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CORAL
DA ASSEMBLEIA

Associação do Cora! da Assembléia Legislativa do Estado de Moias Gerais
R. Matias Cardoso, n° 67, sala 1707- Santo Agostinho - Gep: 30170-050- Belo Horizonte-MG

GN1I: 0474712210001-05

Presidente. Elma 7acob - 3290 5051

Vice-Presidente: Marco Antônio Pereira Botelho - 3222 1994- 8812 3222

Secretária: Eliane de Fátima .Magalhães

Tesoureiro: Sebastião das Mercês

2° Tesoureiro: Shevia Abreu de Brito Mello

Regente do Coral: Guilherme Francisco Furtado de Bragança - 3290 7465

N° de Componentes: 30

Grupo Musical de apoio: 6 músicos (oboé, violino, violoncelo, flauta, piano
e percussão)

Repertório: Clássico, folclore, Música popular brasileira e estilos de época.

Horários de Ensaios: Feminino - Segunda-Feira 12:15 às 14h
Misto	-Quarta-feira  12:45 às 14h
Masculino - Sexta-feira	12:45 às 14h
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Histórico do Coralemg

O canto coral na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
começou na década de 1970, com o apoio da Associação dos Servidores da
Casa (Asle7ng).

Após o sucesso dos primeiros anos, o coral passou por períodos de interru-
pção, chegando mesmo a ser desativado, e só voltou a se organizar em 1993, 
por iniciativa de alguns funcionários, com seus familiares e amigos, todos
apreciadores da arte do canto coral, e o apoio financeiro da Aslemg.

Desde então, tem-se apresentado em eventos na Capital, especialmente
na Assembléia, bem como no interior de Minas, realizando concertos didáti-
cos em instituições públicas ou filantrópicas (escolas, creches, asilos etc.) ou
cantando em formaturas, casamentos, missas, encontros empresariais e sole-
nidades em geral.

No ano 2000, o coral desligou-se da Aslemg e passou a chamar-se
Coralemg, sendo atualmente mantido pela Associação do Coral da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, entidade sem fim lucrativo e
com personalidade jurídica própria, criada para esse fim.

Constantemente sendo renovado (inscrições de novos elementos alterna-
das com as desistências de outros), o número de componentes do Coralemg
tem oscilado entre 20 e 40 coralistas.

O Coralemg apresenta-se tanto como coro a capela quanto acompanha-
do de conjunto instrumental, e seu repertório contempla a chamada música
popular e a erudita, sacra ou profana, nacional ou estrangeira, antiga ou
contemporânea, incluindo canções folclóricas e até infantis.

O regente, desde 1993, salvo curto período de licença, quando foi substi-
tuído pelo maestro e cantor Amin Feres, é o maestro, coinpositrn; arranjador
e professor Guilherme Bragança, formado em Música - Composição pela
UFMG, em 1989, pós-graduação lato sensu em Magistério Superior em
1990, pela FUMA, e em Musicologia Histórica Brasileira em 1994, tam-
bém pela UFMG.
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O que é o projeto?

O Projeto "Música para a Comunidade" empreendido pelo
CORA LEMG (Coral da Assembléia) é urna iniciativa que conta com recur-
sos aprovados pela lei (te Incentivo da Secretaria de Estado da Cultura de
Minas Gerais, com o patrocínio da AETHRA COMPONENTES
A UTOMOTIVOS e apoio cultural da COFAL e APLEMG, que visa realizar apresen-
tações em várias cidades mineiras, ensejando aos seus habitantes uma espécie
de viagem pela história da música brasileira, desde suas origens até os dias de
hoje.

A partir de urna pesquisa histórica e da utilização (te técnicas de arran-
jo e orquestração, redução para sexteto instrumental e adaptação de arranjos
vocais, montou-se uru repertório que, pela diversidade de estilos, formas, lin-
guagem e contextos sócio-culturais e pela representatividade das obras e
autores escolhidos, pudesse mostrar; no tempo limitado de um pequeno con-
certo, um painel tão amplo quanto possível de nossa música.

Assim, perceber-se-á: a influência longínqua das canções medievais ibéri-
cas (pré-colombianas); o sentimento musical dos colonizadores portugueses; a
presença da peculiar música dos indígenas, primeiros habitantes deste conti-
nente; a contribuição marcante dos ritmos africanos irazidos pelos negros
escravizados; o fascínio da chamada música clássica difundida pelos imi-
grantes de diversos países europeus; a música sacra, identificada com o fervor
religioso do povo; as obras instrumentais eruditas ou semi-eruditas, (te raízes
folclóricas ou não; a inspiração resultante do espírito alegre e, ao mesmo
tempo, sentimental do brasileiro «iuto da mistura de três raças principais,
tão distintas), exemplificada no samba, no c/iorinho, nas modinhas e em

outras criações musicais ligadas a manifestações regionais, de cunho populam;
Constitutivas da nossa MPB.

ibdos estão convidados para essa viagem musical.
A população das cidades a serem visitadas, às prefeituras, autoridades

municipais e representantes de entidades civis e da sociedade local, nossa
saudação e agradecimentos pelo apoio já recebidos.
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CORALEMG (Coral da Assembléia) e Sexteto Instrumental

Músicos inte2rantes do Sexteto:

Flauta: Leopoldo Luiz Balestrini

Violino: Daniel C. Alcântara Pimenta

Violoncelo: Eduardo Lucas Goulart Swerts

Oboé: Lúcio Gomes Portela

Piano: Wilson 7osé Ribeiro

Percussão: Emilia Gliamone

Cantor Convidado: Sérgio Anders

Regente: Guilherme Bragança
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Três Cantos Nativos dos Índios Kraós
Arranjo Marcos Leite

Ram... Ram...
Je kereke
Korirare re
Jaramutum Korirare
Patcho imrare adjo sirê
Juenere Kapô ra djo sirê
Patchô parrare a djo siré
Juenere Kapô ra djo sirê

Kamarêra
Kideri Kema
Kideri Kema
Uaritê, uaritê
Uaritetê
Tioiremô, uariteteê
Aham, aham!

Três Cantos Nativos dos Índios Krahôs São três pequenos cantos, aqui apresentados seqüen-
cialmente (num só bloco, sem interrupção), desse povo indígena que vive no nordeste do
Estado do Tocantins e fala a língua Timbira.



Rosas das Rosas
(Das Cantigas de Santa Maria) A/imso X, de Castela (O Sábio)

Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rosa de beldad' e de parecer
e Fror d'alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sen nor en toiler coitas e doures.
Rosas das rosas e Fror das frores,

	

	Devemo-la muit' amar e servir,
Dona das donas, Sennor das sennores. ca  punna de nos guardar de falir;

des i dos erros nos faz repentir,
Alui Sennor dcv' orne muel' arna;	que nos fazemos come pecadores.
que de todo mal o pode guardar;	Rosas das rosas e Fror das frores,
e pode-li' os peccados perdõar,	Dona das donas, Sen nor das sennores.
que faz no mundo per nzaos sabores.

Esta dona que tenno por Sennor
Rosas das rosas e Fror das frores,	e de que quero seer trobador,
Dona das donas, Sen nor das sennores. se  eu per ren poss' aver seu amo?;

dou ao demo os outros amores.

Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rosa das Rosas Esta é urna das mais de quatrocentas músicas reunidas sob o título de
"Cantigas de Santa Maria", compostas em louvor a Nossa Senhora, durante o reinado de
1). Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela (1252-1284), também cognominado "o Trovador
da Virgem". Tais cantigas são, em sua maioria, de autoria do próprio soberano ou a ele atri-
buidas, e as demais, da lavra dos trovadores que ele mantinha na corte. Foram escritas no
idioma neolatino gala ico-portugués, que evoluiria tanto para a língua portuguesa quanto para
galego falado hoje na região da Galícia, noroeste da Espanha. As cantigas exaltam as virtudes
cristas expressas tia vida de Nossa Senhora e trazem inúmeras re!rências aos costumes tia
época em que foram compostas, especialmente pelo fato de qiic todas as cançoes eram rica-
mente ilustradas com desenhos do tipo iluminuras com cenas do cotidiano.
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Audivi Vocem de Caelo
(Duarte Lobo - 1563- 1646)

Audivi vocem de caelo

Dicentem mihi

Beati inortui

Qui in Domino

Moriunt u r

Tradução:
"Ouvi uma voz vinda do céu que dizia para mim:
"Bem-aventurados os que morrem no Senhor"

Audivi Voccm de Caelo Parte integrante da Missa pro Defunctis, do compositor português
Duarte Lobo (1563-1646), esta música é composta no estilo contrapontístico renascentista, a
seis vozes, tradicionalmente cantada a capela (sem acompanhamento musical). O pequeno
texto, em latim, é tirado do último livro da Bíblia, o Apocalipse (capítulo 14, versículo 13),
escrito por João Evangelista.
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Cantos dos Escravos
(Recolhido e arranjado por Jucas Chagas)

Jànhanh á mingororô
7í, tá, lá di tanhanhá
Oidámiêê
Ji, tá, lá di lan/zanhá

Dá rnalunga pra seu nego
Tá, lá, lá di tanhan/zá
Nego sozinho
7í, tá, lá dl tanhanhá

Dá Kulonha p tra cuinê
Dá inalava pra bebê
	 'Fá, tá, lá di tanhanhá

7í, lá, lá di tanhanhá
	 Nego tem fome

Nego tem sede
	 Tá, lá, lá di tanhanhá

'Fá, lá, tá di tanhanhá
Dá mesinha pra toiná
Tá, tá, tá di tanhanhá
Nego duente
Tá, tá, lá di lanhanhá

Malunga: companheira
Maiava: aguardente
Kulonha: carne seca
Mesinha: remédio

Cantos dos Escravos São cantos da época da construção da Estrada Real ou Caminho dos
Escravos. A letra apresenta vocábulos de origem africana misturados com palavras portugue-
sas. Eram cantados pelos negros durante as tarefas diárias, corno socar o pilao.

'o
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Pange Lingua
(Manoel Dias de Oliveira)

Pange lingua
Gloriosi

Corporis mysterium
Corporis mysterium
Sangui nis que pretiosi

Quem in mundipretium
Quem in mundipretium
Fructus veni ris generosi
Rex efudit gentium
Nobis datus nobis natus
Ex intacta virgine (bis)

Pange Lingua / Tantum Ergo Hinos cantados também em seqüência, tal como na cerimônia
litúrgica de trasladação do Santíssimo Sacramento, na Semana Santa. Música colonial, de
um dos mais importantes compositores mineiros da época, Manoel Dias de Oliveira
(1735 1813). O texto, em latim, foi aproveitado do repertório do Canto Gregoriano.
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Tantum Ergo
(Manoel Dias de Oliveira)

Tantum ergo Sacranentunz

Venemur cernui

Et afl(iqUUfl docuinentunz

N(N'O cedat ritui

I-'raeste fides supplernentum

Sensum defectui

Genitori genito que

Laus et jubilatio

Salus, honoi; virtus quo que

Sit et benedictio

Procedenti ah utro que

Coinpar sit laudatio

A men

Pange_Lii iaJJtnjim_Lrgo Hinos cantados também em seqüência, tal como na cerimônia li-
túrgica de trasladação do Santíssimo Sacramento, na Semana Santa. Música colonial, (te um
dos mais importantes compositores mineiros da época, Manoel Dias de Oliveira (1735 113).
O texto, em latim, foi aproveitado do repertório do Canto Gregoriano.
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Amo-te Muito
João Chaves - Arranjo Afrânio Lacerda

Amo-te muito

Como as flores amam

O frio orvalho que infinito chora
Amo-te como

O sabiá da praia

Numa sanguínea e deslumbrante aurora

Oh! Não te esqueças

Que eu te amo assim

Oh! Não te esqueças nunca mais de mim

Amo-te muito

Corno a onda, a praia
e a praia onda que a vem beijar

Amo-te tanto

Como a branca pérola

ama as entranhas do infinito m
Oh! Não te esqueças

Que eu te amo assim
Oh! Não te esqueças nun : mais de mim.

Amo-te Muito A Modinha, desk t , idente direta de um estilo de canção portuguesa - a "Moda",
ganhou forma própria no Brasil a partir da segunda metade do Sec. XVIII, constituindo-se,
juntamente com o Lundu, nos imeiros exemplares de música brasileira produzida em cen-
tros urbanos. Esta que apresent intos é uma modinha mineira, típica de serestas, já incorpo-
rada ao Cancioneiro Popular u Minas Gerais, graças aos grupos tradicionais de várias
cidades interioranas, que manti i ram viva a tradição seresteira em Minas Gerais.
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Estrela é Lua Nova
Música recolhida por Heitor Vil/a-Lobos

Arranjo:]. Vieira Brandão

Estrela do céu

É Lua nova cravejada de ouro

Macumbcbê

01/ia nzacumbebê

Olha macumba ri há

Estrela e Lua Nova Heitor Vilia-Lobos (1887-1959), reconhecido internacionalmente como o
mais importante compositor brasileiro, foi também uma figura fundamental para o canto coral
no Brasil, pois considerava a música uma ferramenta essencial para a formação do jovem, in-
centivando o CflSiOO da música e a criação de corais nas escolas. Recolhida e ambientada por
Villa-Lobos, esta composição, muito cantada por corais de rodo o mundo, tem fortes raízes
afro-brasileiras, do gênero macumba.
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Carinhoso
Pixinguinha -João de Barro (Braguinha)

Meu coração
Não sei por quê
Bate feliz quando te vê
• os meus olhos ficam sorrindo
• pela rua vão te seguindo
Mas mesmo assim
Foges de mim

Ah! Se tu soubesses
Como eu sou tão carinhoso
• o muito e muito que te quero
• como é sincero o meu amor
Eu sei que tu nãofugi rias mais de mim

Vem, vem, vem, vem
Vem sentir o calor
Dos lábios meus
A procura dos teus
Vem matar esta paixão
Que me devora o coração
E só assim, então
Serei feliz
Bem feliz.feliz.

Carinhoso Pixinguinha, exímio instrumentista (flautista e saxofonista), maestro e composi -
tor , foi um dos mais férteis e criativos compositores brasileiros, autor de mais de duas mil
músicas, muitas delas obras que marcaram a história da música popular, sendo executadas
por praticamente todos os intérpretes brasileiros. Seu verdadeiro nome é controverso, pois em
sua certidão de nascimento consta apenas Alfredo, mas, segundo alguns documentos pessoais,
seu nome completo era Alfredo da Rocha Viana Filho (1998-1973). Carlos Alberto Ferreira
Braga, o Braguinha, também conhecido por João de Barro, é autor de inúmeras marchinhas
que são grandes carnavalescos até os dias de hoje, como Uma Andorinha Não Faz Verão,
Balancé, Pirata da Perna de Pau, Chiquita Bacana, Tem Gato na Tuba, e Touradas em Madri.
Em 1937, vinte anos aposa composição musical, João de Barro fez a letra para esse choro de
Pixinguinha.

15
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O Palhaço
Música de Egberto Gisnwnti

Musical instrumental

o Ptlhaço Peça do compositor e instrumentista brasileiro Egberto Gismonti, cuja carreira tem
reconhecimento internacional. Sua obra é uma mescla de influências da música popular brasi-
leira, do jazz, do tango e da música erudita, sendo executada inclusive por grandes formações
orquestrais. Apresentamos aqui uma versão para conjunto instrumental de uma de suas com-
posições mais conhecidas.
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O Ovo de Galinha
Poema de João Cabral de Meio Neto Música - Guilherme Bragança

1
Ao olho mostra a integridade
De uma coisa num bloco, um ovo.
Numa só matéria, unitária,
Maciçamente ovo, num todo.

Sem possuir um dentro e um fora,
Tal como as pedras, sem miolo:
Esó miolo: o dentro e ofora
Integralmente no contorno.

No entanto, se ao olho se mostra
Unânime em si mesmo, um ovo,
A mão que o sopesa descobre
Que nela há algo suspeitoso:

Que seu peso não é o das pedras,
Inanimado, frio, goro;
Que o seu é um peso morno, túmido,
Um peso que vivo e não morto.

II
O ovo revela o acabamento
A toda mão que o acaricia,
Daquelas coisas torneadas
Num trabalho de toda a vida.

E que se encontra também noutras
que entretanto mão não fabrica:
nos corais, nos seixos rolados
e em tantas coisas esculpidas

cujas formas simples são obra
de mil inacabáveis lixas
usadas por mãos escultoras
escondidas na água, na brisa.

No entretanto, o ovo, e apesar
Da pura forma concluída,
Não se situa no final:
Está no ponto de partida.

III
A presença de qualquer ovo,
Até se a mão não lhe faz nada,
Possui o dom de provocar
Certa reserva em qualquer sala.

O que é difícil de entender
Se se pensa na forma clara
Que tem uni ovo, e na franqueza
De sua parede caiada.

A reserva que um ovo inspira
é de espécie bastante rara:
é a que se sente ante um revólver
e não se sente ante uma bala.

É a que se sente ante essas coisas
Que conservando outras guardadas
Ameaçam mais com disparar
Do que com a coisa que disparam.

IV
Na manipulação de um ovo
Um ritual sempre se observa:
Há um jeito recolhido e meio
Religioso em quem o leva.

Se pode pretender que o jeito
De quem qualquer ovo carrega
Vem da atenção nonnal de quem
Conduz uma coisa repleta.

O ovo porém está fechado
Em sua arquitetura hermética
E quem o carrega, sabendo-o,
Prossegue na atitude regra:

Procede ainda da maneira
Entre medrosa e circunspecta,
Quase beata, de quem tem
nas mãos a chama de uma vela.

o Ovo de Galinha Para esta instiganie poesia, do grande poeta pernambucano João Cabral de Meio Neto, e cuja decla-
mação estará a cargo do cantor Sérgio Anders, o compositor e regente Guilherme Bragança compôs uma música não só
para acompanhar o texto falado, mas também expressar musicalmente o sentido de cada uma das quatro partes em que se
divide o poema. Para a composição da música foram utilizadas diferentes técnicas, da música medieval à música contem-
porânea, como organum, contraponto, polirritmias, inodal/atonal e melodia acompanhada. A execução da música caberá
também ao sexteto.



O trenzinho do caipira
1-leitor Vilia- Lobos - Letra - Ferreira Guiar

Lá vai o trem com o menino

Lá vai a vida a rodar

Lá vai ciranda e destino

Cidade e noite a girar

Lá vai o trem sem destino

Pro dia novo encontrar

Correndo vai pela terra

Vai pela serra

/ 2 j pelo mar

Cantando pela serra do luar

Correndo entre as estrelas a voar

No ar

No ar

OTrenzinho do Caipira Esta peça de Vilia-Lobos, certamente um dos maiores expoente da
música brasileira, é o último movimento, a Toccata, das Bachianas o" 2, conjunto de peças nas
quais o compositor lançou mão da estrutura da música barroca combinando-a com elementos
rilmicos e melódicos da musica popular e folclórica brasileira. Em 1976, o poeta Ferreira
(;ullar, em seu livro 'poema sujo", escreveu para este movimento uma letra, acrescentando
margem do texto: 'para ser cantada com as bachianas n° 2" Este resultado foi extremamente
bem sucedido, valorizando não s( os aspectos melódicos da peça em questão mas ressaltando
tamhn o lirismo quase hucolico de um trenzinho do interior, transportando as pessoas e suas
esperanças. A letra ficou muito conhecida e desde então passou a ser executada e gravada por
inúmeros artistas.

- ------ - —('	 18
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Programa

Três Cantos Nativos dos Índios Krahôs Arranjo: Marcos Leite

Rosa das Rosas (das "Cantigas de Santa Maria ") -
Música atribuída ao rei D. AJinso X, o Sábio.

Audivi Vocem de C'aelo da "Missa pro Defunclis")
Música: Duarte Lobo - Letra: extraída do Apocalipse 14, 13

Cantos dos Escravos Música recolhida e arranjada por Juca Chagas

Pange Lingua Música: Manoel Dias de Oliveira
Letra: extraída do repertório do Canto Gregoriano

Tantum Ergo Musica: Alanoel Dias de Oliveira
Letra: extraída do repertório do Canto Gregoriano

Amo-te Muito Música: João Chaves - Arranjo: Afránio Lacerda

Estrela é Lua Nova Música recolhida por 1 feitor Vilia-Lobos
Arranjo: 7. Vieira Brandão

Carinhoso Música: Pixinguinha - Letra: João de Barro - Arranjo: Lou Petrus

O Palhaço	Música de Egbcrto (iismonti

O Ovo de Galinha Poema de João Cabral de Meio Neto
M úm-a: Guilhermeerme Bragança (música instrumental, sobre texto falado)

O Trenzinho do Caipira ("Ybccata, dw	
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