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ANO DO AMOR

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



1ª PARTE

Hector Berlioz
“Cena de amor” de Roméo et Juliette, op. 17 (1839; c.17min)

Gustav Mahler
“Adagietto” da Sinfonia n.º 5  (1902; c.8min)*

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Francesca da Rimini, Fantasia sinfónica segundo Dante, op. 32 (1876; c.24min)

*Devido ao cancelamento de última hora da participação da soprano Eduarda Melo neste concerto, por 

motivos de saúde, a obra de Ernest Chausson inicialmente programada não poderá ser apresentada, 

sendo substituída pelo “Adagietto” da Quinta Sinfonia de Mahler.

Concerto em memória de José Sentieiro (1954-2022)
tutti dos Segundos Violinos da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

Ao longo de três décadas, José Sentieiro serviu com elevada paixão e entrega a Orquestra 
em sucessivas formações e designações, deixando saudades entre os músicos com quem 
partilhou o palco. A Casa da Música presta-lhe homenagem neste concerto e solidariza-se 
com a sua família e os seus amigos.
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Hector Berlioz
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ, 11 DE DEZEMBRO DE 1803

PARIS, 8 DE MARÇO DE 1869

“Cena de amor” de Roméo et Juliette, op. 17

Hector Berlioz, compositor francês que se 
tornou maioritariamente conhecido como 
grande impulsionador da música programá-
tica, orquestrador e maestro, é o primeiro de 
um programa inegavelmente romântico, pela 
inspiração literária, pelos temas e autores 
abordados, e pelos géneros musicais que se 
apresentam. Romeu e Julieta, sinfonia dramáti-
ca coral, foi estreada em 1839 no Conservatório 
de Paris com direcção do próprio compositor, 
e é uma das muitas transposições para música 
da obra dramática de William Shakespeare, 
num sentido lato e, neste exemplo concreto, 
da história de amor, conflito e tragédia entre 
os Capuletti e os Montecchi. Com libreto de 
Émile Deschamps (1791-1871), a obra come-
çou a ser idealizada por Berlioz bem antes de 
1838-1839 — talvez até antes da sua estadia em 
Itália (1830-1832), dado o reaproveitamento do 
material melódico da obra com que ganhara o 
Prémio de Roma, Sardanapale (1830), em par-
te da sinfonia Romeu e Julieta —, numa fase 
de fascínio pelo universo shakespeariano já 
pontuada por Bellini e a que se seguiram, além 
de Berlioz, Mendelssohn, Tchaikovski, Verdi, 
Brahms, Sibelius, Vaughan Williams, Debussy, 
Prokofieff, Stravinski, Dvořák, Smetana, entre 
outros. O próprio Berlioz dedicar-se-á, depois 
de Romeu e Julieta, a outras criações do dra-
maturgo inglês, como A Tempestade, Rei Lear, 
Hamlet, O Mercador de Veneza (que inspirou 
a cena de amor de Les Troyens) ou Much ado 
about nothing (argumento na base da ópera 
Béatrice et Bénédict). Contribuindo para a nar-
rativa que o tem descrito como descendente 

sinfónico de Beethoven — ideia que parece 
partir de Niccolò Paganini (1782-1840), principal 
mecenas da composição de Romeu e Julieta 
e seu dedicatário —, Berlioz compõe uma sin-
fonia coral em que as vozes intervêm de modo 
esparso ao longo da obra, até ao apoteótico 
final coral. E se de Beethoven sobressai, além 
das intervenções corais, também o tratamento 
programático do género sinfónico sobretudo 
a partir da Sinfonia “Pastoral”, Berlioz estabe-
lece igualmente uma ponte com a posterior 
linguagem wagneriana, sobretudo nas rela-
ções temáticas que atravessam toda a obra, 
como se verifica na utilização dos temas fixos 
da Sinfonia Fantástica (1830).

Romeu e Julieta divide-se essencialmen-
te em três grandes partes, que incluem vários 
momentos ou episódios da obra dramática. Da 
segunda secção, seguindo-se ao momento de 
solidão de Romeu e antecedendo o scherzo da 
Rainha Mab, faz precisamente parte a “Cena 
de Amor”, uma quase “canção sem palavras” 
que emerge no momento de calma e refle-
xão no jardim dos Capuletti após o abandono 
da festa, transformado por Berlioz em dueto 
de amor orquestral. Este segmento ter-se-á 
tornado uma das obras favoritas do próprio 
compositor1 e, embora seja um curto interlúdio 
maioritariamente orquestral de uma obra mais 
ampla, é, muitas vezes, como neste programa, 
apresentado como obra independente.

ISABEL PINA, 2022

1 David Cairns (trad. e ed.), The Memoirs of Hector 
Berlioz, New York, Alfred A. Knopf, 2002.
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Gustav Mahler
KALISTE, 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

“Adagietto” da Sinfonia n.º 5 

A Quinta Sinfonia de Mahler foi escrita entre 
1901 e 1902. Este foi um período dourado na 
carreira do compositor, no qual reforçou a 
posição de liderança à frente da Orquestra 
Sinfónica de Viena e comprou uma fabulosa 
casa de férias nas margens do lago Worther, 
onde viria a compor as suas sinfonias futuras. 
Mas é precisamente neste período que o seu 
sucesso profissional e monetário é coroado 
no capítulo do amor, mais propriamente pelo 
encontro, em 1901, com uma jovem artista de 
sua graça Alma Schindler. Quando termina a 
Sinfonia, no Verão de 1902, já o faz na compa-
nhia de Alma Schindler-Mahler, que desposou 
em Março desse ano.

Estas mudanças na vida privada de Mahler 
terão tido importantes reflexos na música. Na 
Quinta Sinfonia, afasta-se dos programas que 
tinham dominado as suas sinfonias anteriores, 
omite a presença da voz humana que utiliza-
ra nas três precedentes e passa a explorar 
uma escrita mais contrapontística e de maior 
liberdade tonal. Mas há um programa implícito 
que estrutura a dramaturgia da sinfonia e que 
reflecte o seu sentimento por Alma, caminhan-
do de um clima sombrio e doloroso para uma 
atmosfera luminosa e tranquila. No centro des-
sa transformação tem lugar o célebre “Adagie-
tto”, o quarto andamento, que representa uma 
declaração de amor a Alma.

Este andamento, de tema simultaneamen-
te apaixonado, arrebatador e dilacerante, com 
sonoridades intangíveis, é muitas vezes inter-
pretado isoladamente, sendo alvo de diversas 
transcrições para outras formações. Tornou-se 

extremamente célebre por constar na banda 
sonora do filme Morte em Veneza (1971), de 
Luchino Visconti, segundo o romance homóni-
mo (1912) de Thomas Mann. 

RUI PEREIRA, 2013

Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Francesca da Rimini, Fantasia sinfónica 
segundo Dante, op. 32

Composto em 1876 e estreado em Moscovo 
em 1877, Francesca da Rimini de Tchaikovski 
encerra em si alguns dos temas mais caros ao 
Romantismo. Como poema sinfónico ou aber-
tura-fantasia — género amplamente cultivado 
ao longo do século XIX e nas primeiras déca-
das do século XX, que se tornou o arquétipo do 
ideal de transposição para a música orquestral 
de temáticas literárias, na corrente fundamen-
talmente romântica da música programática —, 
retrata o relato dantesco de Francesa da Rimini 
(1255-1285), revelando o fascínio oitocentista 
pelo literário, pelo histórico ou historicamente 
recuado, pelo mitológico ou sobrenatural, e pela 
figura feminina como ser misterioso ao longo 
dos tempos objecto de inúmeras leituras, neste 
caso como personagem errante, fraca e peca-
dora. Um pouco como sucede noutros poe-
mas sinfónicos de Tchaikovski, como Manfred, 
Romeu e Julieta ou A Tempestade — daqui se 
retirando, de igual modo, uma certa tendência 
shakespeariana acima referida —, o composi-
tor revela uma predilecção por temáticas ou 
personagens algo perturbadas. Neste caso, 
Tchaikovski explora a tragédia de uma mulher 
nobre italiana do período medieval que, prin-
cipalmente segundo estudos motivados pela 
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breve exposição de Dante Alighieri (1265-1361), 
casa por motivações políticas e dinásticas e se 
apaixona, mais tarde, pelo irmão do marido. No 
poema de Dante, tanto sobressai a individuali-
dade de Francesca e o modo como se permite 
alcançar a auto-realização através do romance, 
como é transmitida ao leitor uma certa passivi-
dade de Francesca na culpabilização do amor. 

Ainda que Tchaikovski tenha, depois do 
primeiro entusiasmo da composição de Fran-
cesca, considerado que esta era uma das suas 
obras programáticas menos bem conseguidas, 
por acreditar que não transpusera da melhor 
forma o Inferno de Dante para o meio sinfóni-
co e orquestral,2 são reconhecíveis as duas 
principais dimensões do poema V da obra lite-
rária: se à descrição dos ventos e labaredas 
infernais correspondem a primeira e a última 
grandes secções da obra (pelos movimentos 
das cordas, pela harmonia e pelo ritmo atri-
bulado que aludem a esse universo quando 
confrontadas as sonoridades com o conheci-
mento da obra literária), no fundo, a realidade 
física que envolve Francesca; a parte central 
da mesma, melodiosa e cantável, relaciona-se 
com o idílio de Francesca, com um momento 
estático de divagação e viagem mental para um 
passado em que a sua relação extraconjugal, 
ainda desconhecida pelo marido que haveria de 
matar os dois amantes, escapava ao plano do 
pecado e da condenação. Através de uma obra 
que conjuga a forma sonata, pela secção cen-
tral contrastante e pelo retorno temático, com 
mecanismos de variação, Tchaikovski recorre 
ao modelo do poema sinfónico de Liszt (nomea-
damente Dante, de 1856), enquanto reconhece 
a profunda influência de Wagner (sobretudo 
da Valquíria): “A observação de que a compus 
sob a influência do Anel é muito verdadeira. Eu 

2 http://en.tchaikovsky-research.net/pages/Letter_2158.

mesmo o senti enquanto trabalhava na obra. 
A menos que esteja errado, é particularmente 
notório na introdução. É estranho que tenha 
sido tão influenciado por uma obra pela qual 
sinto, no seu todo, uma franca antipatia”.3

Tchaikovski é, na verdade, apenas um dos 
compositores fascinados com a temática do 
amor proibido de Francesca. Nos séculos XIX 
e XX, dezenas de leituras do relato de Dante 
tomaram a forma de poemas sinfónicos ou ópe-
ras, com exemplos em S. Mercadante, A. Tho-
mas, S. Rachmaninoff ou L. Mancinelli. Porém, 
esta é, juntamente com a interpretação escul-
tórica de O Beijo (1888) de Auguste Rodin (que 
imagina e imortaliza o desejo dos dois aman-
tes), talvez a mais famosa adaptação.

ISABEL PINA, 2022

3 Catherine Coppola, “The Elusive Fantasy: Genre, 
Form, and Program in Tchaikovsky’s «Francesca 
da Rimini», 19th-Century Music, Vol. 22, No. 2, 1998, 
University of California Press, pp. 169-189. Tradu-
ção livre.
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Vassily Sinaisky direcção musical

Vassily Sinaisky é um dos grandes maestros da 
escola russa, na qual se filiou através de Musin 
e Kondrashin. Tem dirigido e sido nomeado 
como maestro e director musical de algumas 
das mais importantes orquestras e casas de 
ópera do mundo. É especialmente conhecido 
pelas suas interpretações de repertório russo, 
alemão e inglês, e adquiriu grande prestígio 
também como maestro de ópera. Mais recen-
temente, ocupou o cargo de maestro titular e 
director musical do Teatro Bolshoi de Moscovo 
e, em Setembro de 2020, foi nomeado director 
musical da Filarmónica Janáček de Ostrava.

Vassily Sinaisky é maestro emérito da Filar-
mónica da BBC. Entre os projectos mais mar-
cantes com esta orquestra incluem-se o festival 
“Shostakovich and his Heroes”, digressões na 
Europa e na China e várias participações nos 
BBC Proms. É maestro emérito da Sinfónica 
Nacional da Letónia e maestro honorário da 
Sinfónica de Malmö, e foi director musical e 
maestro titular da Filarmónica de Moscovo, 
maestro convidado principal da Filarmóni-
ca dos Países Baixos e director musical da 
Orquestra Estatal Russa. A sua grande expe-
riência leva-o a ser requisitado por orquestras 
de todo o mundo tais como as Sinfónicas da 
Cidade de Birmingham, de Stavanger, da Gali-
za, de Utah e de Houston, as Filarmónicas de 
Helsínquia e Seul, a Nova Filarmónica do Japão, 
a Filarmónica de São Petersburgo e outras 
orquestras russas. Em 2021/21 apresenta-se 
com a Sinfónica do Porto Casa da Música, a 
Sinfónica da Estónia, a Filarmónica Real de 
Liège e a Filarmónica de Bolonha. 

Enquanto maestro titular e director musi-
cal do Teatro Bolshoi, Vassily Sinaisky dirigiu 
aclamadas produções tais como O Galo de 
Ouro de Rimski-Korsakoff (direcção cénica 

de Kirill Serebrennikov) e a primeira encena-
ção em Moscovo d’O Cavaleiro da Rosa de 
Richard Strauss (direcção cénica de Stephen 
Lawless). Dirigiu também novas produções 
de Iolanta e Francesca da Rimini com Stephen 
Lawless, no Theater an der Wien (Viena), Boris 
Godunov na Ópera de São Francisco, Car-
men e O Cavaleiro da Rosa para a English Natio-
nal Opera e O Anjo de Fogo e Lady Macbeth do 
distrito de Mtsensk com Hans Neuenfels para 
a Komische Oper Berlim.

Para além das sinfonias de Franz Schmidt 
com a Sinfónica de Malmö, para a Naxos, a 
sua discografia inclui obras de Chostakovitch, 
Tchaikovski, Rimski-Korsakoff, Shchedrin, 
Glinka, Liadov, Schreker e Szymanowski. Mais 
recentemente, gravou os concertos para piano 
de Tchaikovski e Grieg com Denis Kozhukhin 
e a Sinfónica da Rádio de Berlim.

Professor notável e influente, Vassily Sinaisky 
lecciona direcção de orquestra no Conserva-
tório de São Petersburgo.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Bal-
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris-
toph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Jörg Widmann, Ryan 
Wigglesworth, Antoni Wit, Christian Zacharias, 
Lothar Zagrosek, Nuno Coelho, Pedro Neves, 
Joana Carneiro, Abel Pereira, Tito Ceccherini 
e Clemens Schuldt.

Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, no âmbito das suas residên-
cias artísticas na Casa da Música, destacando-
-se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pas-
cal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, 
Georg Friedrich Haas, Jörg Widmann e Philippe 
Manoury, a que se junta em 2022 a composi-
tora Rebecca Saunders.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e em 2021 actuou pela primeira vez na emble-
mática Philharmonie de Colónia. Em 2022, apre-
senta novas encomendas da Casa da Música 
aos compositores Rebecca Saunders, Phili-
ppe Manoury, António Pinho Vargas e Solange 
Azevedo. Nesta temporada, destaca-se ainda 

a interpretação das óperas Senza sangue de 
Peter Eötvös e O Castelo do Barba Azul de Béla 
Bartók, numa sessão única com direcção do 
próprio Eötvös, e grandes obras corais-sin-
fónicas como o Requiem de Verdi e a Grande 
Missa em Dó menor de Mozart, ao lado do Coro 
Casa da Música.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego-
ria de Jazz dos prémios Victoires de la musi-
que, 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 surgiram os discos monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015), Georges Aperghis (2017), Harrison Birt-
wistle (2020), Peter Eötvös e Magnus Lindberg 
(2021), além de gravações de dezenas de obras 
de compositores portugueses.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Após a 
extinção das Orquestras da Radiodifusão Por-
tuguesa foi fundada a Régie Cooperativa Sinfo-
nia (1989-1992), sendo posteriormente criada 
a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a 
Orquestra Nacional do Porto (1997), alcançan-
do a formação sinfónica com um quadro de 94 
instrumentistas em 2000. A Orquestra foi inte-
grada na Fundação Casa da Música em 2006, 
vindo a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
Ekaterina Györik-Valiulina*
André Gaio Pereira*
Radu Ungureanu
Emília Vanguelova
Andras Burai
Evandra Gonçalves
Vladimir Grinman
Ianina Khmelik
Alan Guimarães
Tünde Hadadi
José Despujols
Roumiana Badeva
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Catarina Martins
Domingos Lopes
Karolina Andrzejczak
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Catarina Resende*
Pedro Carvalho*
Raquel Santos*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Theo Ellegiers
Jean Loup Lecomte
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Emília Alves
Carlos Monteiro*

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Michal Kiska
Irene Alvar
Sharon Kinder
João Cunha
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Sofia B. Florença*
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Maria Castro*
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
José Rosas*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados



07–08 maio

ECHO RISING STARS

07 sábado · 12:00 sala 2
JOHAN DALENE 
KONSERTHUSET ESTOCOLMO apresenta:

JOHAN DALENE violino

NICOLA EIMER piano

obras de LUDWIG VAN BEETHOVEN, 

TEBOGO MONNAKGOTLA, JOHANNES 

BRAHMS  

e MAURICE RAVEL 

07 sábado · 16:00 sala 2
BEN GOLDSCHEIDER 
BARBICAN CENTER DE LONDRES apresenta:

BEN GOLDSCHEIDER trompa

GIUSEPPE GUARRERA piano

obras de JÖRG WIDMANN, ROXANNA 

PANUFNIK, SERGEI RACHMANINOFF, MARK 

SIMPSON eYORK BOWEN 

07 sábado · 21:00 sala 2
SIMPLY QUARTET
WIENER KONZERTHAUS, WIENER 

MUSIKVEREIN, KONZERTHAUS DORTMUND 

e ELBPHILHARMONIE HAMBURG 

apresentam:

SIMPLY QUARTET

DANFENG SHEN violino

ANTONIA RANKERSBERGER violino

XIANG LYU viola

IVAN VALENTIN HOLLUP ROALD violoncelo

obras de ANTON WEBERN, JULIA 

LACHERSTORFER e LUDWIG VAN 

BEETHOVEN 

08 domingo · 16:00 sala 2
KEBYART ENSEMBLE
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 

 e L’AUDITORI BARCELONA apresentam:

KEBYART ENSEMBLE

PERE MÉNDEZ saxofone soprano 

VÍCTOR SERRA saxofone alto

ROBERT SEARA saxofone tenor 

DANIEL MIGUEL saxofone barítono

obras de IGOR  STRAVINSKI, FLORENT  

SCHMITT,  JÖRG WIDMANN, FELIX & FANNY  

MENDELSSOHN e LEONARD  COHEN /

FEDERICO GARCÍA  LORCA  

08 domingo · 18:00 sala 2
LUCIE HORSCH 
CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  

e KÖLNER PHILHARMONIE apresentam:

LUCIE HORSCH flautas de bisel

MAX VOLBERS cravo

obras de IGOR STRAVINSKI, DARIO CASTELLO, 

GEORG PHILIPP TELEMANN, JACQUES 

MARTIN HOTTETERRE, FRANÇOIS COUPERIN, 

LOTTA WENNÄKOSKI, JOHANN SEBASTIAN 

BACH, FRANCESCA CACCINI e NICOLAS 

CHÉDEVILLE





MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


