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1ª Parte

Domenico Scarlatti
Sinfonia 7 em Dó maior (1703/1719?; c.3min.)

Presto – Adagio e staccato – Allegrissimo

Alessandro Scarlatti
Kyrie da Missa ‘per il Santissimo Natale’ a 
dois coros (1707; c.4min.)

Domenico Scarlatti
Sinfonia 6 em Ré maior (1703/1719?; c.4min.)

Allegro – Grave e staccato – Allegro

Alessandro Scarlatti
Gloria da Missa ‘per il Santissimo Natale’ a 
dois coros (c.10min.)

2ª Parte

Alessandro Scarlatti
Credo da Missa ‘per il Santissimo Natale’ 
(c.8min.)

Arcangelo Corelli
Concerto op. 6 n.º 8, ‘fatto per la notte di 
Natale’ (c.1680?; c.15min.)

1. Vivace – Grave, sostenuto e come stà
2. Allegro
3. Adagio – Allegro – Adagio 
4. Vivace
5. Allegro
6. Largo: Pastorale ad libitum 

Alessandro Scarlatti
Sanctus da Missa ‘per il Santissimo Natale’ 
(c.2min.)

[Cantochão: Benedictus]

Clemens non Papa (Jacob Clement)
Ego flos campi, a 7 (1550; c.6min.)

Alessandro Scarlatti
Agnus Dei da Missa ‘per il Santissimo Natale’ 
(c.4min.)

Jacob Handl ‘Gallus’
Omnes de Saba venient, a 5 
(pub.1586; c.2min.)Textos originais e traduções  nas páginas 7 a 10.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

APOIO MÚSICA PARA O NATAL MECENAS MÚSICA CORAL
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Roma, 24 de Dezembro de 1707

A Basílica de Santa Maria Maior é uma das 
quatro basílicas papais na cidade de Roma, 
e a mais antiga igreja do mundo dedicada ao 
culto da Virgem Maria. O magnífico templo 
alberga, numa cripta sob o altar ‑mor, uma das 
mais preciosas e veneradas relíquias cristãs: 
algumas tábuas que se crê terem pertencido 
ao Presépio (ou manjedoura) de Belém, no 
qual foi deitado o Menino Jesus, envolvido em 
panos por sua Mãe, na primeira Noite de Natal 
(Lc 2, 7). Em memória desta relíquia, e em vene‑
ração pela maternidade divinal de Maria, era 
nesta basílica que os Papas tradicionalmente 
celebravam as missas do Natal. Santa Maria 
Maior contou, ao longo da sua história, com 
extraordinários artistas entre os seus músi‑
cos, e bastaria para isso recordar o nome de 
Palestrina, Mestre de Capela entre 1561 e 1563. 
Outro nome dela indissociável é o de Alessan‑
dro Scarlatti, que foi igualmente Mestre de 
Capela entre 1707 e 1709. Tendo as festivida‑
des do Natal uma tão grande importância na 
basílica, não é de estranhar que vários compo‑
sitores tenham deixado relevantes obras nata‑
lícias a ela dedicadas. 

Ainda antes de ser aqui Mestre de Capela, 
Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660 – Nápo‑
les, 1725) – hoje sobretudo recordado pela sua 
vasta obra vocal profana, que inclui largas 
dezenas de óperas, serenatas e cantatas – 
escreveu em 1704 a exemplar ‘Missa Clemen‑
tina’ para as celebrações do Natal da Basílica, 
num estilo polifónico conservador à imitação 
de Palestrina. Em 1707, recentemente eleito 
para o prestigiante cargo, compôs num estilo 
radicalmente diferente a Messa per il Santis-
simo Natale per uso della Basilica di S. Maria 

Maggiore. É uma das suas duas únicas missas 
em ‘estilo moderno’, muito variada na sua 
combinação de diferentes tradições e influên‑
cias. Explorando a policoralidade, as suas 9 
vozes estão repartidas por dois coros: um 
primeiro coro a 5 vozes e um segundo coro a 
4. Ambos os coros são totalmente indepen‑
dentes, e dialogam antifonalmente, juntando ‑se 
apenas em momentos significativos do texto e 
nas cadências principais. Originalmente esta‑
vam colocados em estrados separados, e eram 
acompanhados cada um pelo seu baixo contí‑
nuo. Não sabemos exactamente o número de 
cantores empregues na sua estreia, mas em 
princípio apenas o segundo coro admitiria mais 
do que um cantor por parte, sendo o primeiro 
coro normalmente confiado a solistas. A este 
dispositivo vocal Scarlatti acrescenta partes 
instrumentais para dois violinos, algo raro nesta 
época no contexto das Capelas Papais, em que 
normalmente só eram permitidos instrumen‑
tos de acompanhamento para o baixo contí‑
nuo (como em S. Pedro do Vaticano) quando 
não eram mesmo totalmente proibidos (como 
na Capela Sistina).

A Missa possui um carácter marcadamente 
festivo, devido ao arrojado uso do duplo coro, 
à escrita vocal virtuosista, e ao brilhante e 
animado acompanhamento instrumental, inde‑
pendente das vozes. Apresenta também algu‑
mas alusões à música popular de índole pastoril 
– os pastores estão associados ao Natal desde 
o relato evangélico original – nomeadamente no 
recurso frequente aos bordões, remanescen‑
tes das gaitas ‑de ‑foles, e aos marcados ritmos 
de dança presentes em várias secções. Possui 
igualmente momentos de grande sobriedade 
e decoro, dotados de grande expressividade 
e refinamento. O auge emocional é atingido 
na secção central do Credo (o Et incarnatus, 
solene evocação da Encarnação do Verbo 
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ritualmente acompanhada de cerimoniosa 
genuflexão), mas são muitos os outros instan‑
tes de extraordinário requinte harmónico e de 
atenta exploração de cores e texturas. A Missa 
não possui música para todas as secções do 
Ordinário: Scarlatti não musicou o Benedic-
tus (a parte central do Sanctus), que foi prova‑
velmente interpretado em cantochão (como 
acontecerá neste concerto) ou recitado em 
silêncio durante uma obra instrumental. Não 
inclui também a última invocação do Agnus 
Dei (dona nobis pacem) que talvez tenha sido 
cantada repetindo a música da secção ante‑
rior. Normalmente tais procedimentos deviam‑
‑se não à vontade pessoal do compositor, mas 
a restritivas regras litúrgicas usadas especifi‑
camente por cada instituição, uma vez que as 
normas permitiam alguma flexibilidade no uso 
da música de acordo com a tradição local. 

As duas últimas secções da Missa – Sanc-
tus e Agnus Dei – são bastante curtas, mas 
as três primeiras – Kyrie, Gloria e Credo – são 
muito mais desenvolvidas. Subdivididas em 
vários segmentos contrastantes, permitem 
sublinhar musicalmente as várias gradações 
expressivas do texto e dão ensejo ao compo‑
sitor e aos intérpretes para explorar diferen‑
tes recursos técnicos e expressivos. A obra 
resulta no entanto unificada pelo recurso a um 
ritornelo instrumental que surge no Kyrie e é 
depois repetido no meio do Credo (Et resurexit) 
e no Sanctus; bem como pela sua clara estru‑
tura tonal centrada na tonalidade de Lá maior 
– tonalidade essa caracterizada por, de acordo 
com vários teóricos barrocos, evocar ‘alegria 
campestre’ (Charpentier), ser ‘comovente mas 
algo brilhante’ (Matheson) e expressar ‘amor 
inocente, alegria juvenil, ternura de carácter e 
confiança em Deus’ (Schubart).

Alessandro Scarlatti, que mantivera sempre 
relações próximas com Portugal, compondo 
ou adaptando várias obras para os embaixa‑
dores portugueses em Roma, apresentou no 
entanto objecções à emancipação profissio‑
nal do seu jovem filho Domenico, que antece‑
deu as negociações prévias à sua contratação 
pela Corte Portuguesa em 1719. Domenico 
Scarlatti (Nápoles, 1685 – Madrid, 1757) – que 
auxiliara o pai em Santa Maria Maior como 
‘maestro assistente’ (‘per battere al 2º Coro’, 
diz ‑nos uma fonte de 1707) ocupava, antes da 
viagem para Lisboa, o prestigiante posto de 
Mestre de Capela de S. Pedro do Vaticano – a 
Capella Giulia – e era já uma figura incontorná‑
vel da vida musical romana. As breves sinfonias 
apresentadas hoje datam muito provavelmente 
desta época e terão sido compostas para intro‑
duzir obras vocais – ópera, cantata ou serenata 
– ainda não identificadas. Possuem todas as 
características das Aberturas operáticas da 
época, tal como as restantes obras de Scarlatti 
reunidas no mesmo manuscrito.

De carácter bem diferente é o legitimamente 
famoso Concerto fatto per la Notte de Natale 
de Arcangelo Corelli (Fusignano, 1653 – 
Roma, 1713). Foi publicado postumamente em 
1714, em Amesterdão, como o oitavo concerto 
do seu Opus 6, mas foi seguramente composto 
anteriormente, já nos finais de Seiscentos ou 
nos primeiros anos de Setecentos. De facto, 
quando o compositor alemão Georg Muffat 
estudou em Roma entre 1680 e 1682, ouviu já 
alguns concertos grossos de Corelli, que susci‑
taram a sua admiração. A carreira de Corelli é 
também indissociável de Santa Maria Maior: 
não só dois dos seus principais patronos – os 
Cardeais Benedetto Pamphilj e Pietro Ottoboni 
– ostentaram o cargo de Arciprestes da basí‑
lica, como frequentemente foi contratado para 
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aí liderar o agrupamento instrumental em algu‑
mas das mais solenes celebrações ocorridas 
entre 1672 e 1712. A obra pertence ao género 
conhecido como Concerto Grosso, em que 
um pequeno grupo de solistas (o concertino) – 
constituído por 2 violinos, violoncelo e contínuo 
– dialoga e é reforçado com um conjunto maior 
de instrumentos (o ripieno). Corelli, sem ser o 
criador do género, aprimorou ‑o, tornando ‑o 
uma das mais paradigmáticas formas instru‑
mentais do Barroco. Basicamente constituído 
como uma ‘ampliação’ da Sonata em Trio, podia 
ser interpretado numa versão de câmara só 
pelos quatro instrumentistas do concertino, ou 
por forças orquestrais gigantescas, tais como 
as reunidas nas grandes festividades do Ano 
Jubilar de 1700, em que Corelli dirigiu mais de 
uma centena de instrumentistas. 

A função original deste concerto da Chiesa 
(literalmente ‘de Igreja’, e em oposição aos 
concertos da Camera) pode ter sido para‑
‑litúrgica, sendo utilizado como música instru‑
mental durante os serviços religiosos natalícios 
– havia vários momentos na Missa e Vésperas 
que podiam recorrer ao acompanhamento de 
música instrumental independente. Pode igual‑
mente ter sido usado como entretenimento das 
cortes cardinalícias, e interpretado nos luxuo‑
sos palácios romanos durante banquetes ou 
nos raros momentos deixados livres entre as 
várias celebrações litúrgicas do Natal. A obra, 
na tonalidade grave e algo sombria de Sol 
menor (‘sério e magnífico’), evoca no seu início 
a noite fria e inóspita, mas é sobretudo o lado 
mais místico e espiritual do Mistério da Nativi‑
dade que Corelli sublinha, através de um refi‑
nadíssimo uso da Retórica aplicada à escrita 
instrumental. No entanto, no último andamento 
– Pastorale ad libitum – a tonalidade muda para 
Sol maior (‘docemente alegre’) e o ritmo é agora 

o de uma dança calma. E ouvimos as ‘zampog‑
nas’ – gaitas ‑de ‑foles tradicionais – com os 
seus bordões pastoris a ecoar pelos verdejan‑
tes prados do Lácio, mais do que pelos áridos 
descampados das montanhas da Judeia. 
A sofisticação com que Corelli combina as 
influências tradicionais com a elegância erudita 
do Barroco tem uma imediata comparação nas 
graciosas figuras dos Presépios portugueses 
setecentistas, onde frequentemente vemos 
representados gaiteiros, despertando com as 
suas estridentes sonoridades o sono tranquilo 
do Deus ‑Menino e chamando à festa e à folia 
as massas de pastores e magos que acorrem 
a adorar o Salvador recém ‑nascido. 

O programa é completado por duas obras 
vocais sacras de proveniência geográfica e 
temporal bem diversa, mas que contribuem 
para agradavelmente ilustrar a variedade musi‑
cal com que o Natal foi celebrado ao longo dos 
séculos. Devemos ter ainda presente que em 
toda a Europa do século XVIII – em Itália, mas 
também na Alemanha ou em Portugal – muito 
do repertório musical dos séculos XVI e XVII 
permanecia em uso na liturgia, sendo frequen‑
temente combinado com obras contemporâ‑
neas, ou mesmo rearranjado, sem qualquer 
‘pudor’, de forma a soar mais moderno. 

Jacob Clement, conhecido como Clemens 
non Papa (Bélgica? Holanda? c.1510 ‑15 
– Ypres? 1555/6), foi um prolífico e influente 
compositor do Sul dos Países Baixos, e que 
nos deixou uma imensa obra que inclui 15 
missas, dois ciclos de Magnificats em todos 
os 8 tons, 233 motetos, 159 canções sacras 
em neerlandês e mais de 100 obras secu‑
lares. Clérigo, esteve activo sobretudo em 
Bruges e Ypres (Bélgica), talvez também em 
Dordrecht e Leiden (Países Baixos), mas não 
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sabemos muito mais sobre a sua vida. A sua 
fama estendeu ‑se sobretudo pela Alema‑
nha, França e Península Ibérica, mas também 
por Itália. A maior parte das suas obras foi 
impressa em Antuérpia, ainda que o seu oitavo 
livro de motetos (Liber Octavvus Cantionum 
Sacrarum), em que se inclui o moteto Ego flos 
campi, tenha sido impresso postumamente em 
Lovaina, em 1567. O texto deste moteto, reti‑
rado do livro bíblico do Cântico dos Cânticos, 
é um extracto de um longo poema amoroso, 
interpretado pelos teólogos ao longo dos sécu‑
los como uma alegoria à relação amorosa entre 
Cristo e a Igreja, bem como à prefiguração 
desta pela Virgem Maria. 

A comparação da amada a uma bela e pura 
flor do campo (um lírio do vale) que cresce 
entre espinhos (imagem de adversidades ou 
mesmo pecados), bem como a uma fonte 
abundante brotando num jardim, faz parte do 
imaginário medieval – dando origem à alego‑
ria de Maria como ‘hortus conclusus’ ( o‘jardim 
fechado’ da sua Virgindade Imaculada) – mas 
permaneceu bem vivo na Europa Moderna. 
A frase ‘sicut lilium inter spinas’ era também 
usada como lema da Irmandade Mariana de 
’s ‑Hertogenbosch (ou Bois ‑le ‑Duc, no sul dos 
actuais Países Baixos), e este moteto foi ofere‑
cido como um especial ‘presente de Natal’ 
deixado por Clement à Irmandade, aquando 
da sua partida a 24 de Dezembro de 1550. A 
obra perspira mística elevação espiritual e 
qualquer possível sensualidade sugerida pelo 
texto poético é austeramente contida pela 
densa textura da escrita em polifonia imitativa, 
em nota contra nota. A composição a 7 vozes 
– orgânico único entre todos os motetos do 
compositor – alude seguramente à simbolo‑
gia tradicional deste número no culto mariano, 
que inclui a devoção às Sete Dores e às Sete 
Alegrias de Nossa Senhora. 

Omnes de Saba venient é um singelo e despo‑
jado moteto a 5 vozes, mas com uma mais clara 
associação natalícia. O seu texto é retirado do 
Livro de Isaías (Is 60, 6) e descreve a chegada 
a Jerusalém de povos distantes e exóticos, 
oriundos do mítico reino da Rainha de Sabá, 
trazendo oferendas preciosas – ouro e incenso. 
Interpretado ao longo da história da Igreja como 
uma prefiguração da Adoração dos Magos, foi 
por isso usado na liturgia da Epifania como 
Gradual e Ofertório da Missa. Estes dois usos 
(Gradual et Offertorium ad Missam in Epiphania 
Domini) são indicados pelo compositor da obra, 
Jacob Handl (Ribnica, 1550 – Praga, 1591), na 
sua primeira edição de 1586 em Praga (Tomus 
Primus Operis Musici). Handl, mais conhecido 
pela versão latina do seu sobrenome – Gallus 
ou Galo, em português –, nasceu na actual 
Eslovénia e esteve activo na Áustria, Morávia 
e Boémia (actual República Checa) e Sul da 
Polónia, nomeadamente nas cidades de Bres‑
lávia (Wrocław), Olomouc e Praga. Um dos 
mais exímios contrapontistas do seu tempo, 
distinguiu ‑se sobretudo pelas suas obras poli‑
corais, compondo a maior parte dos seus 374 
motetos para orgânicos de 8 até 24 vozes. A 
sua linguagem verdadeiramente colossal e 
frequentemente audaz nas harmonias e textu‑
ras perpetuaria a sua fama até ao século XVIII, 
ainda que esta se tenha sobretudo restringido à 
Europa Central e Oriental e Escandinávia. O seu 
estilo, marcadamente neerlandês, sobretudo 
através da forte influência de Orlando di Lasso, 
revela no entanto sugestões italianas, herda‑
das de Willaert, Mestre de Capela da Basílica 
de São Marcos em Veneza. 

FERNANDO MIGUEL JALôTO, 2016
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Alessandro Scarlatti
Missa ‘per il Santissimo Natale’ 

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis
Deus Pater Omnipotens.

Domine Fili unigenite Jesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus altissimus,
Jesus Christe.

Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.

Senhor, tem piedade.
Cristo, tem piedade.
Senhor, tem piedade.

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

Nós te louvamos, nós te bendizemos,
Nós te adoramos, nós te glorificamos.

Damos graças a ti
pela tua glória infinita.
Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai omnipotente.

Senhor Jesus Cristo, filho único de Deus,

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai.

Tu que tiras os pecados do mundo
tem piedade de nós.
Tu que tiras os pecados do mundo
aceita nossa súplica.
Tu que estás sentado à direita do Pai
tem piedade de nós.

Porque só tu és santo,
só tu és o Senhor, só tu o altíssimo,
Jesus Cristo.

Com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai.
Ámen.
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Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Credo in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui, propter nos homines
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine,
et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

Et ressurrexit tertia die,
secundum scripturas.
Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris,
et iterum ventursu est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam,
catholicam et apostolicam ecclesiam.

Creio num só Deus,
Pai todo ‑poderoso,
criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio num só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigénito de Deus
e nascido do Pai
antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz de luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado,
consubstancial ao Pai,
por quem todas as coisas foram feitas.
O qual por nós homens
e para nossa salvação
desceu dos céus.

E se encarnou, por obra do Espírito Santo,
da Virgem Maria
e se fez homem.

Foi crucificado por nós,
e sob Pôncio Pilatos
padeceu e foi sepultado.

Ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as escrituras.
E subiu ao céu,
está sentado à direita do Pai,
e outra vez há‑de‑vir com glória
para julgar os vivos e os mortos,
e o seu reino não terá fim.
E no Espírito Santo,
Senhor e fonte de vida,
que procede do Pai e do Filho,
que com o Pai e o Filho
é igualmente adorado e glorificado,
e que falou por meio dos profetas.
E na santa Igreja
Católica e apostólica.
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Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto ressurrectionem mortuorum.

Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloriae tua.
Hosanna in excelsis.

[Benedictus]
[Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.]

Clemens non Papa (Jacob Clement)
Ego flos campi, a 7
(Cântico dos Cânticos, 2:1 ‑2, 4:15)

Ego flos campi et lilium convallium.
Sicut lilium inter spinas sic amica 
mea inter filias.
Fons hortorum puteus aquarum viventium 
quae fluunt impetu de Libano.

Confesso um só baptismo
para a remissão dos pecados,
e espero a ressurreição dos mortos.

E a vida eterna.
Ámen.

Santo, santo, santo é o Senhor,
Senhor Deus do Universo.
Cheios estão os céus e a terra
de tua glória.
Hossana nas alturas.

[Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.]

Eu sou a flor dos campos e o lírio dos vales.
Como um lírio entre espinhos, assim é a minha 
amada comparada com as outras raparigas.
A fonte deste jardim é a nascente onde 
brotam as águas vivas que correm do Líbano.
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Alessandro Scarlatti
Missa ‘per il Santissimo Natale’ 

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Jacob Handl ‘Gallus’
Omnes de Saba venient
(Isaías, 60:6)

Omnes de Saba venient
aurum et thus deferentes
et laudem Domini annuntiantes.
Aleluia.

Cordeiro de Deus
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.

Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.

Cordeiro de Deus,
que tiras os pecados do mundo,
dá ‑nos a paz.

De Sabá virão todos,
trazendo ouro e incenso,
enquanto proclamam os louvores do Senhor.
Aleluia.

Traduções a partir da versão portuguesa 

dos textos litúrgicos
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Laurence Cummings 
direcção musical

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barro‑
cas e clássicas. É agora William Crotch Profes-
sor de Performance Histórica. É membro da 
Handel House em Londres e foi director musi‑
cal da Tilford Bach Society. Desde 1999 é direc‑
tor do Handel Festival de Londres, e em 2012 
tornou ‑se director artístico do Festival Interna‑
cional Händel em Göttingen. É maestro titular 
da Orquestra Barroca Casa da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, L’Incoro-
nazione di Poppea, Semele, Messias, Orfeu e 
Indian Queen), Opera North (L’Incoronazione di 
Poppea), Glyndebourne Festival (Giulio Cesare 
e Fairy Queen), Glyndebourne on Tour (Saul), 
Ópera de Gotemburgo (Orfeu e Eurídice de 
Gluck, Giulio Cesare e Alcina), Ópera de Zuri‑
que (King Arthur e SALE), Ópera de Lyon 
(Messias), Garsington Opera (L’Incoronazione 
di Dario, L’Olympiade e La Verita in Cimento de 
Vivaldi), English Touring Opera (Ariodante e 
Tolomeo), Opera Theatre Company (Rodelinda 
no Reino Unido, Irlanda e Nova Iorque), Linbury 
Theatre Covent Garden (Alceste, no âmbito do 
Festival Bach de Londres), Royal Academy of 
Music (L’Incoronazione di Poppea e Dardanus) 
e ainda no Porto (La Spinalba e La Giuditta de 
Francisco António de Almeida). Estreou ‑se nos 
EUA dirigindo Orfeo com a Handel and Haydn 
Society em Boston.

Dirige regularmente o English Concert e 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, no 
Reino Unido e em digressão, e trabalha ainda 
com a Hallé, Sinfónica de Bournemouth, Royal 
Liverpool Philharmonic, Ulster Orchestra, Royal 
Scottish National Orchestra, Royal Academy of 
Music Baroque Orchestra, Handel and Haydn 
Society (Boston), St Paul Chamber Orchestra 
(Minnesota), Wiener Akademie, Musikcollegium 
Winterthur, Orquestras de Câmaras de Zurique 
e da Basileia e Sinfónica de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recém‑
‑descoberto Gloria de Händel com Emma 
Kirkby e a Royal Academy of Music (BIS) e dis‑
cos de recital a solo em cravo, incluindo música 
de Louis e François Couperin (Naxos). 

Ao disco com árias de Händel com Ange‑
lika Kirschlager e a Orquestra de Câmara da 
Basileia (Sony BMG) seguiram ‑se duetos com 
Lawrence Zazzo e Nuria Rial, com a mesma 
orquestra (Deutsche Harmonia Mundi). Dirige 
o English Concert e o flautista (bisel) Maurice 
Steger num disco de concertos de Corelli para 
a Harmonia Mundi.

Os seus compromissos actuais incluem 
Idomeneo (Ópera de Gotemburgo) e colabo‑
rações com a Orchestra of the Age of Enligh‑
tenment, Musikcollegium Winterthur, Ulster 
Symphony, Royal Scotish Nacional Orchestra 
e Scottish Chamber Orchestra, Kansas City 
Symphony e National Symphony nos EUA, além 
das presenças na Casa da Música no Porto e 
Festivais Händel de Londres e Göttingen.
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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 histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Fabio 
Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, 
Paul Hillier, Riccardo Minasi, Andrew Parrott, 
Christophe Rousset, Daniel Sepec, Andreas 
Staier e Masaaki Suzuki, na companhia de 
solistas como Andreas Staier, Roberta Inver‑
nizzi e Franco Fagioli, e agrupamentos como 
The Sixteen ou o Coro Casa da Música. Em 
2016 acompanha pela primeira vez os acla‑
mados violinistas Alina Ibragimova e Dmitri 
Sinkovsky, e celebra a Páscoa num concerto 
concebido pelo grande especialista em música 
antiga Alfredo Bernardini, com a participa‑
ção do baixo Peter Kooij. Evoca a música que 
marcou a corte de São Petersburgo no tempo 
de Catarina, a Grande, e junta ‑se ao Coro Casa 
da Música num concerto especial de Natal. 

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 várias 
cidades portuguesas e também em Espanha 
(Festival de Música Antiga de Úbeda y Baeza), 
Inglaterra (Festival Handel de Londres) e França 
(Festivais Barrocos de Sablé e de Ambronay). 
Ao lado do Coro Casa da Música, interpre‑
tou Cantatas de Natal de Bach em concer‑

tos no Porto e Ourense. Em 2015 estreou ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

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
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James Wood, 
Simon Carrington, Laurence Cummings, Andrew 
Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew Parrott, Anto‑
nio Florio, Christoph König, Peter Rundel, Robin 
Gritton, Michail Jurowski, Martin André, Marco 
Mencoboni, Baldur Brönnimann, Olari Elts, 
Gregory Rose, Takuo Yuasa e Nicolas Fink, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. 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 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho‑
ven, 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 Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a História de 
Natal de Schütz, o Te Deum de António Teixeira 
e o Requiem de Verdi.

Na temporada de 2016, o Coro Casa da 
Música volta  ‑se especialmente para a música 
russa, interpretando as Vésperas de Rachma‑
ninoff, o Requiem de Schnittke, o Cântico do 
Sol de Gubaidulina, obras a cappella da Corte 
de Catarina, a Grande, e grandes obras corais 
sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch.

O Coro Casa da Música faz digressões regu‑
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi‑
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi‑
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 

Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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ORQUESTRA BARROCA 
CASA DA MÚSICA

Violinos I
Huw Daniel
Miriam Macaia
Raquel Cravino
Cecília Falcão

Violinos II
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Flávio Aldo
César Nogueira 

Violas
Trevor McTait
Manuel Costa

Violoncelos
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé 
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote
José Rodrigues Gomes

Cravo/Órgão
Fernando Miguel Jalôto

CORO CASA DA MÚSICA

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

Contraltos 
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja 
Joana Valente

Tenores 
Almeno Gonçalves 
André Lacerda 
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos 
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Torres 



FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

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

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

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

AUTO - SUECO, LDA.

AGEAS PORTUGAL,

BA VIDRO, 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.

CIN, 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.

SDC INVESTIMENTOS 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

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PHAROL, SGPS, S.A.

PORTO EDITORA, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

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

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

RAR 

NEW COFFEE 

PATHENA / I2S

PRIMAVERA BSS

LUCIOS

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORqUESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENkRUPP  



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


