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Tomás Luis de Victoria 
ÁVILA, 1548

MADRID, 27 DE AGOSTO DE 1611

Considerado um dos compositores mais signifi‑
cativos da escola romana e certamente o maior 
compositor da renascença espanhola, Tomás 
Luis de Victoria, juntamente com Palestrina e 
Orlando de Lasso, forma uma tríade notável 
que dominou a composição sacra quinhentista. 
Distinguiu ‑se destes ao dedicar ‑se exclusiva‑
mente à composição de obras sacras em latim, 
deixando um espólio composicional relativa‑
mente pouco extenso, quando comparado com 
o dos seus dois contemporâneos. No entanto, 
a sua obra possui uma intensidade expressiva 
e originalidade que o fez gozar, ainda em vida, 
de uma autoridade e reconhecimento notáveis, 
o que se comprova com a extensa publicação 
(inclusivamente em edições de luxo) e ampla 
divulgação das suas composições, mesmo após 
a morte, em ambientes tão diversos e longín‑
quos como a Cidade do México, Bogotá, Graz 
e Urbino.

Sétimo filho de uma vasta família de onze, 
Victoria iniciou a sua formação musical como 
pequeno cantor no Coro da Catedral de Ávila, 
dirigido na época por compositores de refe‑
rência como Gerónimo de Espinar, Bernar‑
dino de Ribera e Juan Navarro. A educação de 
Victoria realizou ‑se no Colégio jesuíta de S. Gil, 
sendo depois continuada em Roma, no Colégio 
Germânico da mesma ordem (em 1565). 

É grande a probabilidade de Victoria ter 
conhecido e recebido aulas de Palestrina, 
quando frequentou o Colégio Germânico, 
sendo ele, na época, maestro di cappella do 
Seminário Romano vizinho. Victoria é, assim, 
o único compositor anterior a Frei Manuel 
Cardoso a dominar as subtilezas composicio‑

nais do estilo de Palestrina, como se evidencia 
logo nas suas primeiras publicações. 

Em Roma, Victoria exerceu uma actividade 
musical intensa e variada. Em 1569 iniciou a sua 
função como cantor e organista na Igreja de 
Santa Maria de Monserrat, onde estão sepul‑
tados os dois Papas espanhóis (Calisto III e 
Alexandre VI), sendo depois convidado para 
dar aulas de música no Colégio Germânico 
(1571), onde, mais tarde, foi nomeado mestre‑
‑de‑capela (1573).

É deste período o responsório das matinas 
do tempo de Natal, O Magnum Mysterium 
(1572), que Victoria compõe para a festa da 
Circuncisão do Senhor, celebrada, na época, 
na oitava do Natal (hoje solenidade de Santa 
Maria, Mãe de Deus). Trata ‑se de um motete 
fascinante pela combinação de intimismo e de 
luz, que apresenta em três secções distintas. A 
primeira contempla o mistério de Cristo Salva‑
dor, o Messias, que paradoxalmente nasce num 
estábulo, na companhia dos animais. O Mistério 
da Encarnação está bem expresso no inconfun‑
dível intervalo de 5ª descendente, que constitui 
o pórtico metafórico de Deus a assumir a huma‑
nidade em Jesus, sempre no duplo movimento 
catabático e anabático (descendente e ascen‑
dente, de Deus para a Humanidade e da 
Humanidade para Deus). A segunda parte, de 
carácter eminentemente lírico, volta ‑se para a 
contemplação da Virgem Maria, a menina de 
Nazaré, escolhida para ser mãe do Filho de 
Deus, que acolhe no seu ventre. A terceira parte 
contrasta com as anteriores através de um Ale‑
luia final, em forma de aclamação exultativa e 
laudativa, cheia de ressonâncias madrigalescas, 
cuja mudança de estrutura e figuração rítmica 
imediatamente identifica.

Apesar da sua grande actividade musical em 
Roma, onde é ordenado diácono e depois pres‑
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bítero em 1575 (juntando ‑se à recém ‑fundada 
Congregação do Oratório, por S. Filipe Néri), 
Victoria tinha um forte desejo de regressar 
ao seu país e levar uma vida simples e calma 
como padre. Em 1578, ainda assume a capela‑
nia da igreja de S. Girolamo della Caritá, onde 
ficará até 1585. O desejo de regresso a Espanha 
é manifestado na dedicatória do seu Missarum 
libri duo ao Rei Filipe II, em 1583, que, reconhe‑
cendo a sua homenagem, o nomeia capelão 
da Imperatriz Maria, sua irmã, viúva de Maxi‑
miliano II e filha de Carlos V, que vivia retirada 
desde 1581 no Mosteiro das monjas Clarissas 
Descalças em Madrid.

Victoria serviu a imperatriz de 1587 até à 
sua morte (em 1603), tendo composto para 
esta ocasião a sua famosa missa de Requiem. 
O compositor manteve ‑se no convento como 
maestro do coro e organista até ao seu faleci‑
mento, em 1611. Durante esse tempo, deu aulas 
diárias de canto gregoriano, polifonia e contra‑
ponto aos meninos do Coro dos Pequenos 
Cantores, recusando várias vezes o posto mais 
prestigiado de mestre‑de‑capela em catedrais 
como Sevilha e Saragoça, preferindo a vida 
mais recatada que levava. A elite madrilena 
deslocava ‑se frequentemente às liturgias do 
convento para poder apreciar as suas obras 
que ali eram executadas. 

Victoria notabilizou ‑se pela sua expressi‑
vidade e pathos musical, pouco comuns na 
época, aliando um fervor místico a um inti‑
mismo de estilo muito pessoal, que caracte‑
rizam a sua obra. No entanto, é ‑lhe também 
reconhecida pelos seus contemporâneos uma 
luminosidade e uma alegria jubilosa, mesmo 
quando o tema é mais dramático. O nosso rei 
D. João IV, bom conhecedor da obra do compo‑
sitor, faz exactamente a apologia desta opinião 
na sua Defensa de la música moderna (1649), 
afirmando mesmo que Victoria seria instintiva‑

mente mais propenso a uma expressão musical 
marcada pelo contentamento e pelo regozijo, 
do que pela dor e tristeza.

A utilização de parte do material musical 
dos seus próprios motetes como base para as 
conhecidas “missas ‑paródia” é considerada 
por muitos autores como mais um sinal do 
carácter jovial de Victoria. Conhecemos vinte 
missas autênticas, todas elas publicadas ainda 
em vida do compositor; quinze são “missas‑
‑paródia”. Sete delas têm por base os seus 
motetes, entre as quais a Missa O Magnum 
Mysterium (1592). Três baseiam ‑se nas 
suas antífonas marianas: Salve Regina, Alma 
Redemptoris Mater e Ave Regina Caelorum.

O teórico musical e cantor italiano Pietro 
Cerone (1566 ‑1625), no seu enciclopédico e 
famoso tratado de 1613, expõe as regras para 
a composição destas “missas de imitação” 
(termo que evitaria a contaminação semân‑
tica da palavra “paródia”), onde cada secção 
deveria começar com o motivo inicial do 
modelo usado e terminar com a parte final 
desse modelo; o material intermédio poderia 
aparecer na construção das restantes partes. 
No entanto, Victoria parece gradualmente 
libertar ‑se dessas regras na missa O Magnum 
Mysterium, onde apenas conseguimos identi‑
ficar alguns ecos subliminares do seu modelo 
presentes de forma muito subtil na construção 
dos vários andamentos da missa: 

–  somente no Kyrie e no Sanctus aparece 
mais claramente a utilização do célebre 
intervalo de 5ª descendente com que o 
motete se inicia; 

–  utiliza o tema conclusivo da frase “jacen‑
tem in praesepio” como final de algumas 
secções da missa; 

–  não aparece nenhuma alusão ao aleluia 
com que encerra o motete, nem à parte 
central “O beata virgo”. 
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Em geral, podemos dizer que Victoria 
adopta, na missa, uma escrita mais enérgica 
e ritmada, ora jubilosa e aclamativa, ora mais 
meditativa e intimista, numa relação muito 
estreita com a estrutura textual do ordinário e 
a sua temática litúrgico ‑teológica.

Victoria desloca ‑se a Roma, em 1592, para 
a publicação desta missa na sua terceira colec‑
ção de missas, quando já exercia a função de 
capelão no Convento das Clarissas Descalças 
em Madrid.

Olhando para o conjunto da obra sacra deixada 
por Victoria, as antífonas marianas ocupam um 
lugar de destaque: duas versões das antífonas 
Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Caelo‑
rum e Regina Coeli, e quatro versões da antí‑
fona Salve Regina (duas a 5 vozes, uma a 6 e 
outra a 8 vozes). Deve destacar ‑se o mérito da 
individualidade e originalidade de cada versão 
do Salve Regina, tendo em conta que são 
compostas no mesmo modo e se baseiam na 
mesma melodia gregoriana. Victoria compõe 
também uma missa a 8 vozes sobre esta antí‑
fona. O número de cópias manuscritas destas 
antífonas que circularam na época, não apenas 
na Península Ibérica e Europa, mas também no 
designado “Novo Mundo”, atestam bem a sua já 
referida popularidade e notoriedade.

O Salve Regina (1576) a 8 vozes, para duplo 
coro, é editado pela primeira vez quando Victo‑
ria ainda está em Roma, sendo reeditado em 
1600, quando este já se encontra em Madrid. 
É uma obra ‑prima do compositor, dividida em 
sete partes, jogando frequentemente com o 
contraste entre vozes agudas e graves, com 
secções de intenso fugato e passagens onde 
usa apenas algumas das vozes, por oposição 
a outras onde recorre de forma grandiosa aos 
dois coros. O conjunto resulta cheio de intensi‑
dade dramática e forte sonoridade, alternando 

com uma beleza serena e espiritual, naquela 
que é uma das mais belas peças do repertó‑
rio sacro.

Francis Poulenc 
PARIS,7 DE JANEIRO DE 1899 

PARIS, 30 DE JANEIRO DE 1963

O motete O Magnum Mysterium (1952) de 
Francis Poulenc, integrado nos seus Quatro 
Motetes para o Tempo de Natal, dista quase 
quatro séculos do de Victoria, distinguindo‑
‑se dele não apenas pela linguagem musical 
e pela forma como o texto é estruturado, mas 
também pelo singelo trabalho melódico da 
voz superior, tão característico do compositor, 
sobre uma harmonia que lhe confere uma densi‑
dade e um misticismo que o mistério da Encar‑
nação de Deus no seu Filho proporciona a esta 
“meditação musical”. Ao mesmo tempo, o uso 
das curtas pausas dá ‑lhe uma subtileza expres‑
siva notável, como manifestação da estupefac‑
ção de quem testemunha o mistério.

Na parte central sentimos uma abertura 
luminosa da textura melódica, inicialmente na 
voz dos tenores e transitando para as restan‑
tes vozes, envolvidas num contexto harmónico 
com um tratamento musical muito refinado do 
texto. Por exemplo, o registo agudo da palavra 
Beata e o registo grave de Virgo, neste movi‑
mento permanente entre “o céu e a terra”, entre 
a santidade de Deus e a precariedade da condi‑
ção humana. O motete termina com a tríplice 
exaltação de jacentem (reclinado) e o repouso 
sereno e conclusivo em presepium, trazendo‑
‑nos à memória e ao afecto a relação intrínseca 
da Encarnação com o outro pólo teológico da 
fé cristã – a Páscoa – onde Cristo é glorificado 
e exaltado exactamente quando, reclinando a 
cabeça, morre na cruz.
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Segundo Poulenc, na composição dos seus 
motetes de Natal deixa ‑se inspirar por um 
músico pelo qual tem uma “admiração sem 
limites” – Victoria – a quem chama o S. João 
da Cruz da arte musical, numa feliz e surpreen‑
dente alusão ao carmelita poeta, místico e 
Doutor da Igreja espanhol do séc. XVI.

Neste período da vida do compositor, a sua 
mestria na música vocal estava perfeitamente 
consolidada. Tenha ‑se em conta o seu mo‑
numento coral de 1943 (em plena II Guerra 
Mundial), Figure Humaine, as suas Huit Chan‑
sons Françaises (1945 ‑1946) sobre melodias 
populares francesas e o seu Stabat Mater 
à memória do pintor e cenógrafo Christian 
Bérard (1950).

No entanto, este ambiente habitado pela 
música sacra coral só surge na segunda parte 
da vida de Poulenc, quando acontece a sua 
reconversão ao Catolicismo e se dedica mais 
intensamente à música vocal (não apenas 
sacra). Se nos abstrairmos da Chanson à 
boire de 1922, a composição de música coral 
por Poulenc só começa, verdadeiramente, em 
1936, com as Sept chansons, as Petites voix e 
as Litanies à la Vierge Noire.

Na verdade, o ano de 1936 marca uma vira‑
gem irreversível na vida de Poulenc, que influen‑
ciará o seu percurso e obra. A 22 de Agosto, 
uma visita ao santuário da Virgem Negra em 
Rocamadour, pouco tempo depois da morte do 
seu amigo e compositor Pierre ‑Octave Ferroud 
num trágico acidente de automóvel, provocou 
nele uma reconversão à fé católica, tocado pela 
fragilidade da condição humana e pela beleza 
e intimidade que o santuário oferece. Poulenc 
expressa essa redescoberta da fé nas “Lita‑
nias à Virgem Negra”, cuja composição iniciou 
na tarde desse mesmo dia. Nas suas próprias 
palavras, aquela visita ao santuário de Roca‑

madour fê ‑lo “reviver a fé da infância e procu‑
rar uma vida espiritual mais profunda”.

Não admira que, a partir desse aconteci‑
mento, Poulenc concentre a sua actividade 
composicional na música sacra, nomeada‑
mente na Missa em Sol maior (1937) para coro 
misto a cappella, que dedica ao seu pai, falecido 
em 1917 (tinha o compositor apenas 18 anos).

No âmbito da história da música sacra 
ocidental, a forma musical Missa foi uma das 
mais apreciadas pelos compositores. Ela 
consiste na composição musical das partes 
do Ordinarium Missae (Ordinário da Missa), 
ou seja, daquelas secções da Eucaristia cató‑
lica romana cujos textos se mantêm invariá‑
veis, independentemente da festividade e do 
tempo litúrgico, por contraste com o Proprium 
Missae que designa os textos que variam em 
cada celebração, consoante a festividade e o 
tempo litúrgico. O Ordinário é composto por 
5 secções: Kyrie (Senhor tende piedade de 
nós), Gloria (Glória a Deus nas alturas), Credo 
(Creio em Deus Pai todo ‑poderoso), Sanctus 
(Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo) 
e Agnus Dei (Cordeiro de Deus).

Esta missa de Poulenc, apelidada de “breve” 
pela ausência do Credo, apresenta ‑nos um 
Kyrie de carácter litânico, quase selvagem, 
como o caracterizou o próprio compositor, com 
uma harmonia agressiva, de textura instável, 
formada por blocos corais que chocam entre si 
em transições abruptas entre o piano e o forte. 
O Christe inicia ‑se com carácter suplicante, 
com as vozes mais agudas numa tessitura 
exigente que confere uma especial densidade 
a esta secção, embrenhando ‑se progressiva‑
mente numa harmonia mais hermética. O Kyrie 
final junta elementos expressivos das duas 
partes anteriores, terminando num clima de 
tranquilidade quase mística.
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O Gloria é indicado como très animé e apre‑
senta um delicado tratamento musical do texto, 
salientando e distinguindo as secções mais 
aclamativas das mais intimistas num trabalho 
composicional contrastante, tal como o texto 
litúrgico também o é. Assim, encontramos 
partes com uma atmosfera de fanfarra mili‑
tar, de construção rítmica percutida, seguida 
de uma secção central onde o ambiente musi‑
cal muda totalmente, correspondente ao texto 
“Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris” (Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai), 
para terminar numa textura musical próxima 
da primeira parte, submetendo ‑se à semân‑
tica do texto ao mesmo tempo que o sublinha.

O Sanctus, doucement joyeux, inicia ‑se 
luminoso, aclamativo e ritmicamente movimen‑
tado, numa linguagem vertical que o próprio 
compositor descreve como um carrilhão de 
vozes, inspirado nos anjos dos frescos do pintor 
italiano Benozzo Gozzoli (1421 ‑1497), no Palácio 
Riccardi em Florença. O Hossana termina num 
surpreendente acorde de mi maior. O Benedic‑
tus apresenta ‑se com a indicação calme mais 
sans lenteur, numa escrita transparente e será‑
fica que alterna com momentos mais “tortuo‑
sos”, concluindo novamente com o Hossana. 

O Agnus Dei surge com uma voz feminina 
aguda, que Poulenc define como “o símbolo 
da alma cristã, confiante na vida celeste…”. 
Seguem ‑se secções do coro em uníssono, para 
depois aparecerem acordes mais herméticos 
e estranhos, intercalados com a recuperação 
da voz angélica inicial num ambiente orante, 
puro, que nos conduzirá até ao final da obra – 
um pianissimo sol em uníssono.

Poulenc, com a sua linguagem musical tão ca‑
racterística, lança ‑nos numa condução har‑
mónica imprevisível e surpreendente, aliada 
a uma ginástica modulatória exigente, numa 

construção entre o colorido e o severo que nos 
aproxima, muitas vezes, da estética de Debus‑
sy que tanto o seduziu. Esta aproximação a De‑
bussy teve certamente a influência de Ricardo 
Viñes, um notável e reconhecido pianista cata‑
lão da época, amigo e intérprete de Debussy e 
Ravel, que foi seu professor e mentor dos 15 aos 
18 anos. Viñes era amigo de sua mãe, pianista 
e cantora amadora (de quem Poulenc recebe 
as primeiras lições de piano aos 5 anos), e irá 
introduzi ‑lo na efervescente atmosfera cultural 
parisiense dos inícios do séc. XX, nomeadamen‑
te no mundo musical, especialmente depois da 
morte dos seus pais (que ele perde tragicamen‑
te no espaço de dois anos, ainda muito jovem).

Em 1917 ‑18, Poulenc conhece Satie e outros 
músicos que integrarão o grupo conhecido 
como Les Six, onde se destacam Darius Milhaud 
e Arthur Honegger. Este grupo cultivava delibe‑
radamente a estética da banalidade, do lugar‑
‑comum, do brutal, reflectindo a atracção de 
Poulenc adolescente e jovem pela música de 
circo, das feiras e do teatro musical. Porém, 
com a maturidade, vai desenvolver um esti‑
lo pessoal inconfundível, misto de humor e de 
seriedade, de simplicidade e sofisticação, que 
justifica a afirmação do musicólogo e crítico 
musical Claude Rostand no Paris ‑Presse (em 
Julho de 1950) –“em Poulenc há algo de mon‑
ge e de mau rapaz” – exprimindo assim a ambi‑
valência da sua obra musical, entre o profano e 
o sagrado, a indigência e o moralismo religioso, 
entre as Chansons Gaillardes (1925 ‑1926), Les 
Mamelles de Tirésias (1945) e as suas compo‑
sições sacras.

A falta de estudos musicais mais estrutura‑
dos e sistemáticos deve ‑se à vontade de seu 
pai, ligado à indústria farmacêutica, para que 
seguisse uma carreira académica. Não admira, 
pois, que o compositor refira com orgulho 
“mon canon, c’est l’instinct” (o meu modelo é o 



8

instinto). Após a morte do pai, em 1917, Poulenc 
vai progressivamente afastar ‑se da fé cristã 
onde nasceu para só a recuperar duas déca‑
das mais tarde, como referimos. 

No início dos anos 20, participa em vários 
projectos musicais para bailado e teatro, alguns 
deles com os compositores do grupo Les Six. 
As exigências desta actividade levam ‑no, entre 
1920 e 1925, a estudar composição e orques‑
tração com o compositor, musicólogo e crítico 
musical Charles Koechlin, aluno de Massenet 
e Fauré no Conservatório de Paris.

Certamente que, na construção e sedimen‑
tação das suas influências musicais, tiveram um 
papel determinante os acontecimentos musi‑
cais relevantes que Poulenc presenciou, como a 
polémica apresentação da Sagração da Prima‑
vera de Stravinski em 1913 (Poulenc tinha apenas 
14 anos) ou a execução de vários motetes de 
Monteverdi, em 1936, na residência da Prin‑
cesa Edmond de Polignac, interpretados pelo 
ensemble vocal dirigido pela célebre pedagoga 
e compositora Nadia Boulenger e cuja mara‑
vilhosa e esmagadora construção polifónica e 
contrapontística o impressionou fortemente.

Poulenc compõe o seu Salve Regina (1941) 
para Georges e Hélène Salle, seus amigos, a 

quem também dedicou, nesse mesmo ano, o 
motete Exultate Deo. À exuberância e triun‑
falismo deste, contrapõe a esperança, a reve‑
rência e o carácter penitencial da antífona 
mariana, com formas mais subtis de expressão 
de fé. A textura homofónica é a que está mais 
presente neste motete, com harmonias fortes e 
ricas, tratando de forma enfática as partes mais 
dramáticas e profundas do texto orante, com 
gestos musicais plenos de eloquência, como 
encontramos nas secções “ad te clamamus” e 
“ad te suspiramos”. Os versos “Eia ergo, advo‑
cata nostra” e “Et Jesum” são também sujeitos 
a um tratamento musical cuidado, novamente 
homofónico, que culmina num uníssono em 
oitavas. Na parte final, “O clemens, o pia, o 
dulcis virgo Maria”, a harmonia ganha um novo 
colorido e uma nova densidade suplicante, 
quase irreal.

O contacto vivo com a obra coral de Poulenc 
mostra ‑nos, de forma exemplar, como a sua 
linguagem harmónica e o seu génio musical em 
geral oferecem uma dimensão e uma profundi‑
dade à palavra como poucos conseguiram dar.

PAULO ANTUNES, 2017

O magnum Mysterium

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Iesum Christum.
Alleluia!

Ó grande mistério
E admirável sacramento,
Pois os animais viram o Senhor nascido,
Deitado na manjedoura!
Bem ‑aventurada Virgem,
Cujo ventre mereceu transportar
Jesus Cristo, o Senhor.
Aleluia!
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Missa

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.
Et 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,
confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto ressurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

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,
confesso um só baptismo
para a remissão dos pecados,
e espero a ressurreição dos mortos.
E a vida eterna.
Ámen.
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Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloriae tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

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.

Salve regina

Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte.  
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo semper Maria.

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.

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.

Salve, Rainha, mãe de misericórdia;
vida, doçura e esperança nossa, salve.
Por vós chamamos, nós os filhos proscritos de Eva.
A vós suspiramos gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, nossa defensora, 
os vossos condoídos olhos 
volvei para nós. 
E Jesus, bendito fruto do vosso ventre,
após este desterro nos manifestai.
Ó clemente, ó piedosa, 
ó doce sempre Virgem Maria.

Traduções a partir da versão portuguesa 

dos textos litúrgicos



12

Nicolas Fink direcção musical

Nicolas Fink dirigiu os Coros da Rádio de Berlim, 
das Rádios MDR de Leipzig e WDR de Colónia e 
da Radio France, o Vocalconsort Berlin, o Coro 
Casa da Música, o Cor del Palau de la Música em 
Barcelona e o Coro Evard Grieg, entre outros. 
É muito requisitado para a preparação coral 
de projectos com orquestra, tendo colabo‑
rado com dezenas de maestros notáveis como 
Sir Simon Rattle, Marek Janowski e Daniele 
Gatti. Em 2014 ocupou o posto de director coral 
do Coro do Festival de Schleswig ‑Holstein.

Na temporada de 2017, destaca ‑se a cola‑
boração na produção de Sasha Waltz de Figure 
Humaine com o Vocalconsort Berlin, na pré‑
‑abertura do novo Elbphilharmonie em Ham‑
burgo, e The Nightingale de Ugis Praulins com 
o Coro da Rádio WDR no chor.com em Dort‑
mund. Dirige um concerto a cappella com o 
Coro da Rádio de Berlim e a Criação de Haydn 
com 400 cantores nos European Choir Games, 
organizados pela Interkultur em Riga. Concertos 
com o Vocalconsort Berlin (Figure Humaine) e 
o Coro do Festival de Schleswig ‑Holstein (obras 
de Brahms e Boulanger) são transmitidos em 
directo pela rádio. Integra o júri do primeiro 
Concurso Eurovisão de Coros, ao lado de John 
Rutter e Elena Gancheva, com o anfitrião Eric 
Whitacre. Regressa ainda ao Coro da Rádio MDR 
e ao Chœur de Radio France para a preparação 
coral de obras corais ‑sinfónicas.

Dois dos grandes objectivos de Nicolas 
Fink são dar aos ouvintes uma nova perspec‑
tiva sobre a música coral e criar novos tipos de 
experiências performativas. Dirigiu a aclamada 
produção de Human Requiem com o Coro da 
Rádio de Berlim no Festival de Artes de Hong 
Kong e no Festival Klara em Bruxelas. Numa 

estreita colaboração com o fotógrafo norue‑
guês Magnus Skrede, assinou o conceito e diri‑
giu a estreia norueguesa de Le Vin Herbé de 
Frank Martin, num concerto multimédia com 
o Edvard Grieg Kor. Dirigiu e ajudou a desen‑
volver a aclamada produção coreografada 
das Vésperas de Rachmaninoff com o Coro 
da Rádio WDR de Colónia.

Nicolas Fink recebeu ampla aclamação da 
crítica pelas suas gravações para a Carus: Litur‑
gy of St. John Chrysostom (Divina Liturgia de 
São João Crisóstomo de Rachmaninoff) com o 
Coro da Rádio de Berlim e All ‑Night Vigil (Vés‑
peras de Rachmaninoff) com o Coro da Rádio 
WDR de Colónia. A produção televisiva das Vés‑
peras com o Coro da WDR realizada por Enrique 
Sánchez Lansch (Rhythm Is It!) foi nomeada para 
vários prémios. Entre os seus projectos disco‑
gráficos incluem ‑se, entre outras obras, os Qua‑
tro motetes para o tempo de Natal, de Poulenc, 
com o Coro da Rádio de Berlim.

No âmbito do ensino, tem orientado work‑
‑shops de direcção em Hong Kong e na 
Indonésia, além de dividir com Simon Halsey a 
coordenação da masterclass em direcção co‑
ral no Festival de Schleswig ‑Holstein. Depois 
da colaboração bem ‑sucedida com o Edvard 
Grieg Ungdomskor na Noruega, prossegue 
o trabalho com jovens cantores enquanto 
maestro do Coro de Jovens da Suíça.

Natural da Suíça, Nicolas Fink concluiu com 
louvores os estudos em direcção coral no Con‑
servatório de Lucerna, onde estudou também 
canto e obteve o diploma de concerto como 
barítono. Participou em inúmeras masterclas‑
ses internacionais de direcção e canto e foi bol‑
seiro do Tanglewood Music Center em 2006.



13

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, Antonio Florio, Christoph König, Peter 
Rundel, Robin Gritton, Michail Jurowski, Martin 
André, Marco Mencoboni, Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Gregory Rose, Takuo Yuasa, Nico‑
las Fink, Vassily Sinaisky e Douglas Boyd, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc‑
tico 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 Handel, 
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, 
o Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, a Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti, 
grandes obras corais sinfónicas de Prokofieff e 
Chostakovitch e o Requiem de Schnittke.

Na temporada de 2017, entre outras obras 
favoritas do repertório coral a cappella e coral 
sinfónico, o Coro Casa da Música apresenta 
em estreia nacional o recente Stabat Mater de 
James Dillon, com o Remix Ensemble, e o Moth 
Requiem de Harrison Birtwistle.

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

Contraltos 
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja 
Joana Valente

Tenores  
João Terleira
Luís Toscano
Sérgio Martins
Vítor Sousa

Baixos 
Jeffrey Ledwidge
João Barros Silva
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Torres
Tomé Azevedo

Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja
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A Fundação Casa da Música, pela primeira vez em 2017, está habilitada 
a beneficiar de 0,5 % de IRS liquidado, bem como de receber o donativo 
dos contribuintes no valor correspondente a 15% do IVA suportado na 
aquisição de certos serviços, de acordo com a Lei dos Benefícios Fiscais.
Estes donativos são da maior importância para o desenvolvimento do 
projecto Casa da Música, nas suas dimensões artística, cultural e social. 
Ao preencher o quadro 11 do Modelo 3 do IRS, pondere destinar estes 
valores à Fundação Casa da Música.

O seu donativo 
faz a diferença

11 CONSIGNAÇÃO DE 0.5% DO IRS/CONSIGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE 15% DO IVA SUPORTADO

ENTIDADES BENEFECIÁRIAS

Instituições religiosas (art.º 32.º, n.º 4, da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho) NIF IRS IVA

Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas colectivas de utilidade pública 
(art.º 32.º, n.º 6, da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)

Pessoas colectivas de utilidade pública de fins ambientais 
(art.º 14.º, n.os 5 e 7, da Lei n.º 35/98, de 18 de julho)

1102 IRS

� � 5 0 7 6 3 6 2 9 5 1101 �


