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      A tradição cristã, desde
sempre e em todo mundo,
celebra como sua segunda data
mais importante o Natal,
precedido pelo que na liturgia
católica se conhece como O
Tempo do Advento. Esta é uma
época em que, através de várias
ações festivas e litúrgicas, os
homens se preparam para
comemorar o nascimento de
Jesus Cristo. A música sempre
teve um espaço de destaque
nas comemorações natalinas,
inspirando, ao longo dos
séculos, vários compositores,
que dedicaram obras 

importantes para celebrar a
data.
      Assim, a “Música de Natal”
não é, diferente do que se
poderia esperar, uma invenção
comercial moderna, foi uma
prática válida e evocativa,
presente na música ocidental,
após o surgimento do
cristianismo, não só como forma
de adoração e exaltação do
nascimento do filho de Deus,
mas também como um produto
cultural vendável, direcionado
tanto para os ofícios musicais
religiosos, como para as
músicas dos palácios. 

O Concerto

     Nesse sentido, o período barroco
foi, talvez, o mais profícuo,
produzindo obras que permanecem
atraindo a atenção dos ouvintes nos
dias atuais.       
     Toda essa atmosfera torna-se
oportuna para apresentar ao público
capixaba o trabalho de A Trupe
Barroca, um conjunto musical voltado
para a pesquisa e divulgação da
chamada música antiga, através de
instrumentos de época e das
peculiaridades estéticas desse
período. O lançamento desse novo
trabalho, portanto, tem tudo para se
tornar um marco no cenário cultural
capixaba, revelando ao público uma
nova forma de se fazer e ouvir a
música “antiga”. 

     O cenário escolhido – a bela
catedral de Vitória – colabora ainda
mais para se criar uma atmosfera
surpreendente, unindo os músicos e o
público num emocionante espetáculo,
que será lembrando como o primeiro
de tantos outros de A Trupe Barroca. 

Washington Luiz Sielemann Almeida
Produtor



     Sérgio Dias é graduado em
Flauta, Composição e
Regência, pós-graduado em
Educação Musical, em Arte e
Cultura Barroca e Mestre em
Música (com área de
concentração em Musicologia
Histórica). É doutorado pelo
Departamento de Ciências
Musicais da Universidade Nova
de Lisboa e trabalha como
musicólogo consultor junto ao
arquivo do Conservatorio San
Pietro a Majella de Nápoles. 
É ex-professor do Conservatório
Brasileiro de Música, ex-titular
de Harmonia, Contraponto, 

O Maestro

     Fuga e Estruturação Musical
da Faculdade de Música do
Espírito Santo – FAMES, além
de ex-professor substituto de
História da Música do
Conservatório de Coimbra e da
Escola Superior de Educação
de Lisboa. 
De sua vasta lista de
orientadores poder-se-iam
destacar os nomes de David
Munrow, Michel Philippot,
Christopher Bochmann, Aurèle
Nicolet (Festival de Lucerna),
José Siqueira, Guerra-Peixe,
Claudio Santoro, Eleazar de
Carvalho e Francisco Mignone. 

     Participa ativamente como
intérprete e/ou diretor junto a
importantes conjuntos nacionais e
estrangeiros, dentre eles, o Ars
Instrumentalis, a Camerata
Philharmonia, o grupo Sequencia
(Argentina), o Conjunto de Música
Antiga da FAMES (Ensemble
Cum Sancto Spiritu), a Miami
Philharmonic, a Capella della
Pietà dei Turchini, a Saint Paul
Chamber Orchestra, a Orquestra
do Mozarteum de Buenos Aires, a
Capella Luso-Brasiliensis, a
Sinfônica do Teatro Cólon, a
Orquestra Sinfônica Nacional, a
Orquestra e Coro dos Festivais de
Lucerna, a Orquestra de Câmara
de Rouen, as Orquestras dos
Festivais Internacionais de Música
Colonial Brasileira e Música
Antiga e a Orquestra de Câmara
Victoria Sinfonietta. 

     Foi o maestro titular da
Orquestra de Câmara da
Universidade Federal do Espírito
Santo, da Orquestra Sinfônica da
Faculdade de Música do Espírito
Santo e do Ensemble Cum Santo
Spiritu, grupo especializado em
música antiga, com o qual gravou
em 1997 um CD intitulado "O
Amor e o Humor na Música
Brasileira dos Séculos XVIII e
XIX". Atualmente é professor e
musicólogo do Departamento de
Música da Universidade Federal
de Pernambuco, além de regente
titular das Orquestra de Câmara e
Orquestra Sinfônica da mesma
Universidade.



      Paulo Mestre - é natural de
Curitiba e vem desenvolvendo uma
importante carreira como solista,
destacando-se em apresentações
internacionais, como em
Washington, com a Camerata
Antiqua de Curitiba (da qual
participou durante vários anos); na
França, em Pau, como convidado
pela Unicef. Em Paris e Metz
apresentou-se sob a regência de
Ricardo Kanji, 

O Solista

durante as comemorações do ano do
Brasil na França e em turnê com o
grupo Caliope no mesmo país, com o
qual também atuou na fundação
Gulbenkian, em Lisboa, e na
Espanha, além do festival de
Chiquitos na Bolivia. Paulo Mestre,
apresentou-se, ainda, em recitais e
concertos no Canadá, na Alemanha,
em Israel, Costa Rica, Uruguai, e na
Argentina, nas cidades de Buenos
Aires, Córdoba, Rosario e Mendoza.

     No Brasil, vem atuando em
Festivais de Música Antiga do Rio de
Janeiro, Curitiba e Juiz de Fora; em
recitais com Marilia Vargas, Nicolau
Figueiredo, Marcelo Fagerlande,
Bruno Procópio ao cravo e José Luiz
de Aquino organista; e como solista
de importantes orquestras, dentre as
quais: a Orquestra Jovem das
Américas, da Osesp; Sociedade
Bach; orquestra da USP; orquestra de
Câmara da Unesp; orquestra de
Câmara da Ulbra, no Rio Grande do
Sul; orquestra do teatro São Pedro;
Sinfônica do Rio de Janeiro;
Orquestra da Petrobrás; Sinfônica de
São Paulo, Paraíba, Pernambuco,
Paraná e de Ribeirão Preto. Também
atua com grupos especializados em
Música Antiga como: Armonico
Tributo (Campinas-SP), Roberto de
Regina (Curitiba), Benedictus (Rio de
Janeiro), Tábula (Brasília), Calíope
(Rio de Janeiro),Orquestra de Ouro
Preto (Minas Gerais).

      Foi dirigido por Roberto
Minzuc, JulioMoretzsohn, Carlos
Prieto, Cristina Garcia Banegas,
Monica Meira Vasquez, Ailton
Scobar, ManfredoKraemer,
Ricardo Kanji, Homero
Magalhães Filho, Nicolas Rauss,
Nicolau Figueiredo, entre outros.
     No terreno operístico, cantou
como protagonista no Orfeu, de
Gluck em Mendoza; como
Speranza no Orfeu de
Monteverdi, no Rio de Janeiro;
em Curitiba como Ptolomeu, na
Opera Júlio César de Haendell.
E em ópera composta por
Marcos Lucas - no Rio de
Janeiro e Brasília –, "O Pescador
e sua Alma", no papel de Alma.



Concerto “fatto per la notte di natale”, op. 6, n 8
I. Vivace – Grave – Allegro

II. Adagio – Allegro – Adagio
III. Vivace

IV. Allegro – Pastorale (Largo)

G. Friedrich Händel (1685 – 1759)
Concerto grosso em si bemol maior, op. 7, n 6

I. Largo
II. Allegro

III. Largo e piano
IV. Andante
V. Hornpipe

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

O Programa

Fuga e Grave em sol menor
I. Fuga – A la breve;

II. Grave - Fuga

Johann Adolph Hasse (1658 – 1709)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Nisi Dominus, RV 608 (Salmo 126)

I. Nisi Dominus (Alegro)
II. Vanum est vobis (Largo)

III. Surgite (Presto – Adagio – Presto – Adagio)
IV. Cum dederit (Largo)
V. Sicut sagitae (Alegro)
VI. Beatus vir (Andante)

VII. Gloria Patri (Largheto)
VIII. Sic ut erat in princiopio (Alegro)

IX. Amen (Alegro)

Francesco Geminiani (1680 – 1762)
Concerto grosso em ré menor "La follia", op. 6, n 12

Tema com variações sobre a “Follia di Spagna”

Solistas: 
Wagner Pereira de Souza, violino I

Leonardo Gonçalves, violino II
Gabriel Camargo, Voloncelo

Solistas: 
Wagner Pereira de Souza, violino I

Leonardo Gonçalves, violino II
Gabriel Camargo, Voloncelo



NISI DOMINUS 
Se o Senhor não edificar a casa,

Em vão trabalharão os que a edificam.
Se o senhor não proteger a cidade, 

Em vão vigiará aquele que a protege.

É inútil que vos levanteis
Antes do amanhecer.

Levantai-vos depois que vos sentardes,
Vós que comeis o pão da dor.

Visto que Ele dá o sono aos seus amados:
Os filhos, eis a herança do Senhor;

Os frutos do ventre são uma recompensa.

Assim como as setas na mão do homem poderoso, 
assim são os filhos da juventude

Bem-aventurado o homem que delas (as setas)
Fez o seu desejo:

Não será confundido quando falar
à sua porta com seus inimigos.

Glória ao Pai, ao Filho
E ao Espírito Santo.

Assim como era no princípio,
Agora e sempre,

E pelos séculos dos séculos.

Amém.

NISI DOMINUS 

Nisi Dominus aedificaverit domum,
In vanum laboraverunt, qui aedificant eam.

Nisi Dominus cunstodierit civitatem
Frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis
Ante lucem surgere.

Surgite postquam sederitis,
Qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum:
Ecce haereditas Domini, filii:

Mercês, fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis,
Ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit
Desiderium suum ex ipsis:

Non confundetur cum
Loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patris et Filio
ET Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio
ET nunc ET semper

Et in secula saeculorum.

Amem.



VIOLA
Dennys Batista Serafim
Rafael Sando, Brasil, 2003 
(cópia de Gasparo da Saló, 1580)

VIOLONCELO
Gabriel Camargo
Anônimo, Alemanha,
Século XVIII

VIOLA DA GAMBA BAIXO
Jardel de Souza
Cópia de Barack Norman, 1695,
Brasil, sem referência de data 
nem autor 

CONTRABAIXO
Michael Hochreiter
Modelo Gamba, República Tcheca,
cerca de 1920, sem referência de
autor

TIORBA
José Eduardo Costa Silva
Paulo Freitas, Brasil, 2016
(cópia de Vendelino Venere,
1587)

GUITARRA BARROCA
Daniel O'Keefe, 1999
(cópia de Stradivarius, 1736)

CRAVO
Regina Célia Nava Martins
Abel Vargas Brasil, 2016
(cópia de Christian Zell,
Hamburg, 1737)

Os músicos

SEGUNDOS VIOLINOS
Leonardo Gonçalves
Wilhelm Meinel, Alemanha, 1924 
(cópia de Paolo Maginni, 1635)
Emilly Cristina dos Santos Orjuela 
Johann Gottlieb Pfetzchner, Alemanha, 1791

PRIMEIROS VIOLINOS
Wagner Pereira de Souza
Georg Hosp, Alemanha, 1753
Oscar David Orjuela Cruz 
Joan Carol Klotz, Alemanha, 1723
Brian Fleming
Louis Moitessier, França, cerca de 1780



     A Trupe Barroca é um conjunto
musical que, embora tenha
assumido este nome recentemente,
já notabilizou com apresentações
relevantes. Com o nome original de
Victoria Ensamble, o grupo já se
apresentou com importantes nomes
do cenário musical brasileiro, como
Jerzy Milewski (violino), Vanja
Ferreira (harpa), Sérgio Dias
(flauta), Inácio de Nonno (barítono),
Aleida Schweiter (piano), entre
outros.
O grupo foi criado em 1996 com um
efetivo de músicos, que
eventualmente, de acordo com as
necessidades, se juntam a músicos
convidados. 
     

O Victoria Ensamble foi a orquestra
responsável para execução da ópera
Dido e Eneas (Purcell), em 1999,
bem como a apresentação das
Quatro estações (Vivaldi), em
diversos municípios do Espírito
Santo, em ciclos nos anos de 2003 e
2007. Destacou-se também pela
execução do Stabat Mater
(Pergolesi), durante a páscoa de
1996, lotando a catedral de Vitória, e
o natal de 1999.
     Depois de um longo período de
investimentos e pesquisa o grupo
retoma o seu trabalho, com uma
previsão de concertos periódicos
para o ano de 2018 e um trabalho
totalmente voltado para o resgate da
música dos séculos XVII e XVIII,
através de instrumentos históricos
ou réplicas perfeitas. 
     Assim, em 2017, a partir do
interesse em se promover este novo
trabalho, o grupo passa se chamar A
Trupe Barroca, com uma formação
bastante flexível que pode se
adequar facilmente à riqueza sonora
e diversidade instrumental do
período barroco, com uma formação
de 4 a 25 músicos, de acordo com
as necessidades do repertório
escolhido.

A Orquestra

 Realização

Fotografias: esculturas em madeira
Thomas Comploi, Itália
http://comploithomas.com/

Rafael Sando, lutier - Responsável
pela converção dos instrumentos
Dennys Serafim

Diretor artístico:
Washington Luis Sielemann Almeida 

Comunicação:
Alexandra Asanache

Produtor executivo:
Fernando Coelho Sabino

Auxiliar de produção:
Yuri Bicalho Costa de Oliveira
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