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Casa da Música
Paul Hillier direcção musical

Fernando Lopes ‑Graça
Dos Romances Viejos (1956; c.5min.)

1. Romance de Rosa Fresca
2. Romance de Fontefrida

Três Canções Regionais Portuguesas 
(1970/77/77; c.6min.)

1. Passarinha trigueira (Douro Litoral)
2.  Romance da menina cativa  

(Trás ‑os ‑Montes)
3. Adeus, vila da Idanha (Beira Baixa)

Três Cantos da Terra (1946; c.5min.)
1. Campo Queimado
2. Canção da Ceifa
3. Vilancico

Quatro Canções da Primeira Cantata do 
Natal (1945/50; c.10min.)

1. Do varão nasceu a vara (Beira Litoral)
2.  Pela noite de Natal  

(Beira Baixa e Alentejo)
3. Confusa, perdida
4. Os pastores em Belém

— BREVE PAUSA —

Parábola do Samaritano 
(ou a Morte do Carvoeiro) 
(1975?; c.2min.; estreia absoluta) 

Três Líricas Castelhanas de Camões 
(1954/55; c.10min.)

1. Ojos, herido me hábeis
2. De vuestros ojos centellas 
3. Dó la mi ventura?

Dois Coros (1957; c.7min.)
1. O Rouxinol do Calvário
2. Nana

Três Canções Regionais Portuguesas 
(1957/65/70; c.5min.)

1. O ladrão do negro melro (Alentejo)
2. Donde vens, ó Rosa? (Minho)
3. Senhora do Livramento (Beira Alta)

Três Canções Corais (1946; c.8min.) 
1. Rústica 
2. Epitáfio 
3. Ode

Textos originais nas páginas 7 a 16.
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Fernando Lopes ‑Graça
TOMAR, 17 DE DEZEMBRO DE 1906

PAREDE, 27 DE NOVEMBRO DE 1994

«(…) em fins do século passado, princípios 
do actual, a música portuguesa procurou 
afirmar a sua individualidade própria, 
com resultados por ventura nem sempre 
satisfatórios, mas que tinham por si a 
força e o crédito de uma necessidade de 
certo modo histórica. O “nacionalismo 
musical” português (…), como quase todos 
os outros “nacionalismos” europeus ou 
extra ‑europeus contemporâneos ou de 
pouco recuados, recorria, para a defesa e 
informação do seu credo estético, à música 
popular, ou, talvez melhor dito, regional.»

Fernando Lopes ‑Graça1

Personalidade cimeira da cultura portuguesa, 
Fernando Lopes ‑Graça foi homem de muitas 
lides: compositor, pianista, professor, maestro, 
musicólogo (com e sem ‘etno’, embora afir‑
masse insistentemente que nem uma coisa 
nem outra), musicógrafo, historiógrafo, crítico 
de várias artes, conferencista – atributos 
todos inseparáveis da sua riquíssima dimen‑
são humana, que o não dispensava duma 
intervenção cívica, a bem dizer, constante. Os 
15 volumes das suas Obras Literárias2, onde 
se reúne um magistério de muitos anos em 
tão variados domínios, são disso o testemu‑
nho mais eloquente. Colocam ‑no, pela invul‑

1  Para onde vai a música portuguesa?, 
Lisboa, 1961 in Tábua Póstuma da Obra Musical 
de Fernando Lopes ‑Graça, (…) por Romeu Pinto 
da Silva, Caminho, Lisboa, 2009.
2  Edições Cosmos (5 volumes); Editorial Cami‑
nho (10 volumes). As primeiras edições de alguns 
dos volumes remontam aos anos 40.

gar qualidade da prosa em que verteu o pensa‑
mento, entre os grandes cultores da língua 
portuguesa do século XX.

Enquanto compositor, assinou, provavel‑
mente, a mais extensa obra devida a um músico 
português. Nela se destaca um punhado de 
obras ‑primas absolutas. (Da música portu‑
guesa, sem dúvida alguma.)

Deu aceso e porfiado combate a um “nacio‑
nalismo” de pacotilha («que não conhecia nem 
técnica própria, nem disciplina interna, que 
iludia os problemas e sofismava as intenções», 
«vazio de conteúdo e nulo como forma supe‑
rior de arte»3), opondo ‑lhe uma linguagem tersa, 
rica do humus do Portugal rústico e, por isso, 
cheia de si. Mas nunca presumiu do acerto4 
da sua visão do problema, materializada na 
música que, ‘ao fio dos anos e das horas’, 5 foi 
persistentemente acumulando. 

Ao lado e em simultâneo, o autor de Canto 
de Amor e de Morte não descuidou cultivar 
uma linguagem distante de referências locais, 
com uma marca pessoal fortíssima, avessa 
a seguidismos de qualquer natureza, focada 
tão ‑só na construção da sua identidade6. 
«Aquilo em que aposto, meu amigo – dizia ele 
a Mário Vieira de Carvalho7 –, é na liberdade 
(liberdade na responsabilidade) da criação, na 
possibilidade infinita de renovação da música, 

3  Fernando Lopes ‑Graça, A música portuguesa 
e os seus problemas, 1º volume, Edições Lopes da 
Silva, Porto, 1944.
4  «Claro está que nem de longe nem de perto me 
passa pela cabeça a ideia estulta de ter achado a 
solução …», id.
5  Ao fio dos anos e das horas é título duma obra 
sua, para piano solo, de 1979.
6  Construção de uma Identidade é o título da tese 
de doutoramento de António de Sousa, publicada 
pela Cosmos, em 2006.
7  Entrevista publicada em Setembro de 1974, 
na Seara Nova. In Tábua Póstuma da Obra de 
Fernando Lopes ‑Graça, (…) por Romeu Pinto da 
Silva, Caminho, Lisboa, 2009.
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sim, mas à margem de dogmas e de fala‑
zes “imperativos históricos”, que não podem 
deixar de desembocar no absurdo determi‑
nismo mecanicista, contrário à verdadeira lei 
do devir da arte (e da mesma história), que é a 
da contingência».

O Coro Casa da Música e o seu maestro titu‑
lar Paul Hillier focam ‑se, neste concerto, 
numa faceta muito significativa da obra desse 
enorme e lúcido criador, propondo ‑nos um 
programa recheado de obras representativas 
das grandes linhas de acção prosseguidas pelo 
Compositor, quando determinava compor para 
coro a cappella: 

–  ‘arranjos’ de canções regionais (portugue‑
sas, das séries V, IX e X)8;

– composições originais: 
·  sobre poesia portuguesa (de José Gomes 

Ferreira, João José Cochofel, Carlos de 
Oliveira – Raúl de Carvalho, José Ferreira 
Monte, Arquimedes da Silva Santos – 
Gomes Leal, Eugénio de Andrade – José 
Terra);

·  sobre poesia castelhana [d’El Roman‑
cero Viejo9 (Dos Romances Viejos) e do 
príncipe dos nossos poetas (Três Líricas 
Castelhanas de Camões);

·  nem falta, para completar o leque, em 
estreia absoluta, uma “heróica” (a que tem 
poema de José Terra).

8  Fernando Lopes ‑Graça também fez ‘arran‑
jos’ de canções regionais de outros lugares: Dos 
cantos religiosos tradicionales de Galicia, Rondes 
et complaintes des provinces de France, Quatre 
rondes, Dezassete canções tradicionais brasilei‑
ras, embora o maior quinhão seja o das Canções 
Regionais Portuguesas (Fernando Lopes ‑Graça  – 
Catálogo do espólio musical, organizado por Teresa 
Cascudo, Câmara Municipal de Cascais, 1997).
9  El Romancero Viejo  – edición de Agustín Durán, 
Madrid, Atlas, 1945.

30 anos (um pouco mais, um pouco menos) 
separam a obra mais antiga [uma das quatro 
extraídas da Primeira Cantata do Natal (1945‑ 

‑1950)] da mais moderna [uma das peças 
extraídas de Canções Regionais Portugue‑
sas – Série IX (1977) ou Parábola do Samari‑
tano (1975?)10]. É desse período a maior parte 
das suas obras maiores. Um tanto à sorte: 
Primeira Suite Rústica, Trovas, Viagens na 
minha terra (duas versões), In Memoriam Béla 
Bartók, As mãos e os frutos, Requiem pelas víti‑
mas do fascismo em Portugal, as duas versões 
de Canto de Amor e de Morte, etc. etc.

Na abordagem da matéria popular – apesar da 
sua posição de fundo sobre a questão11, posi‑
ção na realidade expressa antes de se meter à 
ciclópica empresa da qual resultaram vinte e 
quatro séries de Canções Regionais Portugue‑
sas, mais duas cantatas sobre cantos tradicio‑
nais portugueses da Natividade (mas não só), 
para coro a cappella – Fernando Lopes ‑Graça 
equacionou com raro discernimento três vecto‑
res essenciais: 

–  a canção concreta; 
–  o seu próprio “apetrechamento técnico” 

enquanto compositor, inseparável da 
sua sensibilidade e do seu gosto pessoal 
(determinantes, desde logo, na escolha do 
espécime a ser “tratado” e dos meios para 
o “tratar”); 

10  8º caderno das Heróicas, divulgada, separada‑
mente, em heliocópia, em 1979.
11  «Como compositor, vim a concluir que o trata‑
mento artístico da canção popular portuguesa é 
perfeitamente compatível com todos os recursos 
e conquistas da moderna técnica e gramática musi‑
cais (…)» in Fernando Lopes ‑Graça, A Música Portu‑
guesa e os seus Problemas I, Edições Lopes da Silva, 
Porto, 1944.
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–  as capacidades do grupo ao qual primor‑
dialmente destinava o produto final12. 

Este último vector terá sido de primacial 
importância, ao que a observação dos ‘arran‑
jos’ leva a supor: mais o grupo respondia, mais 
o “apetrechamento técnico” do Compositor 
se espraiava. A aventura só parou na XXIV 
série (1988), embora se não possa falar duma 
progressão contínua. Os limites podemos 
adivinhar quais fossem: os colocados pela sua 
sensibilidade e pelo seu gosto pessoal – certei‑
ros ambos, ou não estaríamos agora a ocupar‑

‑nos disso.
Mas as obras que hoje se ouvirão provêm, 

na sua quase totalidade, dum período de rela‑
tiva estabilidade de processos, no que se refere 
à música puramente vocal. Esses processos 
cabem todos no conceito de tonalidade alar‑
gada (em que, verdadeiramente, se insere 
toda a sua música, a anterior e a posterior). 
Não é de rotura que se trata, apesar da marca 
pessoal bem evidente em tudo o que lhe saía 
das mãos. Homem de acção, sempre lhe há ‑de 
ter parecido que acção, para não ser solitária – 
e, portanto, inconsequente –, supunha comuni‑
cação. Sempre lhe há ‑de ter parecido necessá‑
rio, para que a comunicação se estabelecesse, 
que os comunicantes se entendessem numa 
linguagem minimamente comum13. Artista do 
seu tempo, por outro lado, não podia permane‑
cer indiferente ao que se passava à sua volta, 
em todas as artes e na sua, de um modo muito 
especial. O seu conceito de modernidade, de 
contemporaneidade é que não alinhava com 

“determinismos mecanicistas”. E, no universo 
da criação musical sua contemporânea, tinha 
insigne companhia nesse entendimento. A sua 

12  O Coro da Academia de Amadores de Música.
13  Comum, comunicantes, comunicação: comum, 
o radical.

noção de vanguarda era muito outra. De modo 
que, pela sua música entrou com direito de 
cidade a harmonia por quartas e quintas, pare‑
des meias com a tradicional de terceiras sobre‑
postas; escancarou portas à dissonância, às 
vezes não resolvida; o paralelismo de terceira, 
quarta e quinta, estendeu ‑o à sétima, à nona 
e, consequentemente, também à segunda; 
o cromatismo instalou ‑se ‑lhe, perfeitamente 
a par do diatonismo, etc. etc.

A produção própria, no capítulo da música 
puramente vocal, distinguiu ‑se daquilo que 
nela são os ‘arranjos’ ou ‘harmonizações’ pela 
circunstância de as linhas melódicas serem 
também de sua autoria. Aí, os poemas de mais 
aberto conteúdo social ditaram ‑lhe linhas de 
relativa simplicidade, mas de largo fôlego, de 
um gosto irrepreensível, portuguesas de lei, 
fruto garantido do seu íntimo convívio com a 
matéria campesina. Não foi Bartók quem teori‑
zou sobre a apropriação pelo compositor da 
linguagem musical do povo a que pertence? 
Que melhores exemplos disso que as Três 
Canções Corais14 ou os Três Cantos da Terra, 
ambos de 1946, sensivelmente da mesma 
safra das vulgarmente designadas Herói-
cas 15? Seguem ‑se ‑lhe, por ordem cronoló‑
gica, as obras sobre textos castelhanos: Três 
Líricas Castelhanas de Camões e Dos Roman‑
ces Viejos. Os velhos conceitos de ‘arsis’ e 
‘thesis’ encontram aí uma expressão moderna. 
E nunca a repetição duma ideia musical se faz 

14  A divulgação heliocopiada (processo habi‑
tualmente usado por Fernando Lopes ‑Graça para 
contornar a completa ausência de edições musicais 
em Portugal) data de 1979. Mas as Três Canções, 
mesmo a de José Gomes Ferreira, a que se refere o 
extracto da carta incluída nestas notas, são de 1946.
15  Mas há “heróicas” que permanecem por estrear 
pela sua enorme dificuldade. O próprio autor o reco‑
nhecia na carta a José Gomes Ferreira aqui trazida: 
« … duras de roer para o grupo coral que lhes pegar».
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‘ipsis notis’. Nos Dois Coros para vozes femi‑
ninas, de 1957, não surpreende a escolha pelo 
compositor, agnóstico confesso, de O Rouxi‑
nol do Calvário: o poema é um dos mais popu‑
lares de Gomes Leal e a temática religiosa 
sempre lhe proporcionou (e a nós também) 
algumas das suas páginas mais luminosas. 
Belíssima, a linha melódica de Nana, canção de 
acalanto com poema de Eugénio de Andrade. 
Confiada a uma solista (quase sempre soprano, 
mas também contralto), carrega uma poética 
que não desmereceria de Lorca, evocado 
em epígrafe na partitura (“Duermete, clavél / 
que el cavallo se pone a llorar”), e é ‘acompa‑
nhada’ com recurso ao processo já utilizado, 
em circunstâncias similares, em "eu hei‑de dar 
ao Menino"; a condução das vozes de feição 
mais “moderna” – digamos – faz‑se prepon‑
derantemente nas passagens assinaladas 

“tutti”. A Parábola do Samaritano (ou A Morte 
do Carvoeiro) aparenta, de início, uma marcha 
fúnebre. A seguir, não parece obra do acaso 
aquela espécie de cantochão, em todas as 
vozes, a sublinhar justamente aquele texto.

O concerto termina com as Três Canções 
Corais. Sobre a primeira delas há, publicada16, 
uma carta do Compositor para o Poeta que 
vale a pena trazer aqui: «Querido Zé Gomes: 
Lembra ‑se desta cantiga sua, “Rústica”, do 
velho tempo das nossas cantigas às grosas: 
Ai fui apanhar lenha aos montados… (…)?  

A pobre tem andado há anos esquecida‑
‑lembrada, lembrada ‑esquecida, creio sobre‑
tudo porque para a toada (composta desde o 
princípio) me fazia falta uma quadra paralela à 
II (Para ti as flores, / para mim os fardos / para 
uns os amores / para outros os cardos.) Ulti‑
mamente tenho andado a arrumar papelada 

16  José Gomes Ferreira, MÚSICA minha antiga 
companheira desde os ouvidos da infância, Campo 
das Letras, Porto, 2003.

antiga. Sucede até que a “Rústica” figura no 
meu catálogo, já publicado algures, de compa‑
nhia com um “Epitáfio” do João Cochofel, e uma 

“Ode”, do Carlos de Oliveira, sob o título gené‑
rico de “Três Canções Corais” (…). Não poderia 
V. agarrar da sua Musa e obrigá ‑la a vomitar a 
quadrinha azarenta? Que arranjo que isso me 
faria! (…) Bom abraço do velho amigo Graça»

No lugar da carta de resposta, o Poeta regis‑
tou o que segue: «Eis a quadra que vomitei a 
pedido do Fernando:

Para ti o Sol,
para mim o escuro,
para uns o pão mole,
para outros o duro.»

Nunca esta música se faz redundante, retó‑
rica, pleonástica. Nem, em bom rigor, se sabe o 
que mais pesou nas decisões do Compositor, 
nas obras de sua inteira autoria, se a condução 
harmónica, se a melódica, se a harmonia se o 
contraponto. Parecem ir de par. Carregam a 
modernidade do tempo, para quem a queira 
ouvir. A música de Fernando Lopes ‑Graça, 
cobrando alento nos mais recônditos lugares 
de Portugal, aí está, para se fazer ao mundo.

JOSÉ LUÍS BORGES COELHO, 2016
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DOS ROMANCES VIEJOS
Textos: tradicionais

1. Romance de Rosa Fresca

– Rosa fresca, rosa fresca, 
tan garrida y con amor,
cuando vos tuve en mis brazos, 
no vos supe servir, no;
y agora que os serviría 
no vos puedo haber, no.

– Vuestra fué la culpa, amigo, 
vuestra fué, que mía no;
enviásteme una carta 
con un vuestro servidor,
y en lugar de recaudar 
él dijera otra razón:
que érades casado, amigo, 
allá en tierras de León;
que teneis mujer hermosa 
y hijos como una flor.

– Quien os lo dijo, señora, 
no vos dijo verdad, no:
que yo nunca entré en Castilla 
ni allá en tierras de León,
sino cuando era pequeño, 
que no sabía de amor.

2. Romance de Fontefrida

Fontefrida, fontefrida,
fontefrida y con amor,
do todas las avecicas
van tomar consolación,
sino es la tortolica,
que está viuda y con dolor.

Por allí fuera á pasar
el traidor del ruiseñor;
las palabras que le dice
llenas son de traición:

– Si tú quisieres, señora,
yo sería tu servidor.

– Vete de ahí, enemigo,
malo, falso, engañador,
que ni poso en ramo verde,
ni en prado que tenga flor;
que si el agua hallo clara,
turbia la bebia yo;
Que no quiero haber marido,
porque hijos no haya, no;
no quiero placer con ellos,
ni menos consolación.
Déjame, triste enemigo,
malo, falso, mal traidor;
que no quiero ser tu amiga
ni casar contigo, no.



TRÊS CANÇÕES REGIONAIS PORTUGUESAS
Textos: tradicionais

1 . Passarinha trigueira
(Douro Litoral)

Passarinha trigueira
Das asas loiras
Ela fugiu da gaiola
E vai em ciroilas.

Passarinha trigueira
Das asas pretas
Ela fugiu da gaiola
E vai em muletas.

2. Romance da menina cativa
(Trás ‑os ‑Montes)

Nos campos da vila rica, 
Mas ai! Vida minha! 
Junto à los canos da água 
Vida del alma! 
Passease um cabalero, 
Mas ai! Vida minha! 
Com sua mulher Dona Ana
Vida del alma! 
Esses dois têm uma filha,
Mas ai! Vida minha! 
Dona Xavier se chama
Vida del alma! 

Caútivaram la os mouros 
Mas ai vida minha! 
Manhãcinha de santana  
Vida del alma! 
Sube arriba cristaninha
Mas ai! Vida minha! 
Sube arriba àquela ventana, 
Vida del alma! 
Verálo sol e a Lua 
Mas ai! Vida minha alma! 
E o luzeiro da manhana 
Vida del alma! Vida del alma! 

3. Adeus, vila da Idanha
(Beira Baixa)

Adeus, Vila da Idanha 
Arrasada foras tu,
Oh, és tão linda! 
Arrasada foras tu
Com beijinhos e abraços 
Não te rogo mal nenhum. 
Oh, és tão linda! 

Adeus, vila da Idanha, 
Relógio que dás as duas,
Oh, és tão linda! 
Adeus, ó meu lindo amor,
Quem soubera novas tuas, 
Oh, és tão linda!

Adeus, vila da Idanha,
Cercada de armas do rei,
Oh, és tão linda! 
Onde eu supunha lealdade,
Tudo o contrário achei,
Oh, és tão linda! 
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TRÊS CANTOS DA TERRA 

1. Campo Queimado
Texto: Raúl de Carvalho

Campo queimado com fogo posto
P’lo sol de Agosto
o sol na enxada
e na alma a sombra. 

Fogo mandado
P’lo sol de Agosto, Ah!
Põe sede na boca,
Põe suor no rosto! 

O suor é sangue,
O suor é meu 
E de mais alguém! 
A terra é só tua,
E de mais ninguém, 

O suor é nosso.
A terra é que não, 
Não é de quem 
a faz reflorir em pão.  

O suor é sangue
O suor é pranto
Pranto do povo
Soubera, o suor ser canto
De quem cava a terra!  

2. Canção da Ceifa
Texto: José Ferreira Monte

Este é o campo abençoado
E amaldiçoado 
Aqui cresce o trigo 
Que me sai do esforço
Corcunda ‑me o dorso. 

Sempre nos olhos 
o pão que semeio
Sem dar remedeio. 
Ao sol tão lindo, 
Lindo de graça
P’rá mão do que rouba
E à porta passa. 

Eh! Minha raiva,
Este trigo é meu… 
Meus nervos,
 (P’ra outros nasceu)
Meu sangue a ele se prendem. 
Mas outros o vendem. 
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3. Vilancico
Texto: Arquimedes da Silva Santos

Oiço sangue de papoilas…
A gritar…
Nos campos a semear. 

Baixa os olhos das alturas. 
Somos seiva que seca nas sepulturas. 
Façamos nossas venturas, 
Seiva a leiva. 
Tojo e cardo
Em queimadas crepitar. 

Das cinzas há ‑de florar
Trigo e nardo.
Nos campos a semear.

Larga a cruz 
Cumpra ‑se o fado.
Nossa origem
É dar costas ao passado. 

Rasgue a navalha 
Do arado da Terra virgem,
Cada lavra
Folha do livro a voltar. 

Num gesto que é de lançar
A palavra, 
Nos campos a semear.  

QUATRO CANÇÕES DA
PRIMEIRA CANTATA DO NATAL
Textos: tradicionais

1. Do varão nasceu a vara 

Do varão nasceu a vara,
Da vara nasceu a flor,
E da flor nasceu Maria, 
De Maria, o Redentor!

In excelsis Deo, Gloria. 

Oh, que noite tão serena,
Cercada de resplendor,
Nasceu da Virgem Maria,
Um ramalhete de flores. 

In excelsis Deo, Gloria. 
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2. Pela noite de Natal 

Pela noite de Natal,
noite de tanta alegria, 
Caminhando vai José,
caminhando vai Maria.
 
Ambos os dois p’ra Belém,
mais de noite que de dia, 
E chegaram a Belém,
já toda a gente dormia. 

Abri a porta, porteiro,
Porteiro da portaria! 
Não deu resposta o porteiro,
porque também já dormia.
 
Só encontraram pousada
dentro duma estrebaria! 
Ali ficaram os dois,
até ao romper do dia.

E chegaram a Belém,
já toda a gente dormia.
Ali ficaram os dois,  
até ao romper do dia. 

3. Confusa, perdida 

Confusa, perdida, 
Sem alma, sem vida; 
Remédios aos meus males; 
Onde a acharia? 
 
Sozinha nos bosques 
Se um anjo me guia, 
Em tantos enleios 
Alívio teria.

Ai triste pastora,
Neste ermo sozinha,
Que os anjos me ensinem
Onde é a lapinha. 

Mas ai, que eu não posso
Mais longe seguir
Velai o meu sono
Deixai ‑me dormir. 

4. Os pastores em Belém

Os pastores em Belém, 
Todos juntos vão à lenha, 
Pastores que andais à lenha, 
Não queimais o rosmaninho, 

P’ra aquecer o Deus Menino, 
Que nasceu na noite boina. 
Que é donde a Virgem ’stendia 
Os cueiros do Menino. 

Vamos a Belém, a Belém, a Belenzinho, 
Vamos a Belém adorar o Deus Menino. 
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PARÁBOLA DO SAMARITANO
(ou a Morte do Carvoeiro)
Texto: José Terra

Morto de frio caiu.
Na rua do Sol caiu.
Tanto carvão para quê? 
Morto de frio caiu. 

Vieram damas da missa,
Morto de frio ficou. 
Vieram os senhor’s da missa,
Morto de frio ficou. 
Veio a maca dos bombeiros, 
Morte de frio o levou. 

Foram eles, afinal,
O seu socorro de Inverno. 
Ah! 

TRÊS LÍRICAS CASTELHANAS DE CAMÕES
 Textos: Luís de Camões

1. Ojos, herido me habeis

Ojos, herido me habéis,
Acabad ya de matarme;
Mas, muerto, volved a mirarme,
Por que me resucitéis.

Pues me distes tal herida
Con gana de darme muerte,
El morir me es dulce suerte,
Pues con morir me dáis vida.
Ojos, qué os detenéis?
Acabad ya de matarme;
Mas, muerto, volved a mirarme,
Por que me resuscitéis.

La llaga cierto ya es mía,
Aunque, ojos, vos no queráis;
Mas si la muerte me dáis,
El morir me es alegría.
Y así digo que acabéis,
Ojos, ya de matarme;
Mas, muerto, volved a mirarme,
Por que me resucitéis.
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2. De vuestros ojos centellas

De vuestros ojos centellas,
Que encienden pechos de hielo,
Suben por el aire al cielo
Y en llegando son estrellas.

Falsos loores os dan,
Que essas centellas tan raras
No son nel cielo más claras
Que en los ojos donde están.
Porque cuando miro en ellas
Lo como alumbran el suelo,
No sé que serán nel cielo,
Mas sé que acá son estrellas.

Ni se puede presumir
Que al cielo suban, Señora;
Que la lumbre que en vos mora
No tiene más que subir.
Mas pienso que dan querellas
A Dios nel octavo cielo,
Porque son acá en el suelo,
Dos tan hermosas estrellas.

3. Dó la mi ventura?

Dó la mi ventura?
Que no veo alguna.

Sepa quién padece
Que en la sepultura
Se esconde ventura
De quién la merece.
Allá me parece
Que quiere fortuna
Que yo halle alguna.

Naciendo mezquino,
Dolor fué mi cama;
Tristeza fué el ama,
Cuidado el padrino.
Vestióse el destino
Negra vestidura;
Huyó la ventura.

No se halló tormento,
Que allí no se hallase;
Ni bien, que pasase,
Sino como viento.
Oh!, qué nacimiento,
Que luego en la cuna
Me seguió Fortuna!

Esta dicha mía,
Que siempre busqué,
Buscándola, hallé
Que no la hallaría;
Que quién nace en día
D’estrella tan dura,
Nunca halla ventura.

No puso mi estrella
Más ventura en mí:
Así vive en fin
Quién nace sin ella.
No me quejo della;
Quéjome que atura
Vida tan escura.
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DOIS COROS 

1. O Rouxinol do Calvário
Texto: Gomes Leal

Na noite que passou  
o Cristo, no Calvário,  
um rouxinol cantou  
sobre a Cruz, solitário.  
 
Os trigueiros soldados  
e os lírios de Salém,  
perguntavam pasmados:  

– Que voz canta tão bem?  
 
Como sentindo os males  
das suas próprias penas,  
vergavam ‑se nos cálix,  
chorando, as açucenas.  
 
Choravam os caminhos,  
os dados, os cilícios,  
a grinalda de espinhos  
e a esponja dos suplícios.  
 
Choravam os sem luz  
e os rijos peitos bravos.  
Começavam na cruz  
a vacilar os cravos.  
 
Pelo tranquilo espaço,  
paravam as estrelas,  
e o vagaroso passo  
as mudas sentinelas.  

Os peitos desumanos  
ressentiam mudanças.  
Deixavam os romanos  
escorregar as lanças.  

Assim cantou... cantou...  
lembrando o Amor, o Céu.  
Quando Jesus morreu,  
do lenho, enfim, voou!... 

2. Nana
Texto: Eugénio de Andrade 

Dorme, lindinho,
Dorme, que o cavalo branco 
deixou de chorar.
Ai cavalo branco 
de estrelas nos olhos
A punhais de prata 
cravados no peito, 
Não chores! Não chores! 
Que o sangue que choras 
vai manchar o rio
que ao ver ‑te chorar 
de tristeza que fica 
deixa de cantar .

Dorme, lindindo, 
Dorme, que o cavalo branco de estrelas
Nos olhos deixou de chorar.

Cavalo de prata
No rio a chorar, Ah!
Que penas tão negras 
Que sabes cantar. 
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Não cantes! 
Que as penas que choram teus olhos 
Vão manchar o rio,
E o rio de triste deixa de cantar. 

Dorme lindinho, 
Dorme que o rio de prata já está a cantar. 

Que sangue tão negro foi manchar o rio! 
Que estrelas tão frias caíram na areia!
Que punhais tão finos cortaram o ar! 

Dorme, lindinho, 
Dorme, que o cavalo branco já está a cantar! 

TRÊS CANÇÕES REGIONAIS PORTUGUESAS
Textos: tradicionais

1. O ladrão do negro melro
(Alentejo)

O ladrão do negro melro
Toda a noite assobiou.
Lá por essa madrugada,
Bateu as asas, voou.

O ladrão do negro melro
Toda a noite requiuquiu.
Ao chegar a madrugada,
Bateu as asas, fugiu.
 
2. Donde vens, ó Rosa?
(Minho)  

Donde vens, ó Rosa?
Eu venho de Airão.
Que trazes de lá, ó linda Rosa?
Um manjericão.

Donde vens, ó Rosa?
Eu venho de Coimbra.
Que trazes de lá, ó linda Rosa?
Uma coisa linda.

3. Senhora do Livramento
(Beira Alta)

Senhora do Livramento
Tem uma pomba na mão,
Que lhe deu uma menina
Dos lados de São Romão.

Senhora do Livramento
Livrai o meu namorado,
Que não há vida mais triste
Do que a vida de soldado.
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TRÊS CANÇÕES CORAIS 

1. Rústica 
Texto: José Gomes Ferreira

Ai, fui apanhar lenha aos montados,
(não sei se percebes!)
Ai, fiquei com estes pés cansados
De saltar as sebes.

Para ti as flores,
Para mim os fardos;
P’ra uns os amores,
P’ra outros os cardos.

Ai, pobres dos pés dos meus trabalhos,
Sangrentos de espinhos;
Ai, já ando farto dos atalhos,
Quero outros caminhos.

Para ti o Sol, 
Para mim o escuro,
P’ra uns o pão mole,
P’ra outros o duro.

Ai, cantando fui lavar a cara
Na bica corrente,
Ai, até a fonte de água clara,
Sua como a gente.

2. Epitáfio 
Texto: João José Cochofel

Olhos sujos de fome
Mal servem para lutar
Sobras de mãos
Que se não podem negar

Dos burlados sentidos
Já nem acorda a cor
Até o amor morreu 
Como qualquer flor

A fé de cada dia
Colhida em segredo
Gafados de solidão e medo.

Sem pão, sem amor e sem ventura
Aqui nos abriram sepultura.

3. Ode 
Texto: Carlos de Oliveira

Envelhece o mundo e morre a vida,
Bradam escravos às eras da vileza:
Quebre o degredo a nossa força presa
E p’ra mais alto mundo concebida.

Seja embora esta lívida tristeza
O preço de uma terra prometida:
Se foi imerecida a dor que a deu,
Nunca a vontade humana se rendeu!

E pois que a razão ordena e o coração consente,
Pelos caminhos pávidos da terra,
Sobre os desígnios das almas e do chão,
Seja em destino a nossa árdua guerra.

E rios, rios de rubras lágrimas irão
Onde o futuro nos clama, lá, onde erra
O facho do Império desejado:
Milhões povoando o chão reconquistado.
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é reconhe‑
cido pela versatilidade de uma carreira que 
passa pelo canto, a direcção, a composição 
e a musicologia. É um divulgador da música 
de Steve Reich e Arvo Pärt. As suas mais de 
150 gravações em CD incluem sete recitais 
a solo e foram aclamadas em todo o mundo, 
conquistando numerosos 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 Passion de David Lang 
com o Theatre of Voices e o Ars Nova Cope‑
nhagen (Harmonia Mundi). Foi Maestro Titu‑
lar do Coro de Câmara Filarmónico da Estónia 
(2001 ‑2007) e é Titular do Ars Nova Copenha‑
gen desde 2003. Em 2008 tornou ‑se Maestro 
Titular do Coro de Câmara Nacional da Irlanda, 
e em 2009 assumiu o mesmo cargo no Coro 
Casa da Música.

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – Rádios Dina‑
marquesa, NDR e Berlim, Coro de Câmara de 
Houston e Coro de Câmara Filarmónico da 
Estónia, bem como com orquestras como a 
London Sinfonietta, St.  Paul Chamber Orches‑
tra, Concerto Copenhagen, Athelas Sinfonie‑
tta, Orquestra de Câmara de Tallinn, Orquestra 
Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, Concerto 
Palatino, Sinfónica Nacional da Estónia, Filar‑
mónicas de Copenhaga, Sul da Dinamarca e 
Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, do Porto Casa 
da Música e de Utah. Os seus compromissos 

recentes levaram ‑no a festivais como o Inter‑
nacional de Bergen, RheinVokal, Musikfest 
Berlim, BBC Proms, Edimburgo e Festival de 
Artes de Hong Kong, actuando também na 
Ópera Real Dinamarquesa. Trabalhou com 
artistas como Kronos Quartet, Peter Sellars, 
Bobbie McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston.

Nesta temporada, Paul Hillier dirige o Coro 
da Rádio NDR, CCFE, Ars Nova Copenhagen, 
Coro de Câmara da Irlanda, Coro Casa da 
Música e Theatre of Voices.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama em 
Londres. Ensinou na Universidade da Califór‑
nia (Santa Cruz e Davis) e foi Director 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 condeco‑
rado com a Ordem do Império Britânico pelos 
serviços prestados à música coral. Em 2013 foi 
nomeado Cavaleiro da Ordem de Dannebrog.



18

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 e Nico‑
las Fink, para além do seu maestro titular, Paul 
Hillier. Ecléctico no seu repertório, o Coro é cons‑
tituído 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 Schutz, 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.

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
Gonçalo Limpo Faria
Luís Toscano
 
Baixos
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Torres 
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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.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

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.

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

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S.A.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, 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

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  
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