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Há Lodo no Cais (On The Waterfront) é um 
dos melhores filmes de sempre, em todos os 
aspectos. Ganhou oito Óscares® em 1954, 
incluindo os de Melhor Filme, Melhor Actor, 
Melhor Realizador e Melhor Argumento Origi-
nal. Está no oitavo lugar da lista dos 100 filmes 
mais importantes segundo o American Film 
Institute. E contém a única banda sonora origi-
nal composta por Leonard Bernstein, uma das 
personalidades mais reconhecidas da música 
erudita americana.

O autor do argumento, o romancista Budd 
Schulberg (What Makes Sammy Run?), tinha 
investigado e escrito sobre a corrupção nos 
sindicatos de estivadores no início da década 
de 1950. O realizador Elia Kazan, que já somava 
sucessos tanto no teatro (Death of a Salesman, 
A Streetcar Named Desire) como em filmes 
marcados pela consciência social (Gentleman’s 

Agreement, Pinky), encontrou no argumento 
de Schulberg uma história que lhe interessava 
contar: “Vergonha e culpa são substituídas por 
autoconfiança e dignidade”, como escreveu nas 
suas notas durante a produção.

No filme, Terry Malloy (Marlon Brando) – um 
ex-pugilista que entretanto passou a trabalhar 
a tempo parcial para Johnny Friendly (Lee J. 
Cobb), o poderoso patrão da máfia que controla 
o sindicato de estivadores local – conhece 
Father Barry, um padre da zona portuária (Karl 
Malden), e Edie Doyle (Eva Marie Saint), a irmã 
de um trabalhador das docas assassinado por 
se atrever a testemunhar contra os represen-
tantes corruptos do sindicato. Terry acaba por 
decidir também ele testemunhar, colocando-
-se assim em conflito não só com Friendly como 
com o seu próprio irmão, Charley Malloy (Rod 
Steiger), braço-direito de Friendly.
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O produtor de Há Lodo no Cais, Sam Spie-
gel, queria no cartaz um nome comercialmente 
atractivo, que ajudasse a promover este filme 
independente sobre um tema potencialmente 
incendiário. Abordou então Leonard Bernstein 
(1918-1990), já então famoso como maestro titu-
lar da Filarmónica de Nova Iorque e compositor 
do musical da Broadway On the Town (e  que em 
breve acrescentaria Candide e a série de televi-
são Omnibus aos seus créditos como composi-
tor inovador e palestrante carismático na área 
da música).

Mas Bernstein nunca tinha escrito música 
original para cinema. Mais tarde, diria que sentiu 
uma “onda de excitação” depois de ver uma 
edição preliminar do filme e que foi um “arre-
batamento de entusiasmo” que o levou a aceitar 
o convite. Começou a compor em Fevereiro de 
1954, em Nova Iorque, e voou para Los Angeles 
em Abril de 1954, para as sessões de gravação 
na Columbia Pictures, onde o director musical 
do estúdio dirigiu a partitura de aproximada-
mente 50 minutos.

Bernstein inicia o filme com um solo de trompa, 
o que era raro no cinema de Hollywood dos 
anos 50; praticamente todos os filmes come-
çavam com a orquestra completa a tocar uma 
espécie de abertura. Aqui, o compositor usava 
uma trompa solitária, a que se viria juntar uma 
flauta, depois um trompete, e a seguir outros 
instrumentos. Bernstein chamou-lhe “uma 
calma representação do elemento de nobreza 
trágica que se oculta sob a superfície da perso-
nagem central”.

Ao tema principal segue-se sem interrupção 
um segundo grande tema, que dá início à história 
de uma forma poderosa. Surge então o motivo 
que representa a violência na zona das docas de 
New Jersey, em duas partes: a percussão selva-
gem que nos saúda quando nos encontramos 

pela primeira vez com Johnny Friendly e Terry 
Malloy, e um saxofone alto que, nas palavras de 
Bernstein, “solta um esforçado e quase espás-
tico motivo de dor” e que deve ser tocado “com 
um som sujo”, segundo as indicações escritas 
pelo compositor na partitura original.

A “música da luta” é-nos apresentada duran- 
te a batalha furiosa que se desenrola entre os 
estivadores nas docas, motivada pelas listas 
de nomes que lhes permitem ou não traba-
lhar naquele dia. Trata-se de uma variação em 
staccato, nos metais e na percussão, sobre o 
motivo no saxofone alto que apareceu anterior-
mente como parte do tema da violência. Este 
será recorrente em cenas de luta subsequentes, 
como quando os homens de Johnny Friendly 
interrompem a reunião secreta na igreja algu-
mas horas depois.

Bernstein introduz o seu terceiro grande 
tema, o tema do amor, quando Terry acompa-
nha Edie a casa depois do incidente na igreja. O 
compositor chamou-lhe a “cena da luva”, uma 
referência às brincadeiras de Brando com a 
luva que ela havia deixado cair. Entoado pri-
meiro por uma flauta, acaba por se estender 
às cordas. Calmo, doce e comovente, o tema 
desempenha desde este momento um papel 
essencial no filme.

Outros momentos-chave no que respeita 
à música são as sonoridades de hino fúne-
bre após o sermão de Father Barry no porão 
de carga; uma reprise dessa mesma música 
durante o famoso diálogo “I coulda been a 
contender”, entre Terry e Charley; e o brilhante 
entrelaçamento do tema principal com o do 
amor no finale, que está entre os mais pode-
rosos de qualquer banda sonora da década 
de 1950.

A revista Life referiu-se ao “ambiente sombrio” 
do filme, “criado desde o início por uma sinis-
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tra partitura musical de Leonard Bernstein”. E 
a revista Time resumiu-o desta forma: “Nes-
ta banda sonora de On the Waterfront, alguns 
críticos ouviram algo novo na música de Bern-
stein, uma pureza curiosamente penetrante 
que parece explodir de um núcleo efervescen-
te de originalidade.”

A partitura de Bernstein foi nomeada 
para um Óscar®, mas este seria atribuído à 
música de Dimitri Tiomkin para The High and 
the Mighty, que nesse ano tinha dado origem 
a uma canção popular. Acresce ainda que 
Bernstein não estava inserido no sistema de 
Hollywood, pelo que os compositores da Costa 
Oeste poderão ter-se sentido menos inclina-
dos a votar num intruso da Costa Leste. Mais 
de seis décadas depois, contudo, nenhum dos 
outros quatro nomeados está perto de ser tão 
lembrado como On the Waterfront.

Um ano mais tarde, o compositor estreou 
uma suite sinfónica de um único andamento, 
com 20 minutos, em Tanglewood, Massachu-
setts. Embora hoje seja habitual os compo-
sitores de bandas sonoras criarem suites de 
concerto, de modo a permitir que a sua obra 
viva também num contexto de música pura, 
naquela época não era comum. (Significativa-
mente, o mentor de Bernstein, Aaron Copland, 
tinha-o feito alguns anos antes com a sua 
música para The Red Pony).

Bernstein não voltaria a escrever uma banda 
sonora para o cinema. O texto que escreveu 
sobre esta experiência para o New York Times, 
em 1954, sugere que apreciara o processo mas 
ficara irritado por terem desaparecido dois 
momentos de música, ficando outros submer-
sos durante o processo de misturar música, 
efeitos sonoros e diálogo. Assim, recusou 
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todas as ofertas seguintes para compor para o 
grande ecrã. Manteve até a distância em rela-
ção à adaptação cinematográfica do seu êxito 
retumbante da Broadway, West Side Story, 
igualmente premiada nos Óscares®.

O produtor Spiegel pode tê-lo contratado 
pelo valor de mercado do seu nome. Mas a 
música de Leonard Bernstein para Há Lodo no 
Cais foi crucial no sucesso criativo e comercial 
do filme, reflectindo a energia do local, a paixão 
dos jovens amantes, o perigo do momento e a 
vitória final de um homem sobre um sistema 
corrupto. Escrita por uma das vozes mais origi-
nais da música do século XX, a banda sonora 
conquistou uma relevância muito para além 
do que está ao alcance de inúmeras partitu-
ras de filmes.

JON BURLINGAME 

Tradução: Fernando Pires de Lima

Jon Burlingame é um historiador de música para 

cinema residente em Los Angeles. Escreveu o ensaio 

sobre a partitura de Bernstein no livro On the Water‑

front (Cambridge University Press) e criou o ensaio 

videográfico sobre o mesmo tema na edição do filme 

em DVD/Blu-Ray para a Criterion Collection. 
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Reconstituição e Adaptação

Ao preparar uma versão para interpretação em 
concerto da magnífica partitura de Leonard 
Bernstein para o filme clássico Há Lodo no Cais 
de Elia Kazan, o primeiro passo foi determinar 
que materiais musicais estavam preserva-
dos. A descoberta da inexistência da partitura 
orquestral não surpreendeu. Frequentemente, 
os filmes desta época eram dirigidos a partir 
de uma ‘partitura reduzida’, que podia indicar 
apenas ‘metais’ ou ‘cordas’ sem mais detalhes 
sobre o que cada instrumento deveria tocar – 
essencialmente um esboço.

Felizmente, a Colecção Leonard Bern-
stein na Biblioteca do Congresso inclui um 
arquivo do trabalho desenvolvido pelo próprio 
compositor durante a produção da película. 
A partir desses materiais, construí uma parti-
tura reduzida para o filme completo. Mas este 
era apenas um ponto de partida; a maior parte 
das entradas nos materiais de arquivo não 
estava exactamente de acordo com o resul-
tado final. É normal um filme ser editado após a 
música estar já gravada, o que pode gerar ajus-
tes curiosos para a adaptar a novos timings de 
cenas. Kazan também se sobrepôs a algumas 
escolhas de Bernstein, eliminando mesmo 
música de algumas cenas para permitir que o 
diálogo se desenrolasse por si próprio.

Uma vez recoordenada a partitura reduzida 
com o filme, comecei a trabalhar na reconstitui-
ção da orquestração. Tanto a partitura reduzida 
como a Suite Sinfónica de On the Waterfront do 
próprio Bernstein foram referências úteis, mas 
uma grande parte da obra é omitida na Suite, ou 
aparece de forma diferente do que acontece no 
filme. Por fim, muitas passagens da orquestra-
ção exigiram uma transcrição cuidada a partir 
da própria banda sonora.

O passo seguinte foi incorporar a mistura 
sonora do filme, feita em estúdio, na orquestra-
ção reconstituída. Ao usar-se música gravada, 
certas passagens tocadas com grande inten-
sidade podem ser atenuadas artificialmente, 
baixando o volume, o que em geral acontece 
para que os diálogos não sejam abafados. 
Isto resulta na ‘sensação’ de uma intensidade 
elevada quando na realidade a música não a 
tem. Infelizmente, numa interpretação ao vivo 
não existe um botão para baixar o volume. Ou 
a orquestra toca forte, ou não toca, e a questão 
não se resolve pedindo aos músicos para toca-
rem de forma mais suave – isso alteraria dema-
siado o carácter da sonoridade desejada. A 
dificuldade torna-se acrescida também devido 
ao som do próprio filme. Muitas das cenas 
foram gravadas fora de estúdio, captando 
uma quantidade significativa de ruído ambien-
tal: trânsito, aviões em pleno voo, vento, etc. A 
tecnologia disponível em 1954 não permitia 
excluir-se estes ruídos, como é hoje possível, 
o que acrescenta um certo ‘fuzz’ a algumas das 
cenas, especialmente às filmadas no exterior.

Numa actuação ao vivo, é inevitável que 
a música esteja por vezes mais presente do 
que Kazan pretendia, e poderá ocasional-
mente sobrepor-se ao diálogo. O desafio 
então foi definir onde colocar uma orquestra 
no contexto de um concerto, bem diferente de 
uma mistura de estúdio – como manter o mais 
possível ambas as visões autorais de Bernstein 
e Kazan. Para o conseguir, em algumas passa-
gens, reduzi a ‘densidade’ da orquestração 
original, mais do que a intensidade – por exem-
plo, usando metade das cordas, ou usando três 
solistas de metais em vez de uma secção de 
dez tocando na potência máxima. Esta abor-
dagem mantém a ‘grande massa sonora’ que 
Bernstein queria para estas passagens, mas 
ao mesmo tempo abre espaço para o som do 
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filme, respeitando as intenções de Kazan. Dito 
isto, nas passagens em que se revelou total-
mente impossível encontrar um equilíbrio, dei 
preferência à música para esta apresentação 
ao vivo da partitura de Bernstein.

Finalmente, acrescentei informação deta-
lhada que permite ao maestro manter a orques-
tra sincronizada. O filme não é uma parte 
colaborante neste aspecto. Começa e prosse-
gue ininterruptamente até ao final, e não espera 
pela orquestra. O ecrã do maestro apresenta 
uma sequênca de sinais coloridos para ajudar 
a manter o tempo. As diferentes cores corres-
pondem a diferentes compassos e mostram 
quando a orquestra deve acelerar ou abrandar 
o tempo e quando se passa a outra secção ou 
a uma mudança de carácter.

Foi enormemente recompensador mergu-
lhar tão profundamente na música de Bernstein 
para este filme. O poder de Kazan no uso das 
imagens a preto e branco e na capacidade para 
contar uma história, e as interpretações de 
Marlon Brando, Eva Marie Saint e do restante 
elenco fabuloso são elevados a um novo pata-
mar pela violência, pela paixão e pela força da 
música de Bernstein. É um filme extraordiná-
rio e uma partitura genial, única no catálogo de 
Bernstein, e é um privilégio ter tido um papel 
na sua apresentação perante novos públicos.

GARTH EDWIN SUNDERLAND

Tradução: Fernando Pires de Lima

Garth Edwin Sunderland é Vice-Presidente para 

Desenvolvimento de Projectos e Editor Musical 

Senior de The Leonard Bernstein Office

© 2015 by Amberson Holdings, Inc.

PRODUÇÃO

Produtor executivo: Paul H. Epstein – The Leonard Bernstein Office, Inc.

Produtora: Eleonor M. Sandresky – The Leonard Bernstein Office, Inc.

Supervisora de produção: Eleonor M. Sandresky

Director técnico: Alan Cox

Engenheiro de som: Martin Bierman

Supervisão musical: Garth Edwin Sunderland

Orquestrações originais de Leonard Bernstein com Marlin Skiles, Gil Grau

Partitura do Filme reconstituída e adaptada por: Garth Edwin Sunderland

Consultor musical: David Newman

Streamers criados por: Kristopher Carter e Mako Sujishi

Agradecimento especial: Tom Hooper, Ken Hahn e Sync Sound, Christopher Lane,  

Richard Ashton, David Jennings, Sam Baltimore e Mark Horowitz da Biblioteca do Congresso,  

e Biblioteca do Congresso.
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Olari Elts direcção musical 

Olari Elts conquistou grande respeito no pano-
rama musical internacional graças ao seu 
estilo de programação singular e imaginativo. 
Trabalha regularmente com agrupamentos 
como a Orquestra da Gewandhaus de Leip-
zig, a Filarmónica de Roterdão, a Sinfónica de 
Viena, a Sinfónica da Cidade de Birmingham, 
a Sinfónica Nacional Dinamarquesa, a Filar-
mónica da Rádio dos Países Baixos, a Orques-
tra Nacional de França, a Orquestra Nacional 
de Lyon, a Sinfónica do Porto Casa da Música, 
a Sinfónica de Seattle, a Orquestra do Centro 
Nacional de Artes de Ottawa, a Sinfónica 
Yomiuri Nippon, a Filarmónica da Malásia e a 
Sinfónica de Melbourne. Colabora com solis-
tas como Jean-Efflam Bavouzet, Gautier e 
Renaud Capuçon, Brett Dean, Isabelle Faust, 
Alban Gerhardt, Martin Grubinger, Martin 
Helmchen, Stephen Hough, Felix Kleiser, Kari 
Kriikku, Sally Matthews, Karita Mattila, Maxim 
Rysanov, Baiba Skride, Lara St. John, Simon 
Trpčeski e Antoine Tamastit. 

Na temporada de 2017/18, Elts regressa à 
Sinfónica da Rádio Finlandesa, à Orquestra 
de Câmara Escocesa, à Orquestra RTE de 
Dublin, à Orquestra do Ulster, às Filarmóni-
cas de Varsóvia, da Eslovénia (Llubljana) e 
Robert-Schumann (Chemnitz) e estreia-se 
com a Filarmónica de Seul. No que respeita 
ao cruzamento de géneros, apresenta-se na 
Konzerthaus de Berlim com uma produção 
de teatro musical de Sonho de Uma Noite de 
Verão, combinando as obras de Mendelssohn 
e Shakespeare, ao lado da companhia de teatro 
NO99 de Tallinn. Celebrando o centenário de 
Leonard Bernstein, Elts dirige o cine-concerto 
Há Lodo no Cais com a interpretação ao vivo 
da banda sonora do filme, com a Orquestra 

Filarmónica do Luxemburgo e com a Orques-
tra Sinfónica do Porto Casa da Música. 

Nesta temporada prossegue o projecto 
de gravação de obras do compositor estó-
nio Heino Eller, entre as quais o seu Concerto 
para violino com Baiba Skride e a Filarmónica 
Nacional da Estónia. A discografia de Olari Elts 
para a Ondine inclui um disco recente de obras 
de Erkki-Sven Tüür, ao lado da Tapiola Sinfo-
nietta, com o Concerto para viola interpre-
tado por Lawrence Power, e ainda a edição da 
Sinfónica n.º 5 para guitarra eléctrica, orques-
tra e big band e do Concerto para acordeão 
Prophecy, ambas também de Tüür. Conquistou 
os maiores elogios a sua gravação de arranjos 
de Brahms (Detlev, Berio), de 2016, com a Filar-
mónica de Helsínquia. 

No domínio da ópera, Elts dirigiu uma nova 
produção de Eugene Onegin para a Arctic 
Opera em digressão pela Noruega, em 2015, e 
títulos como Albert Herring de Britten e Il Trit‑
tico de Puccini na Ópera Nacional da Estónia; 
Don Giovanni e Idomeneo de Mozart com as 
Orquestras Nacionais da Letónia e da Estónia; 
e La Damnation du Faust de Berlioz na Ópera 
de Rennes.

Olari Elts é Conselheiro Artístico da Kymi 
Sinfonietta  e Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Sinfónica Nacional da Estónia. Foi 
Maestro Convidado Principal da Filarmónica de 
Helsínquia (2011 -2014), da Orquestra da Breta-
nha (2006 -2011) e da Orquestra de Câmara 
da Escócia (2007 -2010); e Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica Nacional da Letónia 
(2001 -2006). Nasceu em Tallinn, em 1971, e é 
fundador do agrupamento de música contem-
porânea NYYD Ensemble.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009 -2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen-
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm cola-
borado com a orquestra constam os nomes de 
Pierre -Laurent Aimard, Jean -Efflam Bavou-
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris-
tine Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Sch-
mid, Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o 
Quarteto Arditti. Diversos compositores traba-
lharam também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, 
destacando -se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind-
berg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger e Harrison 
Birtwistle, a que se junta em 2018 o compositor 
austríaco Georg Friedrich Haas.

A Orquestra tem -se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de 
Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, 
Roterdão, Valladolid, Madrid, Santiago de Com-
postela e Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte-
grais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques-
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate-
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi-
res de la musique, em França. Em 2013 foram 
editados os concertos para piano de Lopes-
-Graça, pela Naxos, e o disco com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na 
revista Gramophone. Nos últimos anos sur-
giram os CDs monográficos de Luca Fran-
cesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Georges 
Aperghis (2017), todos com gravações ao vivo 
na Casa da Música. Na temporada de 2018, a 
Orquestra apresenta um conjunto de obras-
-chave da música austríaca: a integral das 
Sinfonias de Bruckner, os Concertos para vio-
lino de Mozart com Benjamin Schmid, a rara-
mente interpretada cantata Gurre ‑Lieder e 
o poema sinfónico Pelleas und Melisande de 
Schoenberg, As Estações de Haydn, além de 
uma retrospectiva da obra de Webern em par-
ceria com o Remix Ensemble e o Coro Casa 
da Música. Surpreende ainda com a revela-
ção de uma obra recém -descoberta de Stra-
vinski, um cine -concerto com o filme Há Lodo 
No Cais em celebração dos 100 anos de Leo-
nard Bernstein e as sonoridades inusitadas de 
um concerto de Haas ao lado de um quarteto 
de trompas alpinas!

A origem da Orquestra remonta a 1947, 
ano em que foi constituída a Orquestra Sin-
fónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas desig-
nações. Engloba um número permanente de 
94 instrumentistas, o que lhe permite executar 
todo o repertório sinfónico desde o Classicismo 
ao Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
James Dahlgren
Afonso Fesch*
José Despujols
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Evandra Gonçalves
Andras Burai
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Alan Guimarães
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*
Agostinha Jacinto*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa 
Domingos Lopes
José Paulo Jesus
Nikola Vasiljev
Paul Almond
José Sentieiro
Clara Badia Campos*
Flávia Marques*

Viola
Joana Pereira
Anna Gonera
Jean Loup Lecomte
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Francisco Moreira
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Rute Azevedo

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Hrant Yeranosyan
Gisela Neves
Aaron Choi
Sharon Kinder

Contrabaixo
Carlos Mendez*
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Carla Pereira*

Clarinete
Luís Silva
Pedro Silva*
Gergely Suto
João Moreira*

Saxofone
Fernando Ramos*
Jorge Sousa*
André Correia*
Romeu Costa*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Fábio Rodrigues*

Tímpanos
Jean-François Lézé
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

Acordeão
Paulo Jorge Ferreira*

*instrumentistas convidados



FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice ‑Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

APDL–ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A.

ARSOPI–INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO–SUECO, LDA.

AGEAS PORTUGAL

BA GLASS PORTUGAL, S.A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL -  HOLDING, S.A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CIN S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR–INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS–COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU.

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

INOGI – ASSET MANAGEMENT. S.A.

SDC INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

GRUPO VISABEIRA–SGPS, S. A.

III–INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO–INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MICROSOFT, MSFT –  SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA

MOTA–ENGIL SGPS, S. A.

NOVO BANCO, S. A.

FAMÍLIA OLIVEIRA

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S. A.

PHAROL, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR–SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS–INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE–SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

SUPER BOCK GROUP,

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOURO AZUL

MANVIA

SAFIRA FACILITY SERVICES

STRONG

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

NEWCOFFEE

PATHENA/I2S

PRIMAVERA BSS

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  

PATRONO CHEFE DE NAIPE TROMPETE DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
LUCIOS



19 e 26 Fev, 05 Mar Seg · 17:30
Auditório Edifício EDP - Sede Norte

Saber Ouvir:
9º Curso Livre de História da Música

O Tempo e a Música
Por Daniel Moreira

A música é, por excelência, a arte do tempo: 
por isso falamos do seu ritmo e da sua pulsa-
ção. E para um compositor (ou intérprete) é 
fundamental o sentido de timing. Mas a música 
não apenas existe no tempo: ela cria também 
uma temporalidade própria, uma maneira de (o 
ouvinte) experienciar o tempo. Essas tempo-
ralidades que a música cria são construções 
históricas e culturais: a experiência do tempo 
na música ocidental é diferente da da música 
de Bali ou do Gana. E mesmo na música ociden-
tal essa temporalidade musical vai evoluindo 
historicamente, de uma temporalidade cíclica 
(sugerindo a ideia da eternidade) em muita 
música medieval e renascentista, a uma tempo-
ralidade mais dinâmica (associada à noção de 
progresso) na música clássica e romântica, e às 
temporalidades fragmentadas (mais subjecti-
vas) dos séculos XX e XXI.

Neste módulo do Curso Livre, seguimos a 
história da música ocidental sob a perspectiva 
da temporalidade musical, mostrando como 
essa história se relaciona com grandes trans-
formações na cultura ocidental e na forma de 
nos relacionarmos com o tempo, e também 
com desenvolvimentos noutras artes (literatura, 
cinema e arquitectura). O percurso é ilustrado 
com a audição e análise atenta de exemplos 
significativos, de Palestrina a Bach, Beethoven, 
Schumann, Stravinski, Messiaen e Stockhau-
sen, entre outros compositores.

20 Fev Ter · 19:30 Sala Suggia
O Gabinete do Dr. Caligari

Remix Ensemble  
Casa da Música
Brad Lubman direcção musical

Digitópia Collective electrónica

Invicta.Música.Filmes
 

Robert Wiene filme

com Werner Kraus, Conrad Veidt, Friedrich 

Fehér, Lil Dagover e Hans Twardowski

Wolfgang Mitterer música

 
O grande clássico do expressionismo alemão, 
O Gabinete do Dr. Caligari, é projectado na 
grande tela da Sala Suggia e acompanhado ao 
vivo pelo Remix Ensemble. O filme, um ícone do 
cinema de terror, conta a história de um hipnoti-
zador louco que usa um paciente para cometer 
assassinatos. A estética do filme, recorrendo a 
cenários e imagens deformadas, constitui uma 
metáfora perfeita do sonho e é uma referên-
cia no cinema. Resultado de uma encomenda 
conjunta da Casa da Música e da Philharmonie 
do Luxemburgo ao compositor austríaco Wolf-
gang Mitterer, para os seus festivais de música 
e cinema, O Gabinete do Dr. Caligari é apresen-
tado nesta versão em estreia nacional. Como em 
todos os filmes mudos, a banda sonora constitui 
um elemento dramático fundamental.



24 Fev Sáb · 18:00 Sala Suggia
Gurre-Lieder

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical

Magdalena Anna Hofmann Tove/soprano

Christina Daletska Waldtaube/meio-soprano

Robert Dean Smith Waldemar/tenor

Jeff Martin Klaus-Narr/tenor

André Baleiro Bauer/barítono

Salome Kammer narradora

 

Arnold Schoenberg Gurre‑Lieder 

(versão Erwin Stein)

 
Era uma vez um rei dinamarquês chamado 
Valdemar, cuja mulher assassinou a sua 
amante no Castelo de Gurre. Esta lenda, cuja 
suposta veracidade remonta ao século XII, 
deu origem às Canções de Gurre com base 
em poemas de Jacobsen e que Schoenberg 
conheceu na tradução alemã. O resultado 
foi uma grande cantata para orquestra, coro, 
narrador e cinco solistas que personificam as 
personagens da história de amor. Estreada na 
celebérrima Musikverein de Viena em 1913, a 
cantata gozou de um sucesso estrondoso e 
é considerada uma das grandes obras-pri-
mas da música ocidental. Nesta interpreta-
ção, sob a direcção do maestro suíço Stefan 
Blunier, Gurre‑Lieder conta com um elenco 
internacional de solistas do mais alto gaba-
rito e no qual se inclui o jovem barítono portu-
guês André Baleiro, o mais recente vencedor 
do prestigiado Concurso Internacional Robert 
Schumann de Zwickau.

11 Mar Dom · 18:00 Sala Suggia
Richard Goode

Ciclo Piano Fundação EDP

William Byrd 2 Pavanas e Galhardas de My Lady 

Nevills Booke

J. S. Bach Suite Inglesa nº 6 em Ré menor

L. van Beethoven Sonata nº 31 em Lá bemol 

maior, op. 110

–

Claude Debussy Prelúdios, 2o caderno

O pianista Richard Goode goza de um estatuto 
lendário nas principais salas de concerto do 
mundo, tendo sido apelidado pela crítica como 
“a resposta norte-americana a Alfred Brendel”. 
Após vencer o Concurso Internacional Clara 
Haskil, em 1973, lançou-se numa carreira inter- 
nacional especialmente reconhecida pela 
discografia que inclui integrais das sonatas e 
concertos de Beethoven e dos concertos de 
Mozart. Bach está igualmente entre os seus 
compositores de eleição e Brahms valeu-lhe 
o prestigiado Grammy Award. No seu recital 
de estreia na Casa da Música, Richard Goode 
apresenta peças incluídas na sua discografia 
premiada e celebra o centenário da morte de 
Debussy, interpretando o segundo caderno dos 
Prelúdios.



25 Mar Dom · 12:00 Sala Suggia
A Quinta de Beethoven

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical

Concerto comentado por Gabriela Canavilhas

L. van Beethoven Sinfonia nº 5

É o motivo mais célebre de toda a música clás-
sica e deu origem à Sinfonia mais conhecida 
do mundo, a 5ª de Beethoven. O compositor 
chamou-lhe “o destino a bater à porta” pelo 
carácter fortemente rítmico das suas quatro 
notas. A partir deste pequeno motivo, Beetho-
ven construiu uma verdadeira catedral, uma 
dramaturgia imparável e inquietante que deixa 
os ouvintes presos da primeira à última nota. 
Gabriela Canavilhas apresenta os momentos 
fulcrais desta sinfonia empolgante, desde o seu 
motivo inicial até ao triunfante final.

14 Mar Qua · 21:00 Sala Suggia 
Terence Blanchard  
feat. “The E-Collective”

Ciclo Jazz

Terence Blanchard trompete

Charles Altura guitarra

Fabian Almazan piano

David “DJ” Ginyard Jr. baixo

Oscar Seaton bateria

Foi na altura em que gravava a música para os 
filmes Inside Man de Spike Lee e Talk to Me de 
Kasi Lemmons que Terence Blanchard imagi-
nou, com Oscar Seaton, uma banda que sobre-
pusesse grooves carregados de funk, R&B e 
sonoridades blues. Alguns anos depois, esse 
conceito deu origem ao som que define o 
E-Collective, com muita electricidade distri-
buída pelo baixo, a guitarra e os processadores 
de efeitos, num efectivo bem diferente daquele 
que o trompetista explora no seu quinteto de 
jazz. Com este projecto, Blanchard aproveita 
para se fazer ouvir a respeito dos aconteci-
mentos que têm atingido a comunidade negra 
nos EUA. O primeiro álbum intitulou-se Brea‑
thless e foi dedicado a Eric Garner, um cidadão 
negro morto pela polícia, e o álbum de 2018 foi 
gravado ao vivo em várias cidades que têm sido 
atingidas por tensões raciais. “A música e a arte 
têm o poder de mudar corações e almas”, diz 
o compositor – uma convicção que ganha vida 
através da da música contagiante e dançável 
de Blanchard e do seu E-Collective.
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