia.

Apesar do contexto original de execução ter 
implicado uma segmentação da obra, condição 
que, aliás, também se aplica às actuais necessi-
dades da sala de concerto, deve evitar -se pers-
pectivar a Oratória de Natal como um ciclo de 
seis cantatas independentes, sob o risco de se 
perder de vista a interessante lógica de coesão 
global que subjaz à obra. São, de facto, diversos 
os aspectos que nos permitem falar de uma 
estratégia consciente de unificação da Oratória 
como um todo musical, contrariando a ideia de 
um somatório de partes individuais cujo único 
elo de continuidade residiria no encadeamento 
dos acontecimentos descritos, protagonizado 
pelo Evangelista.

É possível vislumbrar, por exemplo, a estru-
tura tonal de larga escala que envolve o con-
junto das seis partes da Oratória e que pode 
ser observada no quadro anterior. As três pri-
meiras partes revelam uma disposição tonal 
simétrica, no centro da qual se encontra o Coral 
“Schaut hin”, em Sol maior, uma espécie de 

“pivot” dramático no qual se anuncia o nas-
cimento do Filho da Virgem, envolto na obs-
curidade de um estábulo. É este o ponto de 
chegada mais “profundo”, mais reflexivo, de 
toda esta primeira metade da Oratória. Como 
contrapartida, o recurso à tonalidade brilhante 
de Lá maior, na Parte V, sugere a Luz de Cris-
to, numa clara aproximação à mensagem do 
texto. A Parte IV, cujo texto é mais periférico 
à narrativa do nascimento de Cristo, é a única 
a fazer uso de bemol na armação de clave (Fá 
maior). Em estreito acordo com o plano de 
tonalidades descrito encontram -se as cono-
tações tímbricas: trompetes e timbales nos 
momentos de anúncio e exultação (Partes I, III 
e VI); trompas na secção em Fá maior (Parte 
IV); flautas pastoris, oboés de amor e oboés 
de caça na secção em Sol maior (Parte II) e, 
finalmente, cordas concertantes na secção 
em Lá maior (Parte V).

Todos os magníficos solos para trompete 
das secções em Ré maior foram pensados em 
função dos dotes interpretativos do virtuoso 
Gottfried Reiche, com quem Bach trabalhou 
durante a sua permanência em Leipzig. Porém, 
o instrumentista nunca chegou a entoá -los 
porque, por ironia do destino, morreu de ata-
que cardíaco durante a execução da Cantata 
BWV 215, a 5 de Outubro de 1734.

A utilização recorrente de melodias de coral 
bem conhecidas na época faz também par-
te do conjunto de expedientes destinados a 
instaurar inter -relações entre as diferentes 
partes da Oratória. Um caso saliente é o da 
melodia do coral “O Haupt voll Blut und Wun-
den”, de Hans Leo Hassler, a qual subjaz ao 
primeiro e ao último coral da obra de Bach. 
Os coros revestem -se, aliás, de uma impor-
tância fundamental ao longo da Oratória, não 
apenas como harmonizações a quatro partes, 
mas também como “cadências” conclusivas, 
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dotadas de interlúdios instrumentais. Surgem 
também combinados com recitativos, assumin-
do um carácter meditativo (ex.: Parte II, n.os 22 e 
23). É de destacar, igualmente, o papel expres-
sivo atribuído à voz de contralto, que aparece 
como símbolo da Virgem Maria, personagem 
omitida na narrativa mas que adquire, desta 
forma indirecta, um carácter omnipresente ao 
longo de toda a obra.

Obra extensa, francamente inspirada, quer 
do ponto de vista musical quer do literário, a 
Oratória de Natal de Bach constitui um monu-
mento ínclito da herança musical barroca e a 
sua interpretação integral no presente ciclo 
de concertos é um testemunho vivo e sempre 
renovado do seu imenso potencial espiritual 
e expressivo.

RUI CABRAL LOPES, 2013

Notas ao programa gentilmente cedidas  
pela Fundação Calouste Gulbenkian
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Johann Sebastian Bach
Oratória de Natal, BWV 248 (I-III)

Primeira Parte: Para o Primeiro Dia do Natal
(Lucas 2, 1 e 3-7)

1. Coro

Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

2. Recitativo (Evangelista)

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot 
von dem Kaiser Augusto ausging, daß alle 
Welt geschätzet würde. Und jedermann 
ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. Da machte sich auch auf 
Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 
in das jüdische Land zur Stadt David, die da 
heißet Bethlehem; darum, dass er von dem 
Hause und Geschlechte David war: auf daß 
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe, die war schwanger. Und 
als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie 
gebären sollte.

3. Recitativo (Contralto)

Nun wird mein liebster Bräutigam,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Zum Trost, zum Heil der Erden einmal 

geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Dein Wohl steigt hoch empor.

Exultai, rejubilai! Louvai estes dias,
Glorificai esta obra do Altíssimo!
Não temais nem vos lamenteis,
Entoai hinos de alegria e júbilo!
Louvai o Altíssimo num hino magnífico.
Adoremos o nome do Senhor!

E aconteceu, naqueles dias, que saiu um 
decreto de César Augusto, para que todos 
se recenseassem, e todos iam recensear-se, 
cada um à sua cidade. E subiu também José 
da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, 
à cidade de David, que se chamava Belém, 
porque era da casa e família de David, para se 
recensear com Maria, sua mulher, que estava 
grávida. E, estando eles ali, se cumpriram os 
dias em que ela havia de dar à luz.

Eis que vai nascer o meu bem-amado,
O herói da casa de David,
Para consolar e salvar o mundo.

Eis que vai brilhar a estrela de Jacob,
O seu brilho já rasga as trevas;
Ergue-te, ó Sião, seca as tuas lágrimas,
Pois que a tua esperança surge no céu.
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4. Ária (Contralto)

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei  

dir zu sehn!
Deine Wangen
Müssen heut viel schöner prangen,
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

5. Coral

Wie soll ich dich empfangen,
Und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
Mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze,
Mir kund und wissend sei.

6. Recitativo (Evangelista)

Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen, 
denn sie hatten sonst keinen Raum in 
der Herberge.

7. Coral (Coro-Soprano)  
e Recitativo (baixo)

Er ist auf Erden kommen arm,
Wer will die Liebe recht erhöhn,
Die unser Heiland vor uns hegt?
Daß er unser sich erbarm,
Ja, wer vermag es einzusehen
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Und in dem Himmel mache reich,
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt,
Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
Und seinen lieben Engeln gleich.
So will er selbst als Mensch geboren werden.
Kyrieleis!

Prepara-te, ó Sião, com ternura,
Para receber o mais belo,  

o teu bem-amado!
O teu rosto 
Tem de estar hoje mais resplandecente,
Apressa-te a receber o bem-amado  

com todo o anseio do teu coração!

Como poderei receber-vos,
Como poderei ir ao vosso encontro?
Vós, que todo o mundo espera,
Adorno da minha alma!
Ó Jesus, Jesus, vem
Tu mesmo iluminar-me,
Para que eu saiba aquilo
Que Vos agrada.

E deu à luz o seu filho primogénito, e o envolveu 
em panos, e o deitou numa manjedoura, porque 
não havia lugar para eles na estalagem.

Veio à terra como um pobre,
Quem será capaz de o exaltar condignamente,
O Amor que o nosso Salvador nos traz?
Que ele tenha piedade de nós,
Sim, quem poderá avaliar
Como o sofrimento dos homens o entristece?
Para nos dar a herança do céu,
O filho do Altíssimo vem ao mundo,
Porque é Sua vontade que o mundo se salve,
E nos fazer iguais aos Seus anjos.
Por isso, Ele próprio, quer nascer como homem.
Kyrie eleison!
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8. Ária (Baixo)

Großer Herr, o starker König,
Liebster Heiland, o wie wenig
Achtest du der Erden Pracht!
Der die ganze Welt erhält,
Ihre Pracht und Zier erschaffen,
Muß in harten Krippen schlafen.

9. Coral

Ach mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein sanft Bettelein,
Zu ruhn in meines Herzens Schrein,
Daß ich nimmer vergesse dein!

Segunda Parte: Para o Segundo Dia do Natal 
(Lucas 2, 8-14)

10. Sinfonia

11. Recitativo (Evangelista)

Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten 
des Nachts ihre Herde. Und siehe, des 
Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit 
des Herren leuchtet um sie, und sie furchten 
sich sehr.

12. Coral

Brich an, o schönes Morgenlicht,
Und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen
Daß dieses schwache Knäbelein
Soll unser Trost und Freude sein.
Dazu den Satan zwingen
Und letztlich Friede bringen.

Magnífico Senhor, Rei poderoso,
Nosso amado Salvador, oh como Vós
Desprezais as pompas deste mundo!
Aquele que mantém o mundo com o seu poder
Que criou o seu esplendor e a sua beleza,
Tem de dormir numa dura manjedoura.

Ah, Menino Jesus, meu bem-amado,
Faz um berço doce e puro
Para repousar no fundo do meu coração,
Para que eu nunca te esqueça!

Havia naquela mesma comarca pastores que 
estavam no campo, e guardavam durante  
as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que  
o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do 
Senhor os cercou de resplendor, e tiveram 
grande temor.

Irrompe, ó radiosa aurora,
E faz que o céu se ilumine com a luz do dia!
Pastores, não temais,
Porque é a vós que os anjos dizem
Que este frágil menino há-de ser
A nossa Salvação e a nossa alegria.
Ele também há-de vencer Satanás
E trazer-nos, por fim, a paz.
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13. Recitativo (Evangelista e Anjo)

Und der Engel sprach zu ihnen:

Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volke 
widerfahren wird. Denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt David.

14. Recitativo (Baixo)

Was Gott dem Abraham verheißen,
das läßt er nun dem Hirtenchor
erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor
von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch ein Hirt die Tat,
was er damals versprochen hat,
zuerst erfüllet wissen.

15. Ária (Tenor)

Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
Eh ihr euch zu lang verweilet,
Eilt, das holde Kind zu sehn.
Geht, die Freude heißt zu schön,
Sucht die Anmut zu gewinnen,
Geht und labet Herz und Sinnen!

16. Recitativo (Evangelista)

Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen.

17. Coral

Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
Des Herrschaft gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
Da ruhet jetzt der Jungfrau’n Kind.

E o anjo disse-lhes:

Não temais, porque eis que vos trago novas  
de grande alegria, que serão para todo o povo: 
Pois, na cidade de David, vos nasceu hoje  
o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

A promessa que Deus tinha feito a Abraão,
mantém-na agora e cumpre-a
perante o coro dos pastores.
Foi agora revelado a um pastor que recebeu 
todas estas grandes coisas de Deus.
E agora é também um pastor
o primeiro a testemunhar o cumprimento
da promessa que outrora fora feita.

Acorrei, pastores, cheios de alegria,
Não tardeis demasiado.
Apressai-vos a contemplar o divino menino!
Ide, a alegria é imensa,
Procurai alcançar a graça,
Ide e refrescai o coração e a alma!

E isto vos servirá de sinal:
Achareis o menino envolto em panos, 
e deitado numa manjedoura.

Olhai, ali no estábulo sombrio está deitado
Aquele cujo domínio se estende a todo o universo!
Lá, onde antes os animais procuravam alimento,
Repousa agora o filho da Virgem.
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18. Recitativo (Baixo)

So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
Daß ihr das Wunder seht:
Und findet ihr des Höchsten Sohn
In einer harten Krippe liegen,
So singet ihm bei seiner Wiegen
Aus einem süßen Ton
Und mit gesamtem Chor
Dies Lied zur Ruhe vor!

19. Ária (Contralto)

Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
Wache nach diesem vor aller Gedeihen!
Labe die Brust,
Empfinde die Lust,
Wo wir unser Herz erfreuen!

20. Recitativo (Evangelista) 

Und alsobald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen,  
die lobten Gott und sprachen:

21. Coro

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.

22. Recitativo (Baixo)

So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
Daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
Uns kann es so wie euch erfreun.

23. Coral

Wir singen dir in deinem Heer
Aus aller Kraft, Lob, Preis und Ehr,
Daß du, o lang gewünschter Gast,
Dich nunmehr eingestellet hast.

Ide então, ide, ó pastores,
Para contemplar o milagre:
E quando encontrardes o Filho do Altíssimo
Deitado numa dura manjedoura,
Cantai junto ao seu berço,
Cantai suaves melodias,
Cantai todos em coro
Esta canção de embalar!

Dorme, meu doce menino, goza o teu repouso,
E desperta depois para a salvação de todos nós!
Consola o Teu peito,
Sente a alegria
Com que nos enches o coração!

E, no mesmo instante, apareceu com o 
anjo uma multidão dos exércitos celestiais, 
louvando a Deus, e dizendo:

Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade.

Assim, ó anjos, rejubilai e cantai,
Tudo nos foi favorável neste dia!
Vamos! Unamos as nossas vozes,
Isso dá-nos tanta alegria como a vós.

No meio dos vossos exércitos nós Vos cantamos
Com toda a nossa alma: louvor, graças e honra,
Porque Vós, hóspede tão desejado,
Viestes agora até nós.
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Terceira Parte: Para o Terceiro Dia do Natal
(Lucas 2, 15-20)

24. Coro

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Laß dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir jetzo die Ehrfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

25. Recitativo (Evangelista)

Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinander:

26. Coro

Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und 
die Geschichte sehen, die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat.

27. Recitativo (Baixo)

Er hat sein Volk getröst’,
Er hat sein Israel erlöst,
Die Hülf aus Zion hergesendet
Und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
Geht, dieses trefft ihr an!

28. Coral

Dies hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Des freu sich alle Christenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

Senhor do Céu, escutai a nossa súplica,
Aceitai os nossos balbuciantes cantos,
Quando Sião Vos celebra nos seus salmos!
Escutai o louvor dos corações exultantes,
Enquanto Vos prestamos homenagem,
Por nos terdes assegurado a Salvação!

E, quando os anjos se retiraram para o céu, 
disseram os pastores entre si:

Vamos pois até Belém, e vejamos o que 
aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.

Ele consolou o seu povo,
Ele libertou Israel,
Ele enviou-nos o socorro de Sião
Para pôr fim ao nosso sofrimento.
Vede, pastores! Isto foi o que Ele fez;
Ide! É isto que vereis!

Ele fez tudo isto por nós,
Para nos mostrar o Seu imenso Amor;
Que toda a Cristandade rejubile,
E lhe dê graças por toda a eternidade.
Kyrie eleison!
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29. Dueto (Soprano e Baixo)

Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Tröstet uns und macht uns frei.
Deine holde Gunst und Liebe,
Deine wundersamen Triebe
Machen deine Vatertreu
Wieder neu.

30. Recitativo (Evangelista)

Und sie kamen eilend und funden beide, 
Mariam und Joseph, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen 
von diesem Kind gesaget war. Und alle, für 
die es kam, wunderten sich der Rede, die 
ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber 
behielt alle diese Worte und bewegte sie in 
ihrem Herzen.

31. Ária (Contralto)

Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
Fest in deinem Glauben ein!
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
Immer zur Stärke
Deines schwachen Glaubens sein.

32. Recitativo (Contralto)

Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
Was es an dieser holden Zeit
Zu seiner Seligkeit
Für sicheren Beweis erfahren.

Senhor, a vossa compaixão  
e a vossa misericórdia

São o nosso conforto e a nossa libertação.
A vossa graça, o vosso amor,
E a vossa ternura
Renovam a vossa fidelidade ao Pai.

E foram, com grande pressa, e acharam 
Maria e José, e o menino deitado na 
manjedoura. E, vendo isto, divulgaram a 
palavra que lhes fora dita acerca do menino. 
E todos os que a ouviram se maravilharam 
das coisas que os pastores lhes diziam. 
Mas Maria guardava todas estas palavras, 
conferindo-as no seu coração.

Guarda, meu coração, este milagre divino
Solidamente na tua fé!
Faz com que os milagres de Deus
Sejam sempre
A força da tua fraca fé.

Sim, sim, meu coração guardará em si,
O testemunho daquilo que lhe foi revelado
Neste tempo propício
Para a sua felicidade.



14

33. Coral

Ich will dich mit Fleiß bewahren,
Ich will dir
Leben hier,
Dir will ich abfahren,
Mit dir will ich endlich schweben
Voller Freud
Ohne Zeit
Dort im andern Leben.

34. Recitativo (Evangelista)

Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten 
und lobten Gott um alles, das sie gesehen 
und gehöret hatten, wie denn zu ihnen 
gesaget war.

35. Coral

Seid froh dieweil,
Daß euer Heil
Ist hie ein Gott und auch ein Mensch geboren,
Der, welcher ist
Der Herr und Christ
In Davids Stadt, von vielen auserkoren.

Guardar-vos-ei com todo o fervor,
É por Vós
Que quero viver,
É por Vós que quero partir,
Convosco quero enfim elevar-me
Cheio de alegria
Para sempre
Na vida eterna.

E voltaram os pastores, glorificando e 
louvando a Deus por tudo o que tinham 
ouvido e visto, como lhes tinha sido dito.

Alegrai-vos agora,
Que nasceu o vosso Salvador
Como um Deus e como um homem,
Aquele que é
O Senhor e o Cristo
Nasceu, escolhido entre muitos, na cidade 

de David.

Tradução (com excepção dos textos bíblicos) de Maria Clarisse Ferreira dos Santos  
e Ursula Jerosch Herold, gentilmente cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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Stefan Blunier direcção musical 

Stefan Blunier tornou-se maestro titular da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
no início de 2021. Para além dos seus compro-
missos no Porto, a temporada 2021/22 leva -o a 
dirigir a Orquestra da Suíça Romanda, a Sinfóni-
ca de Berna, a Orquestra Estatal de Darmstadt, 
a Sinfónica da Ópera de Toulon e a Sinfónica 
de Singapura. Regressa à Deutsche Oper am 
Rhein com Macbeth de Verdi.

Depois do grande sucesso que foi a nova 
produção de Wozzeck de Berg, no Grand Théâ-
tre de Genève, em 2017, Blunier foi imediata-
mente convidado para uma nova produção 
de O Barão Cigano. Dirigiu depois Lohengrin 
na Ópera de Frankfurt, onde foi também bem-
-sucedido com Daphne, Tristão e Isolda e Car-
men. É convidado frequente da Ópera Alemã de 
Berlim, onde se apresentou recentemente com 
Carmen, Salomé e O Morcego. Dirigiu Diálogos 
das Carmelitas de Poulenc na Ópera Estatal 
de Hamburgo, Os Contos de Hoffmann na Den 
Norske Opera (Oslo) e na Komische Oper (Ber-
lim), e ainda uma nova produção de Der ferne 
Klang de Schreker na Ópera Real Sueca.

Com produções como Der Golem de Eugen 
d’Albert e Irrelohe de Schreker, Stefan Blunier 
ajudou a Orquestra Beethoven de Bona e a Ópe-
ra de Bona a conquistarem prestígio para lá da 
sua região, durante o período em que foi direc-
tor geral de música da cidade, até 2016. Ambas 
as óperas foram editadas pela Dabringhaus & 
Grimm e receberam vários prémios: ECHO 2011 
(Golem) e 2012 (Irrelohe), bem como o Prémio 
da Crítica Discográfica Alemã 2012 (Irrelohe). O 
seu trabalho com esta orquestra incluiu a gra-
vação de uma impressionante discografia, com 
obras raramente apresentadas de Anton Bru-
ckner, Franz Liszt e Franz Schmidt, bem como 
a criação de um ciclo dedicado a Beethoven.

Como maestro de ópera, Stefan Blunier 
tem-se apresentado em cidades como Muni-
que, Hamburgo, Leipzig, Estugarda, Montpellier, 
Oslo, Berna e Londres. Como convidado, dirigiu 
praticamente todas as orquestras sinfónicas 
das rádios alemãs, a Orquestra da Gewandhaus 
de Leipzig, a Sinfónica de Duisburg, o Frank-
furt Museumskonzerte e muitas orquestras da 
Dinamarca, da Bélgica, do Extremo Oriente, da 
Suíça e de França. Mais recentemente, dirigiu 
a Sinfónica NHK (Japão), a Sinfónica Escoce-
sa da BBC, a Sinfónica Nacional da Irlanda, a 
Filarmónica de Estugarda, a Sinfónica do Porto 
Casa da Música, as Filarmónicas de Rhein-
land-Pfalz e do Sul da Holanda, a Orquestra 
da Rádio Norueguesa e a Century Symphony 
Orchestra de Osaka. Paralelamente aos seus 
compromissos em Bona, foi Maestro Convida-
do Principal da Orquestra Nacional da Bélgica 
(2010-2013).

Natural de Berna (Suíça), Stefan Blunier 
estudou piano, trompa, composição e direcção 
de orquestra em Berna e na Escola Superior 
Folkwang, em Essen. É fundador do Ensem-
ble für Neue Musik Essen. Depois das bem-
-sucedidas participações nos Concursos de 
Direcção de Besançon e Malko, foi nomea-
do maestro titular associado em Mannheim e 
director musical e maestro titular em Darm-
stadt (2001-2008), antes de assumir o seu man-
dato como director geral de música da Ópera e 
da Orquestra Beethoven de Bona (2008-2016). 
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Anna-Lena Elbert soprano

Natural de Munique, Anna-Lena Elbert nasceu 
em 1994. Estudou na Universidade de Música e 
Artes Performativas de Munique, na classe de 
Frieder Lang, e concluiu o mestrado em 2021, 
sob a orientação de Julian Prégardien e Fritz 
Schwinghammer. É premiada dos concursos 
Richard Strauss e Helmut Deutsch Lied (2019). 
Já actuou no encontro Schubertíada (Espanha, 
2021) e nos festivais de Schleswig-Holstein e 
de Rheingau (2019). Em 2022, apresenta-se 
pela primeira vez no Festival de Salzburgo, com 
o papel principal na estreia mundial de uma 
ópera infantil de Gordon Kampe. O seu reper-
tório alarga-se desde a música renascentista à 
moderna, incluindo oratórias de Bach, Händel, 
Mozart e Mendelssohn, entre outras.

Durante os seus estudos, Anna-Lena Elbert 
teve uma predilecção especial por música anti-
ga e contemporânea, recebendo preciosas 
orientações de Christine Schornsheim, Kristin 
von der Goltz, Friederike Heumann, Konstantia 
Gourzi e Jan Müller-Wieland. 

Helen Charlston meio-soprano

Helen Charlston está a consolidar-se como 
uma das intérpretes-chave da nova geração 
de cantores britânicos. Ganhou o 1.º Prémio na 
Handel Singing Competition (2018) e foi fina-
lista do Hurn Court Opera Competition e do 
Grange Festival International Singing Compe-
tition. Foi nomeada ‘Rising Star’ pela Orchestra 
of the Age of Enlightenment (2017-19) e City 
Music Foundation Artist (2018). Em 2021, junta-
-se à academia Le Jardin des Voix de Les Arts 
Florissants e ao BBC Radio 3 New Generation 
Artists, um programa destinado a impulsionar 
jovens talentos. Em 2020, estreou The Isolation 

Songbook com Michael Craddock e Alexander 
Soares, um conjunto de 15 canções e duetos 
escritos durante o confinamento.

Entre os seus compromissos recentes e 
futuros, destaca-se o Messias de Händel com 
a BBC NOW e a Filarmónica Real de Liverpool, 
a Oratória de Natal de Bach na Casa da Músi-
ca, Judas Maccabaeus com o Coro de Câmara 
RIAS, e Lobgesang de Mendelssohn com a Royal 
Northern Sinfonia e Paul McCreesh. Estreia-se 
no Palau de la Musica (Barcelona) com a Paixão 
segundo São Mateus de Bach, acompanha-
da pelo Gabrieli Consort and Players. Faz uma 
digressão mundial com o Messias de Händel 
e a Sinfónica de Seattle, a Sinfónica do Oeste 
Australiano e a Sinfónica de Adelaide. Apre-
sentou-se ainda no Festival Sound Unbound 
2019 (Barbican Centre) e em recitais a solo no 
Festival de Música Antiga de York, nos Festi-
vais Handel de Londres e de Halle, no Festival 
Barroco de Korčula, no Festival Internacional 
de Música de Leicester e no Festival Fitzrovia.

Interpretou o papel de Dido na estreia mun-
dial de uma ópera de música de câmara basea-
da nos escritos de Virgílio: Dido is Dead, de 
Rhiannon Randle. Ouvida frequentemente em 
concertos ao vivo na BBC Radio 3, gravou a 
Missa em Si menor de Bach, com a Orchestra 
of the Age of Enlightenment e o Trinity Colle-
ge Choir, para a Hyperion; e Actus Tragicus & 
Himmelskönig sei willkommen (Bach) com o 
Amici Voices e o Amici Baroque Players. Nesta 
temporada, grava o papel de Juno em Semele 
(John Eccles) com a Cambridge Handel Ope-
ra Company e a Academy of Ancient Music.

Começou a cantar como coralista do Coro 
Feminino da Abadia de St. Albans. Prosseguiu 
estudos em música coral como bolseira do Tri-
nity College (Cambridge), e mais tarde no Pem-
broke College Lieder Scheme, orientada por 
Joseph Middleton. 
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Joshua Ellicott tenor

Joshua Ellicott nasceu em Manchester e é 
diplomado pela Universidade de Nova Iorque. 
Prosseguiu estudos como bolseiro em canto na 
Guildhall School of Music and Drama.

Um dos marcos da sua carreira aconteceu 
em 2006, quando foi o vencedor principal do 
Concurso Vocal Internacional de Hertogen-
bosch (Holanda), arrecadando ainda quatro 
dos restantes prémios. Em música antiga, 
trabalhou com N. Harnoncourt, R. Norrington, 
H. Bicket, H. Christophers, R. King, P. McCreesh, 
B. Labadie e E. Haim, desenvolvendo especial 
afinidade com obras de Bach, Händel e Monte-
verdi. No repertório mais recente, tem colabo-
rando com M. Elder, D. Harding e E. P. Salonen 
em obras de Wagner, Weill ou Berg. Foi solis-
ta convidado das mais importantes orques-
tras europeias.

Entre os momentos altos das tempora-
das recentes inclui-se o papel de Tempo em 
Il trionfo del tempo e del disinganno (Ópera Real 
Dinamarquesa), a estreia britânica de Lilacs de 
George Walker (Filarmónica da BBC), o papel 
de Evangelista na Paixão segundo São João 
de Bach (Teatro Arriaga,  Espanha), uma nova 
obra de Stuart MacRae e Canticle No. 5 de 
Britten (Lammermuir Festival). Cantou ainda 
The Great War Symphony de Patrick Hawes, 
Serenade de Britten, Judas Maccabaeus e Mes-
sias de Händel e Oratória de Natal de Bach. Em 
2020/21, interpretou Florestan em Leonore de 
Beethoven (Orquestra Barroca de Freiburgo), 
Saul de Händel (Internationale Bachakademie 
Stuttgart) e Evangelista (Théâtre du Châtelet).

Nesta temporada actua no Lammermuir 
Festival e com o ensemble norueguês Barok-
kanerne,  Les Passions de l’Ame (Suíça) e a 
Orquestra Barroca de Freiburgo.

Rafael Fingerlos barítono

Rafael Fingerlos nasceu em Salzburgo e con-
cluiu o Mestrado em Canto no Conservató-
rio de Viena. Em 2015, participou no Festival 
para Jovens Cantores de Salzburgo e, no ano 
seguinte, regressou para interpretar Pablo na 
estreia mundial da obra The Exterminating 
Angel de Thomas Adès. Estreou-se na Sem-
peroper Dresden em 2016, como Pagageno, e 
na mesma temporada tornou-se membro do 
ensemble da Ópera de Viena, onde continuou 
até ao final da temporada 2019/20. Entretan-
to estreou-se também no Festival de Bregenz 
(Moralès em Carmen, 2017) e no Teatro Real de 
Madrid (Die Soldaten de Zimmermann, 2018). 

Em 2018/19 foi Arlequim em Ariadne auf 
Naxos, em Dresden, numa produção dirigida por 
Christian Thielemann; no ano seguinte interpre-
tou Demetrius numa nova produção de Sonho 
de uma Noite de Verão, na Ópera de Viena, e 
papéis como Papageno, Belcore e Dr. Falke.

Os recitais ocupam um lugar fundamental 
na vida artística de Rafael Fingerlos. Apresen-
tou-se em festivais austríacos e internacionais 
como Schubertiaden i Roskilde (Dinamarca), 
Festival de Música de Câmara de Utrecht 
(Holanda), Znojmo e Kutna Hora (República 
Checa), Schleswig-Holstein e Schumann Fest 
(Alemanha) e Lucerna (Suíça). Cantou em Viena 
(Musikverein e Konzerthaus), Salz burgo (Mozar-
teum), Londres, Milão, Haia, nas Óperas de Coló-
nia e Nice e no Teatro Nacional de Zagreb.

O seu repertório inclui inúmeras cantatas, 
oratórias e missas: cantou A Criação com a 
Insula Orchestra e o Accentus Choir, sob a direc-
ção de L. Equilbey, em festivais franceses e ale-
mães. Gravou quatro CD com lieder a solo, todos 
aclamados pela crítica. O último foi dedicado a 
árias de Mozart, acompanhado pela Mozarteum 
Orchestra com direcção de Leopold Hager.
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Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Bal-
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph 
König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Michael 
Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, 
John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, 
Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diver-
sos compositores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas residências 
artísticas na Casa da Música, destacando-se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Har-
vey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Fried-
rich Haas, Jörg Widmann e Philippe Manoury.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
estando programada para 2021 a sua primeira 
actuação na emblemática Philharmonie de Coló-
nia. Ainda este ano, apresenta um ciclo dedicado 
às sinfonias de Sibelius e novas encomendas da 
Casa da Música aos compositores Luca Fran-
cesconi, Francesco Filidei e Carlos Lopes.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 

Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a categoria 
de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes -Graça, pela 
Naxos, e o disco com obras de Pascal Dusapin 
foi Escolha dos Críticos na revista Gramopho-
ne. Nos últimos anos surgiram os discos mono-
gráficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk 
Chin (2015), Georges Aperghis (2017), Harrison 
Birtwistle (2020) e Peter Eötvös (2021), além de 
obras de compositores portugueses e da inte-
gral dos Concertos para piano e orquestra de 
Rachmaninoff (2017), todos com gravações ao 
vivo na Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Após 
a extinção das Orquestras da Radiodifusão 
Portuguesa, foi fundada a Régie Cooperati-
va Sinfonia (1989-1992), vindo posteriormen-
te a ser criada a Orquestra Clássica do Porto 
e, mais tarde, a Orquestra Nacional do Porto 
(1997), alcançando a formação sinfónica com 
um quadro de 94 instrumentistas em 2000. 
A Orquestra foi integrada na Fundação Casa 
da Música em 2006, vindo a adoptar a actual 
designação em 2010.
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Coro Casa da Música

Paul Hillier maestro emérito

Fundado em 2009, o Coro Casa da Música é 
constituído por uma formação regular de 18 
cantores, que se alarga a formação média ou 
sinfónica em função dos programas apresen-
tados. Contou com Paul Hillier como maestro 
titular, até 2019, e tem sido também dirigido 
por outros maestros prestigiados no âmbito da 
música coral, como Simon Carrington, Nicolas 
Fink, Antonio Florio, Robin Gritton, Sofi Jeannin, 
Andrew Parrott, Marco Mencoboni, Kaspars 
Putniņš, Nacho Rodríguez, Gregory Rose, Nils 
Schweckendiek e James Wood. As suas par-
ticipações em programas corais-sinfónicos 
levam-no a trabalhar com os maestros Martin 
André, Stefan Blunier, Douglas Boyd, Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Michael Sanderling, Christoph König, 
Peter Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, 
destacando-se ainda os programas de músi-
ca antiga com especialistas como Laurence 
Cummings, Paul McCreesh e Hervé Niquet.

As temporadas do Coro Casa da Música 
revelam um repertório ecléctico que se esten-
de desde os primórdios da polifonia medieval à 
nova música. Ao longo dos anos, apresentou em 
estreia mundial obras de Michael Gordon, Gre-
gory Rose, Manuel Hidalgo, Carlos Caires e ainda 
uma partitura reencontrada de Lopes-Graça. 
Mais recentemente, dividiu com o Remix Ensem-
ble a primeira audição mundial do Requiem de 
Francesco Filidei. Fez ainda estreias nacionais de 
obras de compositores fundamentais do nosso 
tempo como Birtwistle, Manoury, Dillon, Haas ou 
Rihm, e tem interpretado outras figuras-cha-
ve dos séculos XX e XXI, como Lachenmann, 
Schoenberg, Stockhausen, Gubaidulina ou Cage. 

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes-Graça ou a obras corais-sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixeira.

O Coro Casa da Música colaborou com 
os agrupamentos instrumentais da Casa da 
Música na interpretação de obras como Gurre-
-Lieder de Schoenberg, Te Deum de Bruckner, 
As Estações e A Criação de Haydn, Missa em Si 
menor, Oratória de Natal, Magnificat e Canta-
tas 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, 
História de Natal de Schütz, Requiem de Ver-
di, Missa para o Santíssimo Natal de Alessan-
dro Scarlatti, grandes obras corais-sinfónicas 
de Prokofieff e Chostakovitch, Requiem de 
Schnittke, Vésperas de Monteverdi, Missa n.º 5 
de Schubert, Stabat Mater de Dvořák e a ora-
tória Paulus de Mendelssohn.

Na temporada de 2021, o Coro percorre 
largos períodos da história da música coral, do 
madrigal renascentista à música contemporâ-
nea. Em parceria com as orquestras da Casa 
da Música, interpreta a integral da Oratória de 
Natal de Bach e o Requiem de Mozart.

O Coro Casa da Música faz digressões regu-
lares, tendo actuado no Festival de Música Anti-
ga de Úbeda y Baeza e no Auditório Nacional 
de Madrid, no Festival Laus Polyphoniae em 
Antuérpia, no Festival Handel de Londres, no 
Festival de Música Contemporânea de Hud-
dersfield, no Festival Tenso Days em Marse-
lha, nos Concertos de Natal de Ourense e em 
várias salas portuguesas.
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Orquestra Sinfónica

Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Evandra Gonçalves
Maria Kagan
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Tünde Hadadi
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Catarina Martins
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Paul Almond

Viola
Trevor McTait*
Anna Gonera
Emília Alves
Rute Azevedo
Theo Ellegiers

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Irene Alvar
Sharon Kinder
João Cunha

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Nadia Choi

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques
Telma Mota*

Fagote
Gavin Hill

Trompete
Aleš Klančar*
Luís Granjo
Rui Brito

Tímpanos
Bruno Costa

Cravo
Luís Duarte*
Vítor Pinho*

Órgão
Jonathan Ayerst*

*instrumentistas convidados 

Coro Casa da Música 

Soprano
Alexandra Moura
Ana Caseiro
Ângela Alves 
Cristina Pamplona
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Lúcia Ribeiro 
Luísa Barriga
Rita Venda

Contralto
Ana Isabel Almeida 
Brígida Silva
Filipa Aires
Gabriela Braga Simões
Joana Guimarães
Joana Leite Castro
Maria João Gomes
Sara Cruz
Susana Milena

Tenor
Almeno Gonçalves
Fábio Borges
Gonçalo Limpo Faria
Jorge Barata
Mário Santos
Ricardo Leitão Pedro
Rui Aleixo
Vítor Sousa

Baixo 
Francisco Reis
Luís Pereira
Nuno Mendes
Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres 
Ricardo Rebelo da Silva
Tomé Azevedo
Pedro Lopes 
Carmindo de Carvalho

Maestro correpetidor
Pedro Teixeira

Pianista correpetidor
Luís Duarte
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