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CONEXÕES MUSICAIS 

Concerto Versos e Claves 

Ars Nova - Coral da UFMG 

Data: 20 de setembro de 2022  

Terça-feira / Horário: 19h30 

Local: Conservatório UFMG – Av. Afonso Pena, 1534 – Centro BH/MG 

Entrada franca. Info: 3409-8300  

 

 

No dia 20 de setembro, terça-feira às 19h30, o Conexões Musicais recebe o Ars Nova Coral da 

UFMG que apresentará um novo repertório para o público. A nova série de concertos “Versos 

e Claves”, traz composições musicais que revisitam alguns universos poéticos, dentre eles, o de 

Fernando Pessoa, considerado um dos principais escritores da língua portuguesa.  

 

Serão duas as obras que utilizam a poesia de Fernando. A primeira, “Liberdade”, trata-se de um 

poema lúdico e irreverente que foi musicalizado por Ronaldo Miranda em 1986. Logo em 

seguida, o coro também apresentará “Cantigas”, uma série de 3 obras curtas, inspiradas em 

modinhas brasileiras, que foram compostas por João Carlos Rocha no ano de 2009. 

 

Junto a estas composições, também se destaca “A 1ª Missa e o Papagaio”, poema de Cassiano 

Ricardo, feito em referência ao clássico quadro de Victor Meirelles, que retrata a catequização 

imposta aos nativos no Brasil do século XVI. No poema, Cassiano aborda, com humor, o tema 

do primeiro conflito da cultura portuguesa com a cultura indígena brasileira. Osvaldo Lacerda, 

responsável pela composição musical, acompanha a proposta dos versos e utiliza recursos 

sonoros que se transformam em verdadeiras caricaturas das imagens criadas pelo poeta. 

 

 

A 1ª Missa e o Papagaio          Osvaldo Lacerda (1927-2011) 

Poema de Cassiano Ricardo (1895-1974) 

 

O poeta paulista Cassiano Ricardo, considerado um nacionalista e opositor ao movimento 

integralista de direita, escreveu o poema inspirado na tela de Victor Meirelles, “A Primeira 

Missa” que foi publicado no livro Martim Cererê, de 1928. No poema, Cassiano aborda, com 

humor, o tema do primeiro conflito da cultura portuguesa com a cultura indígena brasileira. 

O também paulista e nacionalista Osvaldo Lacerda acompanha a proposta do poema e utiliza 

recursos sonoros que se transformam em verdadeiras caricaturas das imagens criadas pelo 

poeta. 

 

 

Liberdade (1986)                                 Ronaldo Miranda (1948) 

Poema de Fernando Pessoa (1888-1935) 
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Fernando Pessoa usa palavras diretas, fáceis de entender, para traduzir aquilo que ele pregou 

ao longo de sua vida: a liberdade, o direito de desejar, de escolher e de adiar uma decisão. 

Ronaldo Miranda considera o poema, ao mesmo tempo, lúdico e irreverente. A obra foi escrita  

 

em 1986 para ser peça de confronto no X Concurso de Corais do Rio de Janeiro, organizado 

pelo Jornal do Brasil. 

 

 

Cantigas (2009)      João Carlos Rocha (1983)  

com poemas de Fernando Pessoa (1888 – 1935) 

 

O maestro paulista João Carlos Rocha é também um exímio compositor para coro. Estas 3 

obras curtas, com poemas de Fernando Pessoa, foram inspiradas em modinhas brasileiras, 

mas com uma harmonia moderna e sofisticada. 

 

 

Ecce Ascendimus Hierosolumam (2021)         Leonardo Clementine (1983) 

texto da epístola de São Mateus, 20:17-19  

 

A obra do goiano, radicado em Belo Horizonte, Leonardo Clementine cria um paralelo entre 

o trecho bíblico com o longo período de angústia que a humanidade passou durante os últimos 

anos. O compositor reforça a promessa de restauração e a esperança por dias melhores. 

 

 

Which was the son of... (2000)                  Arvo Pärt (1935) 

 

Esta obra do estoniano Arvo Pärt, um dos compositores mais celebrados da atualidade, e cujo 

texto se inspira no Evangelho de Lucas, descreve a linhagem de Jesus, de José a Deus. 

 

 

Five Childhood Lyrics (1973)                    John Rutter (1945) 

O compositor britânico John Rutter, um especialista em música coral, escreveu este ciclo de 5 

canções que homenageiam o mundo infantil. A primeira música é baseada em uma canção de 

adivinhação e de ninar. A segunda, é um poema non sense publicado em 1871. A terceira, é um 

poema de Robert Louis Stevenson. A quarta música é uma canção de ninar, assim como a 

quinta. 

 

 

Carta a República (1987)       Milton Nascimento (1942) e Fernando Brant (1946) 

Arranjos de Lincoln Andrade (1959) 
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Em um momento de incerteza, entre o fim da ditadura e a falta de uma Constituição Cidadã, 

Milton e Fernando escreveram a “Carta à República”. Passados 35 anos, a canção continua  

 

atual e cai como uma luva para traduzir a angústia que toma conta de todos os que lutam pela 

liberdade e pelos valores democráticos diante da dureza desses nossos dias. 

 

Ars Nova - Coral da UFMG 

Regente titular: Lincoln Andrade 

Regente assistente:Riane Menezes 

Pianista correpetidor: Júlio Bastos 

Sopranos: Amanda Moreira, Ariel Castilho, Carolina Claret, Letícia Muniz*, Núbia Eunice, 

Tamiris Lino** e Yangmei Hon 

 

 

Altos: Aline Magalhães, Jamara Lopes, Jessye Oliveira, Lúcia Alves Melo*, Mariana Duarte e 

Priscila Neves 

Tenores: Gustavo Piffer, Hendrigo Del Freitas, Jordane Morais, Messias de Oliveira*e Og 

Martins 

Baixos: Carlos Morais, Dayvid Lucyan, Giancarlos de Souza*, Junior Stofel e Samuel Goetz 

*Chefes de naipe / **Cantora convidada 

 
 

 

*CONEXÔES MUSICAIS – Série de concertos com artistas convidados de outras instituições e estados. 


