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Franz von Suppé
Abertura da opereta A Bela Galateia (1865; c.7min)

Johann Strauss II
Contos do Oriente, op. 444 (1892; c.8min)

Marcha Espanhola, op. 433 (1888; c.5min)

Marcha Russa, op. 426 (1886; c.4min)

Marcha Persa, op. 289 (1864; c.2min)

Vida de Artista, op. 316 (1867; c.9min)

Abertura da opereta O Morcego (1874; c.9min)

Josef Strauss & Johann Strauss II
Pizzicato Polca (1869; c.3min)

Johann Strauss II
Galope dos Bandidos, op. 378 (1877; c.2min)

Josef Strauss
À Prova de Fogo (Polca), op. 269 (1869; c.3min)

Em Viagem de Férias (Polca rápida), op. 133 (1863; c.2min)

Johann Strauss II
Valsa do Imperador, op. 437 (1889; c.11min)

No Belo Danúbio Azul, op. 314 (1866; c.9min)

Concerto sem intervalo.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Takuo Yuasa 
sobre o programa.
 
https://vimeo.com/249536413
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Ano Novo em Viena

Por toda a cidade de Viena, ano após ano, 
multiplicam ‑se os tradicionais bailes de Inverno. 
São quase meio milhar e realizam ‑se nos palá‑
cios mais elegantes e na ópera, mas também 
nos salões paroquiais ou nas colectividades mais 
modestas. A tradição é bicentenária e teve um 
momento ‑chave por ocasião do Congresso de 
Viena de 1814/15, que juntou na cidade os repre‑
sentantes das potências vencedoras das guer‑
ras napoleónicas – Áustria, Grã ‑Bretanha, Rússia 
e Prússia –, de França e de praticamente todos 
os países e principados europeus (incluindo Por‑
tugal), além de variadas instituições e grupos 
de interesse. Foi neste congresso que se rede‑
senhou o mapa da Europa e se definiu as rela‑
ções entre os países até ao deflagrar da Primeira 
Grande Guerra, um século depois. Mas, como 
alguém disse, no meio de tão demorada diplo‑
macia e negociação os momentos de lazer eram 
também muitos, pelo que o congresso parecia 
que “não andava, mas dançava”. O Palácio Impe‑
rial de Hofburg era o grande salão de festas da 
alta nobreza e dos diplomatas. 

Oriunda da Alemanha, a valsa chegara à 
região não muito tempo antes e vinha provo‑
cando a censura das mentes mais conser‑
vadoras: ao contrário das outras danças de 
corte, realizadas em grupo e vocacionadas 
para a confraternização social, esta dança 
em compasso ternário era uma revolução que 
escandalizava uns e irritava outros ao colocar 
cada par frente a frente e indiferente ao que 
o rodeava. Rodopiando incessantemente, os 
corpos ocultos na flutuação dos vestidos de 
noite aproximavam ‑se como nunca um baile 
de sociedade permitira. A esse respeito vale 
a pena reter uma das muitas descrições de 
que a valsa foi alvo, esta de Ernst Moritz Arndt 

(1799): “Os homens agarram os longos vesti‑
dos das suas parceiras para que não tropecem, 
levantam ‑no bem alto sustentando ‑o nessa 
capa que esconde os seus corpos bem juntos, 
o mais possível e bem apertados, e, assim, 
rodopiam continuamente nas mais indecentes 
posturas; uma mão pousada firmemente sobre 
os peitos faz pequenas e sensuais pressões a 
cada movimento; as raparigas ficam loucas e 
parece que desmaiam. Quando ‘valzam’ em 
recantos mais escuros há abraços mais aper‑
tados e beijos…”

Já a polca trata ‑se de uma dança de roda, 
dançada aos pares. Julga ‑se que tenha origem 
na Boémia e é um ritmo que ainda hoje se ouve 
na música popular checa e eslovaca. Foi a partir 
de Praga, em meados do século XIX, que se 
expandiu para importantes cidades como 
Viena, Moscovo, Paris ou Londres, levada em 
digressão por uma banda militar e atraindo a 
atenção de vários compositores. Nestes dife‑
rentes locais, a polca ganhou características 
ligeiramente diferentes mas que lhe dão um 
sabor particular associado ao elegante recorte 
das suas frases. Geralmente de forma ternária 
e ritmo binário, era descrita como uma marcha 
militar mais lenta, feita para dançar.

Um dos momentos mais emblemáticos da tem‑
porada de bailes em Viena – embora não seja 
um baile – surgiu já em 1939: o Concerto de Ano 
Novo da Filarmónica de Viena, que celebra a 
música dos maiores mestres da valsa, da polca 
e de outras formas populares de dança, e a cada 
dia 1 de Janeiro atrai milhares de espectadores 
ao Musikverein, somando‑se ainda os cerca de 
50 milhões à volta do mundo que assistem ao 
concerto pela televisão.

O primeiro concerto do ano da Orquestra 
Sinfónica Casa da Música segue, como habi‑
tualmente, a tradição dos Concertos de Gala 
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do século XIX, com música variada e apelativa 
e uma natural inclinação para os ritmos das 
danças de salão oitocentistas mais populares. 
Já que o ano que agora começa tem como País 
Tema precisamente a Áustria, é por lá que fica‑
mos com a música de Franz von Suppé (1819‑
‑1895) e de dois membros da família Strauss: os 
irmãos Johann (1825 ‑1899) e Josef (1827 ‑1870).

A inclusão de Aberturas nos concertos 
orquestrais, sem cantores, é uma forma de 
trazer para palco uma referência ao repertó‑
rio que habitualmente se interpreta nos Con‑
certos de Gala: as árias de ópera. A Abertura 
inclui referências aos principais temas musi‑
cais que delinearão a obra em causa, seja ela 
uma ópera, um bailado ou outro género – uma 
prática que se tornou corrente especialmente 
no século XIX. Nas décadas de 1850 e 60, a 
predominância das obras cénicas de Jacques 
Offenbach – e o seu custo avultado – levou 

os directores dos teatros vienenses a recor‑
rer a Johann Strauss II, que começou assim as 
suas experiências no campo da opereta. Uma 
das mais bem ‑sucedidas foi O Morcego, cujo 
enredo não foge ao universo que está na base 
deste concerto: desenrola ‑se num baile de pas‑
sagem de ano e envolve personagens mascara‑
dos e histórias cruzadas. A Abertura inclui uma 
valsa, que naturalmente se tornou o seu ele‑
mento mais popular. O compositor aproveitou 
material das suas obras cénicas para o repertó‑
rio de baile, sendo disso exemplo o Galope dos 
bandidos, op. 378, que conquistou vida própria 
para lá da obra de onde proveio.

Outro compositor austríaco que se viu 
obrigado a competir com as importações de 
Offenbach foi Franz von Suppé (1819  ‑1895). A 
opereta A Bela Galateia conta o mito do rei Pig‑
maleão, da ilha de Chipre, que se apaixona por 
uma estátua que ele próprio esculpira e pede 

Gravura de um baile em Viena por Johann Christian Schoeller (1782‑1851)
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a Vénus que lhe dê vida. A Abertura tornou ‑se 
especialmente popular e inclui uma valsa que 
termina em apoteose.

É Johann Strauss II que domina a maior 
parte do programa deste concerto, ou não se 
tratasse do “Rei da Valsa”. Filho de um compo‑
sitor que conquistara amplo sucesso quer na 
Áustria quer nas várias digressões interna‑
cionais, teve contudo de se afirmar contra a 
vontade do pai, que lhe destinara uma carreira 
no sector bancário. Prosseguiu os seus intentos 
estudando nas costas do pai e acabou por se 
tornar a figura central da dinastia Strauss, admi‑
rado por compositores como Brahms e Wagner 
pela inesgotável inventividade melódica e pela 
mestria como orquestrador. 

A elegância das valsas de Johann Strauss II 
pode ser ouvida em Contos do Oriente (obra 
dedicada ao Sultão do Império Otomano Abdü‑
lhamid Khan pelo seu 50º aniversário), Vida de 
Artista ou Valsa do Imperador (esta escrita 
como um presente para o imperador Fran‑
cisco José I da Áustria oferecer ao rei da Prús‑
sia Guilherme II). São obras que reflectem a 
sensibilidade de Strauss para a vida política e 
social do seu tempo. A primeira garantiu ‑lhe a 
desejada condecoração do sultão otomano, a 
aumentar uma lista infindável de outras honra‑
rias e a reflectir o apurado sentido comercial 
do compositor. De entre todas as suas obras, 
a valsa No Belo Danúbio Azul é sem dúvida a 
mais célebre e é um símbolo maior deste género 
e do baile vienense.

As marchas de Strauss II em programa per‑
tencem a uma série de obras que procuram 
retratar o carácter nacional de várias nações 
e são invariavelmente dedicadas ao monarca 
correspondente. A Marcha Espanhola não dis‑
pensa a presença das castanholas e foi escrita 
para uma visita a Espanha que não se concre‑
tizou; já a Marcha Russa foi apresentada na 

última das muitas visitas que o compositor 
fez a este país onde, apesar da distância, era 
uma autêntica celebridade. Numa visita ante‑
rior apresentara a Marcha Persa, que inclui um 
tema do hino da Pérsia. 

Todas as polcas incluídas neste concerto 
tiveram a autoria de Josef Strauss, a primeira 
das quais em parceria com o irmão. Josef era 
o segundo filho de Johann Strauss I e come‑
çou por desenvolver uma carreira como arqui‑
tecto e engenheiro mecânico. Publicou livros de 
matemática mas escreveu também uma anto‑
logia de poemas e uma peça de teatro. Pianista 
virtuoso e compositor muito apreciado pela 
crítica da época, chegou a dirigir a Orquestra 
Strauss quando o irmão esteve doente, vindo 
depois ambos a partilhar esse cargo durante 
quase uma década. Neste papel, foi responsá‑
vel pela expansão e modernização do repertó‑
rio da Orquestra , recorrendo especialmente a 
partituras de Richard Wagner. Substituiu ainda 
Johann numa digressão ao Palácio de Pavlovsk, 
da família imperial russa, e mais tarde partilha‑
ram a direcção de orquestra no mesmo local, 
em 1869, onde compuseram Pizzicato Polca. 
Esta obra bem conhecida tem a particulari‑
dade de ser tocada integralmente em pizzica‑
tto pelas cordas (ou seja, pinçando as cordas 
com o dedo e sem usar o arco). À Prova de 
Fogo é uma ‘polca francesa’ lenta e graciosa 
escrita especialmente para a festa de uma 
empresa de fabrico de cofres metálicos, 
tomando como título o slogan desses mesmos 
cofres. Em Viagem de Férias é uma imparável 
‘polka schnell’ (polca rápida) que mostra bem 
o contraste deste estilo com a ‘polca francesa’. 
Curiosamente, é uma obra de alegria conta‑
giante escrita por um compositor que se carac‑
teriza mais frequentemente por um universo 
escuro e introvertido.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2018
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Takuo Yuasa direcção musical

Takuo Yuasa é um maestro altamente respei‑
tado. Apresenta   ‑se regularmente na Europa e 
no Extremo Oriente, e nas temporadas recentes 
dirigiu no Grand Théâtre de Aix   ‑en   ‑Provence, 
no Royal Festival Hall e no Barbican Centre de 
Londres, na Konzerthaus de Viena, na Alte Oper 
de Frankfurt, no Liederhalle de Estugarda e no 
Sibelius Hall em Lahti (Finlândia). Nasceu em 
Osaka, onde estudou piano, violoncelo, flauta e 
clarinete, mas está profundamente imbuído da 
cultura ocidental. Deixou o Japão com apenas 
18 anos para estudar nos Estados Unidos da 
América, diplomando   ‑se em Teoria e Compo‑
sição na Universidade de Cincinnati. Mudou  ‑
‑se depois para a Europa, estudando direcção 
com Hans Swarowsky na Escola Superior de 
Música de Viena – sob recomendação de Istvan 
Kertesz e Janos Starker –, Igor Markevich em 
França e Franco Ferrara em Siena. Trabalhou 
então como assistente de Lovro von Matacic 
em Monte Carlo, Milão e Viena.

Desde a conquista do Prémio Especial no 
Concurso Internacional de Direcção de Fitel‑
berg em Katowice (Polónia), tem dirigido fre‑
quentemente as principais orquestras polacas, 
entre as quais a Filarmónica de Varsóvia e as 
Sinfónicas da Rádio Polaca. A sua versatilidade 
leva orquestras de todo o mundo a convidá   ‑lo 
para dirigir tanto o repertório corrente como 
obras mais obscuras de grandes composito‑
res. Foi Maestro Titular da Orquestra Sinfónica 
Gumma no Japão e Maestro Convidado Princi‑
pal da Orquestra Sinfónica Escocesa da BBC e 
da Orquestra do Ulster na Irlanda do Norte, com 
múltiplas renovações de contrato em ambas 
as orquestras.

Colaborou recentemente com as Filarmóni‑
cas de Estrasburgo e Bruxelas, a Orquestra 

Nacional de França, a Sinfónica do Porto Casa 
da Música, a Sinfónica Aarhus e as principais 
orquestras japonesas, incluindo as Filarmóni‑
cas do Japão e de Osaka, a Nova Filarmónica 
do Japão e a Sinfónica Metropolitana de 
Tóquio. Dirigiu ainda as Filarmónicas de Oslo, 
Londres, Hong Kong, Luxemburgo, Varsóvia e 
Real Flamenga; as Sinfónicas de Sidney, Nova 
Zelândia, Adelaide e Queensland; a Orques‑
tra da Rádio Norueguesa e a Brabants Orkest. 
No Reino Unido tem dirigido frequentemente 
a Orquestra Hallé, a Orquestra Real Escocesa, 
a Filarmónica Real de Liverpool, a Sinfónica 
Nacional de Gales/BBC e a Sinfónica de Bour‑
nemouth. As suas qualidades musicais e de lide‑
rança têm   ‑no levado a trabalhar com diversos 
conservatórios de música da Europa e orques‑
tras nacionais de jovens da Escócia, da Irlanda 
do Norte e da Irlanda.

Takuo Yuasa é artista Naxos, com registos 
com as Sinfónicas de Sidney e da Nova Zelân‑
dia, a Orquestra do Ulster, a Sinfónica Esco‑
cesa da BBC e a Sinfónica Nacional da Irlanda, 
entre outras. Tem sido alvo de óptimas críticas 
numa gama ampla de repertório que abrange 
obras de Rimski  ‑Korsakoff, Britten, MacMillan 
e Rawsthorne, Webern e Schoenberg, Honeg‑
ger, Vieuxtemps, MacDowell, Schubert, Pärt, 
Górecki, Glass e Nyman, a que junta um grupo 
de compositores japoneses emergentes como 
Matsumura, Mayuzumi, Ohki, Bekku, Yashiro, 
Moroi, Akutagawa e Yamada. Gravou ao vivo 
as integrais das sinfonias de Brahms e Schu‑
mann com a Osaka Century Orchestra, edita‑
das em CD no Japão.

Em 2007 recebeu o Prémio Cultural Iue 
(instituído por Toshio Iue, fundador da Sanyo), 
pela sua contribuição excepcional para a 
música e pelos seus feitos artísticos interna‑
cionais. É Professor Emérito da Universidade 
de Belas  ‑Artes e Música de Tóquio.
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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, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram 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 Compostela 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 surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2018, a Orques‑
tra apresenta um conjunto de obras ‑chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre‑
tada cantata Gurre ‑Lieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta‑
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém‑
‑descoberta de Stravinski, um cine ‑concerto 
com o filme Há Lodo No Cais em celebração 
dos 100 anos de Leonard Bernstein e as sono‑
ridades 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 Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, 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
Afonso Fesch*
Radu Ungureanu
José Despujols
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Ianina Khmelik
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*
Flávia Marques*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa 
Domingos Lopes
José Paulo Jesus
Paul Almond
José Sentieiro
Pedro Carvalho*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Gisela Neves
Michal Kiska
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Eddy Tauber
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Dawid Seidenberg
Tiago Nunes*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados 
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Em 2018, a Casa da Música recebe nove pianis‑
tas de excepção num Ciclo de Piano que con‑
ta com autênticas lendas e algumas revelações 
confirmadas por importantes concursos inter‑
nacionais. O Ano Áustria marca a temporada, 
não só com uma forte presença dos composi‑
tores clássicos vienenses, mas também com 
os regressos de Ingolf Wunder, um virtuoso 
da nova geração que já conquistou o público 
da Casa da Música, e da enorme referência que 
é Alfred Brendel, numa palestra‑recital onde 
revela os seus segredos na interpretação de 
Mozart. O norte‑americano Richard Goode é 
outro dos nomes que marcou várias gerações 
e conquistou prémios tão prestigiados quanto o 
Grammy Award. Estreia‑se na Casa da Música 
com um recital que é também uma viagem pela 
história da grande música para tecla. E, como 
tem sido privilégio do Ciclo de Piano ano após 
ano, o não menos lendário Grigory Sokolov 
presenteia o público portuense com um reci‑
tal que promete ser memorável, também ele 
celebrando a Áustria. O classicismo vienen‑
se domina o programa do recital de Christian 
Zacharias, pianista alemão com uma brilhan‑
te carreira iniciada nos anos 70, após os pré‑
mios conquistados no Concurso Ravel de Paris 
e no Van Cliburn do Texas. Este último pres‑
tigiadíssimo e exigente concurso deu mais 
recentemente, em 2017, a vitória ao sul‑corea‑
no Yekwon Sunwoo, que toca pela primeira 
vez em Portugal e inclui no seu recital a estreia 
nacional de uma obra de Marc‑André Hamelin. 

Dois regressos também imperdíveis são os de 
Artur Pizarro, com um programa centrado na 
Fantasia sob o prisma de seis compositores, e 
de Lukáš Vondráček, recentemente vence‑
dor do Concurso Rainha Isabel de Bruxelas que 
traz à Casa da Música um programa dinâmico e 
apelativo. A aposta numa nova revelação, como 
habitualmente, faz‑se no recital de abertura do 
Ciclo de Piano, sendo João Casimiro Almei-
da o pianista que desta vez se dá a conhecer.
 
Datas
09.01 João Casimiro Almeida
11.03 Richard Goode 
10.04 Grigory Sokolov 
27.05 Christian Zacharias
16.06 Ingolf Wunder
29.09 Artur Pizarro 
21.10 Alfred Brendel (palestra‑recital)
17.11 Yekwon Sunwoo 
08.12 Lukáš Vondráček

Assinatura Ciclo Piano Fundação EDP
1ª Plateia € 131,95 · Cartão Amigo € 98,96
2ª Plateia+Coro € 119,60 · Cartão Amigo € 89,70
3ª Plateia € 107,25 · Cartão Amigo € 80,44

Desconto 35% · Cartão Amigos +25%

Ciclo Piano Fundação EDP
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Compostos quando não tinha ainda completado 
20 anos de idade, os Concertos para violino são 
um testemunho do profundo conhecimento que 
Mozart tinha sobre a técnica do instrumento.

A Orquestra Barroca Casa da Música inau‑
gura a Integral ao lado do seu concertino, o violi‑
nista britânico Huw Daniel, enquanto o austríaco 
Benjamin Schmid, Artista em Associação da 
Casa da Música em 2018, apresenta com o seu 
precioso Stradivarius ex Viotti 1718 os restan‑
tes concertos ao lado da Orquestra Sinfónica.

Esta assinatura dá‑lhe também a oportu‑
nidade de percorrer vários períodos da músi‑
ca austríaca, desde Schubert até obras mais 
recentes de Georg Friedrich Haas, passando 
pelo poema sinfónico Pelleas und Melisande de 
Schoenberg, o fabuloso sinfonismo de Mahler 
ou música do incontornável Johann Strauss II.

Assinatura Integral dos Concertos
para Violino de Mozart
05 concertos
1ª Plateia € 76,50 · Cartão Amigo € 57,37
2ª Plateia € 69,00 · Cartão Amigo € 51,75
3ª Plateia € 61,50 · Cartão Amigo € 46,12

Desconto 25% · Cartão Amigo +25%

Integral dos Concertos 
para Violino de Mozart

“Um místico gótico perdido por engano no séc. 
XIX” – foi assim que o prestigiado maestro Wil‑
helm Furtwängler definiu Anton Bruckner, um 
dos sinfonistas mais celebrados da história da 
música ocidental. 

Bruckner não foi um sinfonista famoso em 
vida. Conhecido essencialmente como organis‑
ta virtuoso, músico de igreja e professor, teve de 
esperar até à sua Sétima Sinfonia para respirar o 
sucesso efémero numa sala de concertos. Con‑
tudo, viria a afirmar‑se postumamente como um 
dos compositores mais importantes da segun‑
da metade do século XIX, pela sua obra sagra‑
da e pela sinfónica. 

A Integral conta com a direcção de maestros 
de prestígio internacional como Michael Sander‑
ling, Eliahu Inbal, John Storgårds, Stefan Blunier, 
Vassily Sinaisky, Michael Boder e ainda Baldur 
Brönnimann e Leopold Hager – maestro titular 
e maestro emérito da Orquestra Sinfónica Casa 
da Música. Junte‑se a estas viagens pela sump‑
tuosidade orquestral de Bruckner. 

Assinatura Integral das 
Sinfonias de Bruckner
09 concertos
1ª Plateia € 121,55 · Cartão Amigo € 91,16
2ª Plateia € 109,85 · Cartão Amigo € 82,39
3ª Plateia € 98,15 · Cartão Amigo € 73,61

Desconto 35% · Cartão Amigo +25%

Integral das 
Sinfonias de Bruckner
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Os concertos de sexta‑feira à noite da Orques‑
tra Sinfónica são especialmente dedicados 
àquelas obras‑primas que nos arrebatam irre‑
sistivelmente e que deram forma ao cânone da 
música ocidental. Como esquecer as inspira‑
das sinfonias clássicas de Schubert, Haydn, 
Mozart e Beethoven? Ou a magnitude monu‑
mental de obras saídas da pena de Mahler e 
Bruckner? Todos estes são nomes que marca‑
ram a vida musical de Viena, a capital do país 
que serve de tema à programação de 2018. 
Mas a Série Clássica apresenta também fabu‑
losas sinfonias que pela sua sonoridade carac‑
terística nos levam até outras paragens.

A música concertante está presente, como 
sempre, com solistas virtuosos e interpreta‑
ções que ficam na memória. Entre partituras 
tão sedutoras quanto Sonho de Uma Noite de 
Verão de Mendelssohn ou La Valse de Ravel, 
Don Juan de Strauss ou Danças Sinfónicas de 
Rachmaninoff, a Série Clássica surpreende com 
a revelação de uma fantástica obra de Stra‑
vinski perdida até há bem pouco tempo.

Assinatura Sinfónica Série Clássica
17 concertos
1ª Plateia € 215,05 · Cartão Amigo € 161,29
2ª Plateia € 196,35 · Cartão Amigo € 147,26
3ª Plateia € 177,65 · Cartão Amigo € 133,24 

Desconto 45% · Cartão Amigo +25%

Sinfónica Série Clássica
A Assinatura Música Coral estende‑se do Renas‑
cimento à actualidade, com programas a cappe‑
lla pelo Coro Casa da Música e algumas das mais 
poderosas obras corais‑sinfónicas em colabo‑
ração com os outros agrupamentos residentes. 
A fortíssima herança austríaca revela‑se numa 
colectânea das mais inspiradas canções corais 
de compositores que marcaram vários períodos 
dourados da vida musical vienense. As visitas à 
Música Antiga são sempre momentos mágicos e 
inspiradores, pelo que a audição dos motetes de 
Heinrich Isaac se revela uma proposta irrecusá‑
vel desta série. Num retrato de uma das famílias 
mais musicais da Itália barroca, o Coro desco‑
bre a música sacra de Alessandro e Domenico 
Scarlatti. Visita ainda a herança franco‑flamenga 
do século XV, as sonoridades modernas inspi‑
radas na polifonia renascentista, canções de 
Brahms e obras de grande profundidade espi‑
ritual junto dos agrupamentos instrumentais da 
Casa da Música.

São 11 concertos com música coral sublime, 
que poderá complementar com outras assi‑
naturas e assim assistir a todos os concertos 
corais‑sinfónicos da temporada.

Assinatura Música Coral
11 concertos
1ª Plateia € 124,20 · Cartão Amigo € 93,15
2ª Plateia € 109,80 · Cartão Amigo € 82,35
3ª Plateia € 95,40 · Cartão Amigo € 71,55

Desconto 40% · Cartão Amigo +25%

Música Coral
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