
Coro 
Gulbenkian

co
ro

 g
ul

be
nk

ia
n 

©
 g

m
 —

m
ár

ci
a 

le
ss

a

22 ABRIL 2018

Pedro Teixeira



mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música de câmara

mecenas
música e natureza



03

Duração total prevista: c. 1h 10 min.
Concerto sem intervalo

* Estreia absoluta

Coro Gulbenkian 22 ABRIL 
DOMINGO
18:00 — Grande Auditório

Coro Gulbenkian  

Pedro Teixeira Direção

ALMA

Manuel Cardoso
Requiem a 6: Introitus

Healey Willan
How they so softly rest

Peteris Vasks
Canções silenciosas

I. magoado demasiado magoado
II. dorme dorme
III. três florestas
IV. obrigado, sol tardio

Carlo Gesualdo
Tristis est anima mea

Claudio Monteverdi
Ah, dolente partita!

John Sheppard
Libera nos

Arvo Pärt
Magnificat

Thomas Tallis
In pace in idipsum

Patrick Hawes
I saw a new Heaven

Rui Paulo Teixeira
Mensagens *

Ode Filosófica para um Poeta da Humanidade

Eriks Ešenvalds
Stars
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A Alma. O Homem. A Vida. O Todo.
A anima que transcorre e atravessa a Humanidade, 
a alma que tudo move, plena de poder criador 
incomensurável e que nos une a todos e ao 
Todo, ao Universo e ao Infinito. É esta anima 
que está no cerne primordial deste concerto, 
trespassando-o e unindo-o com uma força imensa 
e omnipresente, por entre obras corais 
contemporâneas e renascentistas, frutos de 
almas inspiradas e tocadas pela eternidade 
comovente. 
A morte serena, que agrega tanto de dor como 
de esperança, assume cores de transcendência 
sublime no Introitus do Requiem a seis vozes de 
Manuel Cardoso, e dá o mote para toda a 
sequência do programa. Comungando de 
tamanha serenidade, How they so softly rest, de 
Healey Willan, faz a ponte para Silent Songs, 
do letão Peteris Vasks, que transpõe para este 
pequeno ciclo não acabado de quatro canções 
toda a sábia tradição coral do seu país, dando 
voz a três sublimes poemas de Knuts Skujenieks 
e um outro de Leons Briedis.
Carlo Gesualdo, inebriante pela inovadora 
escrita fraturante perante os cânones da polifonia 
renascentista, surpreende pela interpretação 
excruciante da profunda tristeza da alma divina, 
face ao abandono dos seus discípulos aquando 
do sacrifício. A mágoa da eterna partida – o fim 
de uma vida, mas, simultaneamente, o debutar 
de um novo devir – leva-nos inexoravelmente 
a Claudio Monteverdi, induzindo um renovado 
alento, que sempre encontra o seu caminho 
na alma humana. A ausência é, agora, da alma 
amada que, com a sua dolorosa partida, induz 
vida à dor e faz morrer imortalmente o coração.
A devoção e a dor, a par com a inexorável crença 
num futuro melhor, abre portas à magnificência 
de Libera nos, de John Sheppard, que, com as 
suas sete vozes escritas, exorta a uma clemente 
salvação, defesa e libertação. 
Magnificat, obra coral incontornável do 

estoniano Arvo Pärt, surgirá paulatinamente, 
transpondo toda a religiosidade do compositor, 
através do seu vagaroso tintinnabuli, e fará emergir 
inevitavelmente o motete In pace in idipsum, na 
versão de Thomas Tallis, em que a tranquilidade 
do cantochão alterna com a determinação de 
uma polifonia contida mas sólida, a quatro vozes. 
A paz desejada transforma-se em descanso suave 
e imperturbável, permitindo a visão de um novo 
futuro – I saw a new Heaven, do seu ciclo Revelation 
–, na linguagem contemporânea do britânico 
Patrick Hawes, que, tal como Tallis, transpõe em 
música toda a energia de mais uma inspirada 
alma. O inicial uníssono de I saw a new Heaven 
está, aliás, em estreita comunhão com o final 
em cantochão de In pace, que, após ser ouvido 
de pontos diferentes do auditório, converge no 
uníssono coral com que Hawes magistralmente 
inicia a sua obra.
É uma sentida homenagem a Fernando Pessoa, 
a obra de Rui Paulo Teixeira, que se estreia em 
absoluto neste concerto. Com o subtítulo “Ode 
Filosófica para um Poeta da Humanidade”, Rui 
Paulo Teixeira recorre a diversos textos dos vários 
heterónimos do poeta, através de uma escrita 
musical repleta de sentimento, emoção e entrega 
– uma pura, intensa e depurada escrita coral. 
Nas suas próprias palavras, “com todas as forças 
do meu ser, a minha principal intenção foi honrar 
o dedicatário que, no final, revelou-se ser toda 
a Humanidade!”. Essa Humanidade, que se 
maravilha pelo eterno, pelo incomensurável e 
belo, e que se deslumbra perante os elementos 
do Cosmos, vive e sonha sob um reluzente céu 
estrelado (Stars). 
A Alma que tudo move. Algo de grandioso 
que, no fundo, somos todos nós, o Universo e o 
desconhecido, juntos, eternos. 

“Venha o que vier, nunca será maior do que a 
minha alma.”
Fernando Pessoa em Mensagem.

pedro teixeira 

Alma



Manuel Cardoso
Requiem: Introitus

Requiem aeternam
dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi redetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam
ad te omnis caro veniet.

Requiem aeternam
dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.

Healey Willan
How they so softly rest
Henry Wadsworth Longfellow

How they so softly rest
All, all the holy dead,
Unto whose dwelling place
Now doth my soul draw near!
How they so softly rest,
All in their silent graves,
Deep to corruption
Slowly down sinking!
And they no longer weep,

Requiem: Introitus

Dai-lhes, Senhor,
o eterno descanso,
nos resplendores da luz perpétua.

A Vós, Senhor, dirigimos estes hinos em Sião,
e oferecemos estes votos em Jerusalém.
Ouvi a minha oração
todas as criaturas devem comparecer ante Vós.

Dai-lhes, Senhor,
o eterno descanso,
nos resplendores da luz perpétua.

Como descansam tão docemente

Como descansam tão docemente
Todos, todos os santos defuntos,
De cuja morada
Minha alma se aproxima!
Como descansam tão docemente,
Todos nas suas campas silenciosas,
Nas profundezas da corrupção
Afundam-se devagar!
E já não choram,
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Here, where complaint is still!
And they no longer feel,
Here, where all gladness flies!
And, by the cypresses
Softly o’ershadowed,
Until the Angel
Calls them, they slumber!

Peteris Vasks
Klusas dziesmas

I
nosāpi pārsāpi
mūžu gara diena
lai tevi aiznest
nēzdogā zaļā
lai tevi aprakt
puķes un rozes
tad celsies augšām
tad atsāpēsi
(Knuts Skujenieks, 1978)

II
dusi dusi nogurusi
man vēl nakts nav atnākusi
saule blāzmu nolikusi
tālu prom pret tavu pusi
klusi klusi mirdzējusi
vienu dziesmu dziedājusi
vienu pusi iesākusi
otru pusi aizmigusi
(Knuts Skujenieks, 1986)

III
trīs meži jāj tumšos zirgos
trīs meži pie durvīm stāv
trīs reizes pie durvīm klauvē
bet manis tais mājās nav
(Leons Briedis, 1977)

IV
paldies tev vēlā saule
ka gauži sasildīji
par māti un par muti
par manu dvašu biji
es nezinu kas paliks
šo sūro vārdu starpā
bet sirds pie ceļmalas
kā klusa rudzu vārpa
(Knuts Skujenieks, 1978)

Aqui, onde os lamentos param!
E já não sentem,
Aqui, onde toda a alegria desaparece!
E, junto aos ciprestes
Na sua doce sombra,
Até que o Anjo
Os chame, dormitam!

Canções silenciosas

magoado demasiado magoado
vida longo dia
deixa-te levar
num lenço verde
deixa-te enterrar
flores e rosas
então erguer-te-ás
então desamagoar-te-ás

dorme dorme tu, ò exausto
para mim a noite ainda não chegou
o sol abafou a aurora
lá muito longe contra o teu lado
devagar cintilou
uma canção cantou
uma metade começou
a outra adormeceu

três florestas cavalgam os cavalos negros,
três florestas à frente da porta estão,
três vezes batem à porta,
mas não estou nessa casa

obrigado, sol tardio
que me aqueceu tanto
tens sido a minha mãe
e a minha boca, a minha respiração
o que restará, não sei
de entre estas palavras amargas
senão o coração na berma da estrada
como um ouvido silencioso de palha
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A minha alma está triste
 
A minha alma está triste até à morte;
ficai aqui e vigiai comigo:
agora vocês vão ver a grande multidão que me cerca:
Vocês devem fugir, e eu irei ser sacrificado por vós.
Vigiai e orai, para não cairdes em tentação
O tempo aproxima-se, e o Filho de Deus
Será entregue às mãos dos pecadores.

Ah, dolorosa partida!
Ah, fim da minha vida!
De ti eu parto e não morro?
E no entanto sinto
a tristeza da morte
e  sinto ao partir
uma vívido morrer,
que dá vida à dor
deixando morrer imortalmente o coração.

Liberta-nos
 
Liberta-nos, salva-nos, defende-nos, ó Trindade bem-
aventurada.
 
 
 
Magnificat
 
A minha alma engrandece ao Senhor
e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador,
pois atentou para a humildade da sua serva.
De agora em diante, todas as gerações
chamar-me-ão bem-aventurada,
pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor;
santo é o seu nome.
A sua misericórdia estende-se aos que o temem,
de geração em geração.
Ele realizou poderosos feitos com seu braço;
dispersou os que são soberbos
no mais íntimo do coração.
Derrubou governantes dos seus tronos,
mas exaltou os humildes.
Encheu de coisas boas os famintos,
mas despediu de mãos vazias os ricos.
Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se

Carlo Gesualdo
Tristis est anima mea

Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum:
nunc videbitis turbam, quæ circumdabit me:
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.
Vigilate et orate ut non intretis in tentationem.
Ecce appropinquat hora, et Filius hominis
tradetur in manus peccatorum.

Claudio Monteverdi
Ah, dolente partita!

Ah, dolente partita!
ah, fin de la mia vita!
da te parto e non moro?
E pur i provo
la pena de la morte
e sento nel partire
un vivace morire,
che da vita al dolore
per far che moia immortalmente il core

John Sheppard
Libera nos

Libera nos, salva nos, justifica nos, O beata Trinitas.

Arvo Pärt
Magnificat

Magnificat anima mea Dominum
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ
ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes
Quia fecit mihi magna qui potens est
et sanctum nomen ejus
Et misericordia ejus a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo
dispersit superbos
mente cordis sui
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes
Suscepit Israel puerum suum
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recordatus misericordiæ suæ
Sicut locutus est ad patres nostros
Abraham et semini ejus in sæcula.

Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto,
sicut era in principio et nunc, et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Thomas Tallis
In pace in idipsum

In pace, in idipsum dormiam et requiescam.
Si dedero somnum oculis meis,
et palpebris meis dormitationem,
dormiam et requiescam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Patrick Hawes
I saw a new Heaven
Revelation 21:1

I saw a new heaven and a new earth, for the first 
heaven and the first earth had passed away.

Rui Paulo Teixeira
Mensagens

Alberto Caeiro em Poemas Inconjuntos
in memoriam – α
Se eu morrer novo, oiçam isto:
Nunca fui senão uma criança que brincava.
Fui gentio como o sol e a água,
De uma religião universal que só os homens não têm.

Fernando Pessoa em Mensagem
Epígrafe – Louvor a Deus
Benedictus Dominus Deus noster
qui dedit nobis Signum.

Charles Robert Anon em Poesia Inglesa
Confissão do Princípio
Could I say what I think, could I express
My every hidden and too silent thought. 

da sua misericórdia para com Abraão
e seus descendentes para sempre,
como dissera aos nossos antepassados.
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre,
pelos séculos dos séculos.
Ámen.

Na paz e na união
 
Na paz e na união eu dormirei e descansarei.
Se der aos meus olhos sono,
se as minhas pálpebras fechar,
dormirei e descansarei.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

Eu vi um novo Céu
Apocalipse 21:1
 
Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o 
primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido.

Bendito seja Deus nosso Senhor
por nos ter dado o sinal.

Poderia eu dizer o que penso, poderia eu expressar
Cada pensamento meu oculto e muito silencioso.
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Álvaro de Campos em Tabacaria
Reflexão – no Vazio
Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Fernando Pessoa em Mensagem
momento Ex Deo nascimur
I – DEUS QUER – Bellum sine bello. 
Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me
A fronte com o olhar;
E esta febre de Além, que me consome,
E este querer grandeza são seu nome
Dentro em mim a vibrar.

Álvaro de Campos em Tabacaria
Reflexão – no Não-Ser
Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou?
Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa!

Fernando Pessoa em Mensagem
momento In Jesu morimur
II – O HOMEM SONHA – Possessio maris. 
E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma
E faz a febre em mim de navegar
Só encontrará de Deus na eterna calma
O porto sempre por achar.

Álvaro de Campos em Tabacaria
Reflexão – no Ser
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta 
ao pé de uma parede sem porta,
E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira,
E ouviu a voz de Deus num poço tapado.

Fernando Pessoa em Mensagem
momento Per Spiritum Sanctum reviviscimus
III – A OBRA NASCE – Pax in excelsis.
E eu vou, e a luz do gládio erguido dá
Em minha face calma.
Cheio de Deus, não temo o que virá,
Pois, venha o que vier, nunca será
Maior do que a minha alma.

Álvaro de Campos em Tabacaria
Reflexão – na Plenitude
A esta hora em que eu não posso ver que tu me olhas,
Olha-me em silêncio e em segredo e pergunta a ti própria
– Tu que me conheces – quem eu sou…

Guerra sem guerra,

A posse do mar.

Paz nas alturas.
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Fernando Pessoa
últimas palavras escritas
Confissão do Fim
I know not what tomorrow will bring. 

Fernando Pessoa em Mensagem
Contra-epígrafe – Apelo à Humanidade
É a Hora!
Valete, Fratres. 

Alberto Caeiro em Poemas Inconjuntos
in memoriam - ω
Um dia deu-me o sono como a uma criança.
Fechei os olhos e dormi.

Eriks Ešenvalds
Stars
Sara Teasdale

Alone in the night
On a dark hill
With pines around me
Spicy and still,

And a heaven full of stars
Over my head
White and topaz
And misty red;

Myriads with beating
Hearts of fire
The aeons
Cannot vex or tire;

Up the dome of heaven
Like a great hill
I watch them marching
Stately and still.

And I know that I
Am honored to be
Witness
Of so much majesty.

Não sei o que o amanhã trará.

Força, Irmãos.

Sozinho na noite,
Numa colina escura
Com pinheiros em meu redor
Perfumados e imóveis,
 
E um céu repleto de estrelas
Sobre a minha cabeça
Branco e topázio
E vermelho turvo;
 
Miríades com corações
Latejantes de fogo
A eternidade
Não se irrita ou cansa.
 
No alto da cúpula celestial
Como uma alta montanha
Vejo-as caminhando
Majestosas e quedas.
 
E sei que
É uma honra ser
Testemunha
De tamanha majestade.

traduções de 
Linguaemundi
Pedro Teixeira (Cardoso, Gesualdo, Ešenvalds)
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Pedro 
Teixeira
Direção

Pedro Teixeira nasceu em Lisboa. Completou 
a licenciatura em Direção Coral pela Escola 
Superior de Música de Lisboa, obtendo na 
mesma instituição o grau de Mestre em 
Direção Coral. No Coro da Universidade de 
Lisboa foi assistente do maestro José Robert. 
Trabalhou mais tarde com Vasco Pearce de 
Azevedo, António Lourenço e Paulo Lourenço. 
Foi professor na Escola Superior de Educação 
de Lisboa, tendo lecionado Educação Vocal e 
Direção Coral no curso Música na Comunidade.
Pedro Teixeira dirige atualmente dois grupos 
em Portugal: o Coro Ricercare (desde 2001) e o 
Officium Ensemble, agrupamento profissional 
que fundou em 2000. Dirigiu também o Coro 
Polifónico Eborae Musica (1997 a 2013) e o 
Grupo Coral de Queluz (2000 a 2012). Foi com o 
Officium Ensemble que recebeu o prémio 
“The Most Promising Conductor of Tonen 2002” 
na Holanda, concurso que atribuiu o 3.º prémio 
ao Ensemble nas categorias de música sacra e de 
música secular. Enquanto cantor, e tendo estudado 
canto na Escola de Música do Conservatório 

Nacional, é elemento do Coro Gregoriano de 
Lisboa, no qual é solista. Foi cantor no Coro 
Gulbenkian entre 2005 e 2012.
Pedro Teixeira tem sido reconhecido como um 
dos mais proeminentes diretores corais do país, 
não só pela sua intensa atividade neste domínio, 
como também pela sua sólida e característica 
interpretação da música vocal. Esse 
reconhecimento tem-no levado, nos últimos 
anos, a trabalhar a um nível internacional. 
Juntamente com Peter Phillips, Ivan Moody e 
Jordi Abelló, dirige em Barcelona o workshop 
Victoria400 e é responsável pelas oficinas de 
Ensemble Vocal e Direção Coral no Curso 
Internacional de Música Medieval e Renascentista 
de Morella. Desde 2011, colabora regularmente 
com a Fundação Calouste Gulbenkian como 
maestro preparador do Coro Gulbenkian.
Pedro Teixeira é diretor artístico das Jornadas 
Internacionais Escola de Música da Sé de Évora, 
com organização da Eboræ Musica – Associação 
Musical de Évora. Desde 2012 é também Maestro 
Titular do Coro de la Comunidad de Madrid.



Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta 
presentemente com uma formação sinfónica 
de cerca de cem cantores, podendo atuar 
também em grupos vocais mais reduzidos. 
Assim, apresenta-se tanto como grupo 
a cappella, interpretando a polifonia dos 
séculos XVI e XVII, como em colaboração 
com a Orquestra Gulbenkian ou com outros 
agrupamentos para a interpretação das grandes 
obras do repertório clássico, romântico ou 
contemporâneo. Na música do século XX 
tem apresentado, frequentemente em estreia 
absoluta, inúmeras obras contemporâneas 
de compositores portugueses e estrangeiros. 
Tem sido igualmente convidado pelas mais 
prestigiadas orquestras mundiais, entre as 
quais a Philharmonia Orchestra de Londres, a 
Freiburg Barockorchester, a Orquestra do Século 
XVIII, a Filarmónica de Berlim, a Sinfónica de 
Baden-Baden, a Sinfónica de Viena, a Orquestra 
do Concertgebouw de Amesterdão, a Orquestra 
Nacional de Lyon, a Orquestra de Paris, ou a 
Orquestra Juvenil Gustav Mahler. Foi dirigido 
por grandes figuras como Claudio Abbado, 
Colin Davis, Frans Brüggen, Franz Welser-Möst, 
Gerd Albrecht, Gustavo Dudamel, Jonathan 
Nott, Michael Gielen, Michael Tilson Thomas, 

Rafael Frübeck de Burgos, René Jacobs, Theodor 
Guschlbauer, ou Esa-Pekka Salonen, entre 
muitos outros.
O Coro Gulbenkian tem participado em 
importantes festivais internacionais, tais como: 
Festival Eurotop (Amesterdão), Festival Veneto 
(Pádua e Verona), City of London Festival, Hong 
Kong Arts Festival, Festival Internacional de 
Música de Macau, ou Festival d’Aix-en-Provence. 
Em 2015 participou, em Paris, no concerto 
comemorativo do Centenário do Genocídio 
Arménio, com a World Armenian Orchestra 
dirigida por Alain Altinoglu. 
A discografia do Coro Gulbenkian está 
representada nas editoras Philips, Archiv / 
Deutsche Grammophon, Erato, Cascavelle, 
Musifrance, FNAC-Music e Aria-Music, tendo 
ao longo dos anos registado um repertório 
diversificado, com particular incidência 
na música portuguesa dos séculos XVI a 
XX. Algumas destas gravações receberam 
prestigiados prémios internacionais. Desde 
1969, Michel Corboz é o Maestro Titular do 
Coro Gulbenkian. As funções de Maestro 
Adjunto e de Maestro Assistente são atualmente 
desempenhadas por Jorge Matta e Paulo 
Lourenço, respetivamente.
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Coro Gulbenkian

Michel Corboz  Maestro Titular
Jorge Matta  Maestro Adjunto
Paulo Lourenço  Maestro Assistente

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Fátima Pinho
Joaquina Santos
Fábio Cachão

13

sopranos
Ariana Russo 1

Clara Coelho
Inês Lopes 1

Mariana Moldão
Mónica Santos
Sara Afonso
Verónica Silva

contraltos
Fátima Nunes
Joana Esteves
Lucinda Gerhardt
Manon Marques
Marta Queirós
Patrícia Mendes
Rita Tavares

tenores
António Gonçalves
Frederico Projecto
Gerson Coelho 1

João Pedro Afonso
Miguel Silva
Pedro Rodrigues
Rui Aleixo

baixos
Filipe Leal
José Bruto da Costa
Pedro Casanova
Pedro Morgado
Rui Borras 2

Sérgio Silva
Tiago Batista

1 Solistas
2 Orador em Mensagens
  de Rui Paulo Teixeira
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direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.

tiragem
300 exemplares

preço
2€

Lisboa, Abril 2018
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