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Mensagem do Projeto Alegria - Objetivos desta Publicação

1. Demonstrar como esta Notação Musical Conjugada - pode prover 
um material pedagógico mais atraente e eficiente para a atividade e o 
ensino de música.

2. Dar uma oportunidade às pessoas que não conseguem aprender música 
pelos métodos tradicionais, de modo à superarem esta frustração de que 
sofre 70%  da população adulta no mundo.

3. Pôr à disposição das escolas de todo mundo o material 
que será sempre acrescido nos portais de cada idioma - gratuitamente.

4. Oferecer à editoras, fábricas de cadernos e de cartoons, o material 
que se presta à livros e à outras finalidades, com maior e melhor 
receptividade e aproveitamento, por educadores e crianças.

5. Prover uma opção melhor de publicidade institucional e promocional 
à empresas - inclusas as jornalísticas - assim como à fundações e outros 
órgãos que queiram brindar seus públicos-alvos com os hinos de seus 
países e clubes, escritos desta forma de fácil entendimento para os leigos.   

6. Deixar aos governantes, de qualquer país e idioma, a chance 
de promover a produção - mesmo criando editoras e fábricas de cadernos 
- nos quais aplicar as criações amostradas, sem dúvidas melhores do que 
o material já usado que, embora custe muito em royaties, nenhum benefício 
pedagógico ou cultural trás aos consumidores.

7. Obter, dos direitos, uma fonte de recursos para este e outros 
programas, dada a impossibilidade de os obter no Brasil. 

O Projeto Alegria é programa da ATT-Associação de Todos por Todos - Entidade de Sociologia e SS de UP com registro no 6º Oficio 
da Capital de São Paulo, de 2 de outubro de 1.982. Os contatos pessoais com a Entidade podem ser feitos pelo e-mail: josefrechou.att@gmail.com 

Esta partitura é demonstrativa do método de escrita e de pedagogia criado pelo Projeto Alegria - programa que há 23 anos vem reintroduzindo 
a música nas escolas brasileiras como apoio psicoterapêutico e psicopedagógico, que auxilie o professor e capacite o aluno. 

A NMC - Notação musical conjugada - é de Direitos, autoral e industrial, reservados em todos os países. É vedada a sua imitação e cópia. Os interessados na 
forma de escrita e na metodologia, devem contatar o gestor do Projeto Alegria pelo e-mail:coorbrasil@portalprojetoalegria.com/
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Ύμνος εις την Ελευθερίαν
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Esta partitura é demonstrativa do método de escrita e de 
pedagogia criado pelo Projeto Alegria  - programa que há 22 
anos vem reintroduzindo a música nas escolas brasileiras, 
como apoio psicoterapêutico e psicopedagógico, que auxilie o 
professor e capacite o aluno.

PRIMA PARTE ‐ SCRITTA in Bb PER CANTO ‐ CIFRATTA Dionysios Solomos - Nikolaos Mantzaros - (Verion e l´armonizzazione di J.A.Frechou)

O Projeto Alegria é programa da ATT-Associação de Todos por 
Todos - Entidade de Sociologia e SS de UP com registro no 
6º Oficio da Capital de São Paulo, de 2 de outubro de 1.982. 

A NMC - Notação Musical Conjugada - é de Direitos, autoral e 
industrial, reservados em todos os países. É vedada a sua 
imitação e cópia. Os interessados, na forma de escrita e na 
metodologia, devem contatar o gestor do Projeto Alegria pelo 
e - m a i l : c o o r b r a s i l @ p o r t a l p r o j e t o a l e g r i a . c o m  /
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Ύμνος εις την Ελευθερίαν
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Sobre o Ύμνος εις την Ελευθερίαν
Imnos is tin Eleftherian (em grego: Ύμνος εις την Ελευθερίαν, "Hino à Liberdade") é o hino nacional da Grécia e de Chipre. Foi extraído de um 
longo poema de 158 estrofes, porém somente as duas primeiras são parte oficial da composição musical. O texto foi escrito por Dionýsios 
Solomós e musicado por Nikolaos Mantzaros, tendo sido oficialmente adotado em 1865. Trata-se duma ode à liberdade alcançada em 1821, 
após séculos de domínio otomano. 
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Se gnoriso apo tin kopsi.Tou spathiou tin tromeri,
Se gnoriso apo tin kopsi
Pou me via metra tin yi.
Ap' ta kokala vialmeni
Ton Ellinon ta iera,
Ke san prota andriomeni,
Haire, o haire, Eleftheria!
(repita as duas últimas linhas três vezes)

Ύμνος εις την Ελευθερίαν 
Σε γνωρίζω απο την κόψη, 

του σπαθιού την τρομερή 

Σε γνωρίζω απο την όψη, 

που με βιά μετράει τη γη 

Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη, 
των Ελλήνων τα ιερά. 
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 
Χαίρε, Ώ χαίρε ελευθεριά! 

[ ] editar Transliteração
Ýmnos is tin Eleftherían 

Se gnorízo apó ten gópse, 

Tou spathiou ten tromeré 

Se gnorízo apó ten ópse, 

pou me biá metraei te ge 

Ap' ta kókkala vgalmene, 
ton ellénon ta ierá. 
Kai san próta, andreioméne, 
Khaire, O khaíre Elevtheriá. 

[ ]  em editar Tradução português
Hino à Liberdade 
Reconheço-te pelo gume 
Do teu temível gládio; 
Reconheço-te por esse rápido olhar 
Com que fitas o horizonte. 

Saída das ossadas 
Sagradas dos Helenos, 
E pujante da tua antiga bravura, 
Saúdo-te, saúdo-te, Ó Liberdade. 
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