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Introdução (Maestoso e adagio)
1. “Pai, perdoai ‑os, pois eles não sabem o que fazem” (Largo)
2. “Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso” (Grave e cantabile)
3. “Mulher, este é o teu filho, eis aqui a tua mãe” (Grave)
4. “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?” (Largo)
Introdução (Largo e cantabile)
5. “Tenho sede” (Adagio)
6. “Está consumado” (Lento)
7. “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Largo)
O Terramoto: “Ele já não é” (Presto e con tutta la forza)

Tradução do texto original nas páginas 6 e 7
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Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 1732 – VIENA, 1809

As Sete Últimas Palavras  
de Cristo na Cruz

Na altura em que Joseph Haydn recebe a 
encomenda para escrever uma obra sacra 
para a Catedral de Cádis, em Espanha, as 
visões filosóficas sobre a religião na Europa 
encontram ‑se num momento de especial 
ebulição. Um dos factores que estimula‑
ram o debate, curiosamente, foi o Terramoto 
de Lisboa em 1755, que levantou pergun‑
tas complexas a uma sociedade que acre‑
ditava maioritariamente nas motivações 
divinas para os desastres naturais e nos cas‑
tigos épicos à boa maneira bíblica. Alguns 
pensadores destacaram ‑se neste debate, 
nomeadamente Immanuel Kant, que pro‑
curou formular uma primeira teoria de base 
exclusivamente física para explicar o fenó‑
meno, e Voltaire, que atacou sem quar‑
tel a ideia do “melhor dos mundos possí‑
veis” postulada por Leibnitz, perguntando 
no longo Poema sobre o desastre de Lis‑
boa: “Mais comment concevoir un Dieu,  
la bonté même,/ Qui prodigua ses biens à ses 
enfants qu’il aime,/ Et qui versa sur eux les 
maux à pleines mains ?” E concluindo: “Un 
jour tout sera bien, voilà notre espérance ;/ 
Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion.” 1

No contexto da Áustria em que Haydn 
vivia, a questão agudizava ‑se um pouco mais, 
já que o imperador José II tinha colocado a 

1   Tradução livre: “Mas como conceber um Deus, a 
bondade em si mesmo,/ Que não poupa os bens aos 
filhos que ama,/ E que sobre eles lança os males às 
mãos cheias?”; “Um dia tudo ficará bem, eis a nossa 
esperança;/ Tudo está bem hoje, eis a ilusão.”

Igreja Católica austríaca sob a sua autori‑
dade, forçando ‑a a uma reforma racionalista 
integrada nas ideias iluministas que a afasta‑
vam do culto das relíquias e dos santos peri‑
féricos, por exemplo. Em especial na década 
de 1780, tudo o que possa traduzir falta de 
objectividade ou complexidade desnecessá‑
ria é abolido das práticas da Igreja austríaca: 
é o que acontece com a música sacra instru‑
mental, reduzida aos serviços dominicais e a 
grandes cerimónias, em benefício dos hinos 
congregacionais em vernáculo. Até mesmo a 
retórica das homilias se torna alvo das medi‑
das de José II, que defende a transmissão de 
uma única mensagem retirada de cada lei‑
tura do Evangelho, uma ideia que estimule em 
simultâneo a vertente intelectual e a emocio‑
nal. Interditas são as “expressões ambíguas 
ou insinuações impróprias e qualquer con‑
trovérsia ou crítica desnecessária”. O acadé‑
mico Richard Will (citando Mark Evan Bonds) 
faz um interessante paralelismo entre estas 
directivas religiosas e os conceitos estabele‑
cidos nos próprios manuais de composição: 
cada secção de uma obra musical deverá 
elaborar uma ideia principal única e, através 
desta, uma emoção associada. Adaptando o 
conceito às Sete Últimas Palavras, verifica ‑se 
que “através de um desenvolvimento motí‑
vico e harmónico concentrado e pouco habi‑
tual, explora ‑se o potencial musical e emo‑
cional de uma ideia principal” que provém 
de cada uma das palavras dos Evangelhos. 
Mais do que dramatizar a Paixão de Cristo, 
pretende ‑se reflectir sobre a mesma.

A década de 1780 é um período da car‑
reira de Haydn em que a composição de 
obras sacras se vê reduzida ao mínimo, em 
resultado da situação político ‑religiosa aus‑
tríaca. Apesar do compositor ser conhecido 
por epítetos como “o pai da sinfonia” e “o pai 
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do quarteto de cordas”, pelo seu importantís‑
simo contributo para a fixação destes géne‑
ros, a verdade é que a música sacra não foi 
de forma nenhuma negligenciada ao longo 
da sua vida, até pelas funções que desempe‑
nhava na corte dos Príncipes de Esterházy, 
como mestre ‑capela entre 1766 e 1790 – 
responsável pela música para a orquestra, 
música de câmara, ópera e música sacra. 
Por outro lado, a partir de 1779, a renegocia‑
ção do seu contrato com o Príncipe Nicolaus 
Esterházy permite ‑lhe publicar e vender a sua 
música e aceitar encomendas sem necessi‑
dade de consentimento do patrono, algo que 
faz florescer a sua carreira internacional, tor‑
nando ‑o o compositor mais conceituado da 
Europa.

Uma das encomendas surge ‑lhe a par‑
tir de Cádis, Espanha, e permite ‑lhe explorar 
uma forma original de música religiosa desti‑
nada à cerimónia das Três Horas, evocativa 
da morte de Cristo na Cruz na sexta ‑feira da 
Paixão. A cerimónia durava entre o meio ‑dia 
e as três horas da tarde da Sexta ‑Feira Santa, 
e promovia a meditação sobre sete frases 
proferidas por Jesus na Cruz. Esta cerimónia 
tem uma ligação forte a Lima, no Peru, onde o 
padre jesuíta Alonso Messia Bedoya se desta‑
cou na fixação da sua forma e na utilização de 
música alternando com as palavras de Cristo 
e favorecendo a introspecção. Voltando ao 
tema dos terramotos, vale a pena lembrar o 
grande abalo de Lima e o consequente mare‑
moto em Callao de 1687, arrasando toda a 
costa do Peru e resultando numa intensifi‑
cação da fé e das cerimónias católicas – e 
na mistificação em torno de imagens religio‑
sas com vários relatos de milagres. Um outro 
terramoto ainda mais violento e catastrófico 
seria sentido em 1746 na mesma região, com 
grandes repercussões no pensamento ilumi‑

nista e no debate científico ‑religioso europeu, 
que poucos anos depois o desastre de Lisboa 
redobraria, como fizemos notar atrás.

A associação da cerimónia das Três 
Horas ao mistério e obscuridade das tradi‑
ções e rituais religiosos seria de alguma forma 
incompatível com o momento político aus‑
tríaco, pelo que este projecto deu a Haydn 
a oportunidade de explorar um universo de 
misticismo de que se via arredado no seu 
país. Num oratório construído numa gruta 
sob a Igreja do Rosário, o cenário era espe‑
cial, com todas as entradas de luz tapadas e 
apenas um grande candeeiro no centro que‑
brando a escuridão. O próprio Haydn des‑
creve o contexto: “Ao meio ‑dia fechava ‑se a 
porta e começava a cerimónia. Depois de um 
serviço curto, o bispo subia ao púlpito, pro‑
nunciava a primeira das sete palavras (ou fra‑
ses) e fazia um discurso. Terminando, deixava 
o púlpito e prostrava ‑se de joelhos diante 
do altar. Este intervalo era preenchido com 
música. De igual modo, o bispo pronunciava 
a segunda palavra, depois a terceira e assim 
sucessivamente, seguindo ‑se a orquestra 
a pontuar cada discurso. A minha composi‑
ção estava sujeita a estas condições, e não 
foi tarefa fácil escrever sete adágios, cada 
um com dez minutos, para serem tocados um 
após outro sem fatigar os ouvintes.”

Os compassos iniciais de cada um dos 
adágios – ou Sonatas –, embora apenas ins‑
trumentais na sua origem, são na verdade 
adaptações do texto das palavras de Cristo, 
respeitando a sua métrica e acentuação. 
Nas primeiras edições, Haydn incluiu até 
esse texto sob as partes escritas destas sec‑
ções iniciais, como se fossem cantadas, para 
que os músicos tivessem uma clara noção 
da ideia sobre a qual era construída cada 
Sonata. A associação íntima da música ao 
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texto, por outro lado, pretendia que os ouvin‑
tes fossem envolvidos pelas palavras, mesmo 
que apenas sugeridas, e sentissem a medita‑
ção de forma mais profunda.

O facto de se tratar de uma obra pura‑
mente instrumental permitiu que fosse difun‑
dida de forma independente do seu con‑
texto cerimonial, pelo que conquistou grande 
sucesso na Europa e originou várias adapta‑
ções. A mais conhecida é a versão para quar‑
teto de cordas, escrita por Haydn logo em 
1787, que ainda hoje é amplamente interpre‑
tada por inúmeros agrupamentos, até porque 
lhes permite uma incursão numa linguagem 
diferente dos quartetos clássicos do com‑
positor. Uma versão para piano foi logo tam‑
bém editada, e quando Haydn inicia as suas 
viagens a Londres – após se ver libertado das 
suas obrigações com o desmantelamento da 
orquestra e da ópera dos Esterházy – toma 
contacto com uma versão coral da obra em 
Passau, em 1794, da autoria de Joseph Frei‑
bert. Haydn decide então fazer a sua própria 
adaptação em forma de oratória, para coro, 
solistas e orquestra, publicando ‑a em 1801 
(é esta a versão hoje interpretada, sendo no 
entanto as partes instrumentais assumidas 
integralmente pelo piano com algumas adap‑
tações). Nas secções iniciais de cada Sonata 
são cantadas as palavras de Cristo, em ale‑
mão – a versão original subentendia ‑as em 
latim –, seguindo ‑se toda a música da ver‑
são orquestral com textos oriundos do pie‑
tismo luterano, revistos com a colaboração 
do Barão Gottfried van Swieten – que voltaria 
a trabalhar com Haydn nos libretos das céle‑
bres oratórias A Criação e As Estações.

A utilização de textos pietistas ganha um 
significado adicional, já que o pietismo valo‑
rizava o carácter pessoal da fé, a experiên‑
cia individual e a emoção, ao invés da face 

ritual e sacrificial da religião. De algum modo 
enquadra ‑se na visão racional promovida 
pelo Iluminismo e, mais concretamente, nas 
atrás mencionadas disposições religiosas do 
imperador José II na Áustria. Os sentimen‑
tos de Cristo como homem, os seus ensina‑
mentos e a sua devoção pelos outros são 
ideias mais valorizadas do que a sua existên‑
cia divina e os seus actos miraculosos – uma 
ideia elogiada pelo primeiro crítico da obra, 
Johann Friedrich Christmann, logo em 1788.

Para além das sete palavras, desenha‑
das em forma de sete Sonatas lentas e medi‑
tativas, a obra conta com uma introdução, 
também ela lenta; uma introdução ao quinto 
número, escrita especialmente para a ora‑
tória; e um curto andamento final – O Ter‑
ramoto – que pela sua energia e velocidade 
contrasta com toda a restante obra. Sim‑
boliza o terramoto que se segue à morte de 
Cristo e, ao contrário de muitas outras Pai‑
xões que abrem espaço à promessa de sal‑
vação após o cataclismo, não deixa senão a 
impressão profunda de destruição e muito 
pouco espaço à redenção e transcendên‑
cia. O intuito de Haydn terá sido também o 
de evocar as repercussões do terramoto de 
1755 na cidade de Cádis, cuja zona marginal 
foi destruída pelo maremoto. Não será, con‑
tudo, descabido fazer a ponte entre este final 
que surpreendeu os críticos e uma ideia de 
pessimismo que então nascia como resul‑
tado dos debates desenvolvidos ao longo do 
século em torno dos desastres naturais e do 
seu significado, remanescentes do pensa‑
mento de Voltaire e da conclusão segundo a 
qual este não pode ser o melhor dos mundos 
possíveis: “Túmulos, abri ‑vos, pais, subi para 
a luz! A terra que vos cobre está toda ensan‑
guentada.”

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2015
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1.
Pai, perdoai ‑os, pois eles não sabem o 
que fazem. [Lucas 23:34]
Pai que estais no céu,
olhai cá para baixo do vosso eterno trono!
Pai do amor,
o vosso unigénito implora pelos pecadores,
pelos vossos filhos, ouvi o vosso filho!
Ai, que tão fundo caímos,
que tão gravemente pecámos;
mas, pelo bem de todos, por todos nós,
foi derramado o sangue do vosso filho.
O sangue do cordeiro não clama vingança;
ele expia os pecados.
Pai do amor,
fazei com que encontremos a misericórdia,
escutai o vosso filho!
Ó Pai, ó Pai, escutai o vosso filho!

2.
Em verdade te digo que hoje estarás 
comigo no Paraíso. [Lucas 23:43]
De toda a compaixão, misericórdia e amor
sois Vós o mediador, Cordeiro de Deus.
Logo que alguém arrependido clama por Vós:
“Quando chegardes ao vosso Reino,
ah, pensai em mim!”
Então lhe prometeis, 
com toda a Vossa clemência:
“Hoje estarás comigo no Paraíso.” 
Senhor e Deus! Olhai por nós!
Vede aos pés da Vossa cruz
o nosso sincero arrependimento e penitência!
Vede, ó Pai, o nosso arrependimento!
Dai ‑nos também na hora da morte
aquele consolo da Vossa boca:
“Hoje estarás comigo no Paraíso.” 

3.
Mulher, este é o teu filho, eis aqui a tua 
mãe!  [João 16:26]
Mãe de Jesus,
que desolada, chorando, soluçando
estavas junto à cruz,
sentindo os tormentos do seu sofrimento
na hora amarga da despedida
sete vezes em ti.
Quase já sem conseguires aguentar,
mesmo assim firme e serena,
aceitas como filho o fiel discípulo
e com ele também a nós como filhos.
Mãe de Jesus,
ó abrigo de todos os pecadores,
ouve a súplica dos teus filhos.
Socorre ‑nos no último pleito,
mãe cheia de ternura.
Oh, ajuda ‑nos a todos!
Quando lutamos com a morte,
para que dos nossos angustiados corações
te cheguem os nossos lamentos,
não nos deixes, mãe,
não nos deixes sucumbir!
Ajuda ‑nos a derrotar o inimigo,
e acompanha ‑nos no nosso último pleito!
Quando lutamos com a morte,
oh, revela ‑te então como mãe
e recomenda ‑nos ao teu filho, ó mãe!

4.
Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste? [Mateus 27:46]
Porque me abandonaste?
Quem consegue ver os vestígios da divindade?
Quem? Quem consegue compreender 
este mistério?
Ó Deus da força, ó Deus do poder e da energia,
nós somos obra das tuas mãos,
e do teu amor,
ó Senhor, que nos salvaste.
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Ó Senhor,
agradecemos ‑te do fundo do coração.
Por nossa causa sofreste dor, escárnio,
abandono, medo e martírio.
Senhor, quem poderia não amar ‑te
e ainda te consternar com pecados?
Quem poderá não compreender a tua graça?
Não, nada nos há ‑de separar de ti,
aqui e lá na eternidade.

5.
Jesus clamou: Tenho sede! [João 19:29]
Contenham a vossa vingança,
amansem a vossa raiva!
Homens, 
deixem que a compaixão vos suavize,
que a misericórdia entre nos vossos corações!
Jesus clamou: “Ai, tenho sede!”
Dão ‑lhe vinho, misturado com bílis.
Assim se deliciaram com ele.
Será que a crueldade pode ir mais longe?
Agora ele já não consegue conter a dor,
que lentamente o consome,
essa dor que era bem fazer.

6.
Está consumado! [João 19:30]
Pregado à madeira do sacrifício 
pende Jesus na noite;
e então ele clamou alto: “Está consumado.”
O mal que tal madeira fez,
é pela mesma reparado.
Ai de vós maus, ai de vós cegos, 
ai de vós todos,
que sempre somais 
mais pecados aos pecados!
Homens, reflecti!
Será que encontrareis misericórdia,
quando ele chegar à sua glória e ao seu poder?
Salvai ‑nos, mediador, da perdição!
Ouvi, homem de Deus, o nosso clamor!

Não deixai que o vosso sofrimento 
e a vossa morte tenham sido em vão.
Deixai ‑nos herdar o céu
e rejubilarmo ‑nos contigo eternamente.

7.
Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
espírito. [Lucas 23:46]
“Nas tuas mãos entrego o meu espírito.”
Agora o seu sofrimento 
não poderá subir mais alto,
agora ele triunfa alto e diz:
“Tomai, Pai, a minha alma,
em tuas mãos entrego o meu espírito.”
Deixa depois pender a cabeça e morre.
O seu sangue salvou ‑nos da eterna perdição,
por amor a nós homens
ele morreu a morte dos pecadores.
Vós deste ‑nos nova vida, 
o que podemos dar ‑vos nós?
A vossos pés nos colocamos,
ó Jesus, profundamente comovidos,
aceitai o nosso coração como sacrifício!

 – O Terramoto
Ele já não é.
Das profundezas da terra ecoa: Ele já não é!
Estremece, Gólgota, estremece!
Ele morreu nas tuas alturas.
Ó sol, voa e não ilumines este dia!
Rasga, rasga a terra que alberga os assassinos!
Túmulos, abri ‑vos, pais, subi para a luz!
A terra que vos cobre está toda 
ensanguentada.

Tradução: Luísa Lara
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, tornou ‑se 
um dos principais maestros corais do mundo. 
Foi Maestro Titular do Coro de Câmara Filar‑
mónico da Estónia (2001 ‑2007) e é Titular 
do Ars Nova Copenhagen desde 2003. Em 
2008 tornou ‑se Maestro Titular do Coro de 
Câmara Nacional da Irlanda, e em 2009 assu‑
miu o mesmo cargo no Coro Casa da Música.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo e foram aclama‑
das em todo o mundo, conquistando nume‑
rosos prémios. Recebeu um Grammy Award 
por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor Gravação 
Coral) com o Coro de Câmara Filarmónico da 
Estónia, e outro por The Little Match Girl Pas‑
sion de David Lang com o Theatre of Voices 
e o Ars Nova Copenhagen (Harmonia Mundi). 

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus e artistas como 
Kronos Quartet, Peter Sellars, Bobbie McFer‑
rin, Tim Rushton e Richard Alston. Como con‑
vidado, dirigiu a London Sinfonietta, Orquestra 
de Câmara St. Paul, Concerto Copenhagen, 
Athelas Sinfonietta, Orquestra de Câmara de 
Tallinn, Orquestra Barroca Irlandesa, Remix 
Ensemble, Concerto Palatino, Fretwork, 
Ensemble de Sopros da Holanda, I Solisti 
del Vento, Ensemble de Sopros da Suécia, 
Orquestra Sinfónica Estatal da Estónia, Filar‑
mónicas de Copenhaga e de Tóquio, Sinfóni‑
cas de Sønderjyllands, Taiwan e Utah e Sin‑
fónica do Porto Casa da Música. 

Entre os seus compromissos recentes 
destacam ‑se concertos no Southbank em 
Londres, Festival Internacional de Bergen, 
BBC Proms, Ópera Real Dinamarquesa em 
Copenhaga, Carnegie Hall, Festival de Edim‑

burgo e Musikfest Berlin com o Coro da Rádio 
de Berlim.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da 
Califórnia (Santa Cruz e Davis) e foi Direc‑
tor do Early Music Institute na Universidade 
de Indiana entre 1996 e 2003. Os seus livros 
sobre Arvo Pärt e Steve Reich, juntamente 
com numerosas antologias de música coral, 
são publicados pela Oxford University Press. 
Em 2006 foi condecorado com a Ordem do 
Império Britânico pelos serviços prestados à 
música coral. Em 2013 foi nomeado Cavaleiro 
da Ordem de Dannebrog.

Elsa Marques Silva piano

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

É laureada dos seguintes concursos 
nacionais: Prémio Helena Costa (2º pré‑
mio), Concurso de Interpretação do Estoril 
(2º prémio), Prémio Jovens Músicos (2º pré‑
mio) e Concurso de Piano da Covilhã (1º pré‑
mio). Internacionalmente, possui o galardão 
Concerto Awards – 1988 International Music 
Academy Piano Program – Kromeriz (Repú‑
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blica Checa), foi finalista do Emerson Quartet 
Competition e obteve o 2º prémio no Young 
Artist Piano Competition, Connecticut (EUA).

Tocou como solista com a Orquestra 
Nacional do Porto, Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, Orquestra do Norte, 
Orquestra do Algarve, Orquestra Sinfónica 
da Póvoa de Varzim, Remix – Orquestra 
de jovens e Orquestra Filarmonia das Bei‑
ras, colaborando com maestros como Meir 
Minsky, Ferreira Lobo, Osvaldo Ferreira, 
Nicholas Kok, Cesário Costa, Luís Carvalho e 
Jean ‑Marc Burfin. 

Realizou inúmeros recitais tanto a solo 
como em formações de câmara, em Portu‑
gal (CCB, Palácio da Bolsa, Universidade de 
Aveiro, Culturgest, Teatro Camões, Teatro Gil 
Vicente de Coimbra, Teatro Baltasar Dias – 
Madeira, etc.), Espanha, Reino Unido, Alema‑
nha, Estados Unidos da América e Brasil.

Gravou para a Numérica, Atelier de Com‑
posição e RDP. A sua discografia inclui um CD 
dedicado a obras de Schumann com o clari‑
netista Nuno Pinto, um CD com o trompista 
Bernardo Silva e outro inteiramente preen‑
chido com a obra de Álvaro Salazar Estudos 
Incomunicantes para dois pianos, com a pia‑
nista Eugenia Chvets. Gravou também diver‑
sas obras contemporâneas para piano solo, 
das quais se destaca a peça de Fernando 
Lapa Três Cantos para uma Memória.

É membro da OrchestrUtopica e do 
Sond’arte Electric Ensemble. Tem dedicado 
particular atenção à música contemporânea, 
participando em inúmeras estreias de com‑
positores portugueses e estrangeiros.

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier maestro titular

O Coro Casa da Música estreou ‑se em 2009 
sob a direcção do seu maestro titular Paul 
Hillier, referência incontornável da música 
coral a nível internacional. É constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, que se 
alarga a formação média ou sinfónica em fun‑
ção dos programas apresentados. O repertó‑
rio do Coro estende ‑se a todos os períodos 
históricos desde a Renascença até aos nos‑
sos dias, incluindo a música a cappella ou com 
orquestra, neste caso ao lado dos agrupa‑
mentos da Casa da Música – Orquestra Bar‑
roca, Orquestra Sinfónica e Remix Ensemble. 

Desde a sua fundação, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cum‑
mings, Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, 
Andrew Parrott, Antonio Florio, Christoph 
König, Peter Rundel, Paul Hillier, Robin Grit‑
ton, Michail Jurowski, Martin André, Marco 
Mencoboni, Baldur Brönnimann e Olari Elts, a 
que se juntam em 2015 as estreias de Gregory 
Rose, Takuo Yuasa e Nicolas Fink.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, Cantatas 
de Natal de Bach (no Porto e em Ourense), 
O Cântico Eterno de Janáček, a Sinfonia 
Coral de Beethoven, o Requiem à memória de 
Camões de Bomtempo, o Requiem Alemão 
de Brahms, a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias 
de Händel, o Te Deum de Charpentier, a Ora‑
tória de Natal e Cantatas de Bach, o Te Deum 
de António Teixeira e o Requiem de Verdi. Em 
programas a cappella, destaca ‑se a presença 
regular da música portuguesa, com especial 
incidência nas obras dos grandes polifonis‑
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tas do Renascimento mas também na música 
do século XX. Tem interpretado diversas 
obras em estreia nacional e fez a estreia mun‑
dial de Motetes de Carlo Gesualdo na versão 
reconstruída por James Wood e de uma nova 
obra de Carlos Caires.

Na temporada de 2015, o Coro Casa da 
Música volta ‑se especialmente para a grande 
tradição coral germânica, interpretando o 
Magnificat de Bach, a Missa Solene de Bee‑
thoven, a Oratória de Natal de Schütz e ainda 
obras de Stockhausen e Lachenmann.

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, e em várias 
salas portuguesas.

Iris Oja é a maestrina co ‑repetidora do 
Coro Casa da Música.

Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões 
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda
 
Contraltos
Ana Calheiros
Brígida Silva
Iris Oja
Joana Valente
 
Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Pedro Matos

Baixos
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres
 
Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja



CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, LDA.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.
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TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.
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