Notas do Programa
Maria, a mulher e a árvore da vida eleita para conceber Jesus,
vive de uma forma próxima o percurso de seu filho. Ao longo deste
mesmo percurso, existem momentos essenciais para o plano divino, aqui
reflectidos no seu olhar.
Neste programa, caminharemos ao lado de Maria, onde
poderemos sentir o seu manto maternal que embala o seu filho no seu
nascimento e, mais tarde, o envolve, morto, na descida da cruz.
As obras musicais escolhidas representam cada momento, recorrendo a épocas distintas e a diversos compositores que tão bem os souberam interpretar, vivenciar e, por fim, retratar.

Currículo do Grupo
Formado e sediado na cidade do Porto, o ensemble Moços do
Coro é um grupo constituído por treze elementos.
O grupo resulta da fusão de experiências profissionais e
académicas que os elementos combinam. Estes cantam em coros como o
Coro Gulbenkian, o Coro A Casa da Música, o Collegium Vocale Gent (de
Philippe Herreweghe), e passaram por instituições como o Instituto
Gregoriano de Lisboa, a Universidade de Aveiro e a Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo.
Trata-se de um grupo que, fazendo recurso aos mesmos
elementos, apresenta-se em diversas formações, como, por exemplo:
vozes iguais (ou só vozes masculinas, ou só vozes femininas); e, por outro
lado, numa formação conjunta (a sua formação base), num coro misto.
Este grupo, na sua génese, foi criado a fim de pôr em prática
primordialmente Música Antiga e também Música Portuguesa. No
entanto, tem vindo a adaptar-se a muitas outras circunstâncias, com
diversos registos e linguagens musicais.
Entre os projectos apresentados, destacam-se “Da herança à
criação” e “O evangelho da Infância”. O primeiro visa fazer memória
dos 400 anos da morte do compositor renascentista D. Pedro de Cristo.
Neste projecto, o ensemble Moços do Coro estreou um total de 8
Magnificat, sendo que 4 foram transcrições da obra de D. Pedro de
Cristo, complementados com 4 encomendas aos compositores

contemporâneos: Eugénio Amorim, Fernando Lapa, João Santos, Paulo
Banaco.
Em “O evangelho da Infância”, fundamentado no evangelho de
Lucas e Mateus e em diversas reflexões presentes no livro Catena Aurea
da autoria de S. Tomás de Aquino, o ensemble executou, por meio de um
rico conjunto de obras renascentistas, dois concertos inteiramente
dedicados à Música Sacra. Estes permitiram, por meio da Arte, dar a
vivenciar todo o antecedente e precedente que circunda em torno do
mistério do nascimento de Cristo.
No decurso do ano de 2019, apresentar-se-ão em vários pontos
de Portugal Continental e Ilhas, integrando ciclos e festivais em que
procurarão responder a um dos seus principais desígnios – a preservação
e divulgação da Música Sacra Portuguesa.

Repertório
I. Anúncio do nascimento de Jesus (LC. 1, 30-31)
Angelus Domini

Giovanni Gabrieli (c.1555 – 1612)

II. Cântico de Maria (LC. 1, 46-47)
Magnificat - In vernali Tempore

Paulo Banaco (1993*)

III. Maria, dá à luz o Salvador do Mundo (LC. 2, 15-16)
Verbum caro factum est [a 6]

Hans Leo Hassler (1564 – 1612)

IV. As bodas de Caná (JO. 2, 3-5)
Ave Maria

Alonso Lobo (1555- 1617)

V. Jesus encontra sua mãe [via Sacra – 4ª estação] (LC. 2, 34-35)
Vexilla Regis

Anton Brukner (1824 – 1896)

VI. Crucifixão de Jesus (JO. 19, 26-27)
Ave Verum corpus

William Byrd (c.1543 – 1623)

VII. Jesus morto nos braços de sua mãe [via Sacra – 14ª estação]
Stabat Mater [a 8]

Giovanni P. da Palestrina (c.1525 – 1594)

VIII. Ascensão de Maria aos Céus
Vergine bella

Giovanni P. da Palestrina (c.1525 – 1594)

