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2. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam [Muito solene e muito lento]
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Anton Bruckner 
ANSFELDEN (ÁUSTRIA), 4 DE SETEMBRO DE 1824

VIENA, 11 DE OUTUBRO DE 1896

Anton Bruckner foi um homem paciente. Só 
aos 42 anos de idade escreveu a sua primeira 
sinfonia ‘oficial’; só em 1868, com 44 anos, é que 
foram ultrapassadas as inevitáveis invejas que as 
pessoas superiormente dotadas despertam na 
mediocridade instalada, sendo finalmente convi‑
dado para ensinar composição no Conservató‑
rio de Viena; só em 1884, com 60 anos e com a 
estreia da sua sétima sinfonia, só então foi reco‑
nhecido como um compositor da maior impor‑
tância, mas apenas no espaço austro ‑germânico; 
só em 1891, aos 67 anos, é que a Universidade 
de Viena lhe concedeu o título (por ele tão dese‑
jado) de Doutor honoris causa; e só a partir dos 
anos 70 do século XX é que a qualidade da sua 
música começou a ser universalmente reconhe‑
cida, e mesmo isto com bastante controvérsia. 

A música de Bruckner requer e impõe, ela 
também, paciência. E ouvir Bruckner é um acto 
que exige, ele também, paciência, algo que hoje 
em dia parece escassear, ou ser mesmo indese‑
jado. Posicionando ‑se numa linha de continui‑
dade austro ‑germânica, Bruckner permaneceu 
por mais de um século confinado a esse mesmo 
espaço cultural, tendo sido quase impossível 
exportar o seu idioma musical para países não 
falantes da língua alemã. A linguagem pessoal 
de Bruckner colheu elementos de Beetho‑
ven no que concerne à escala, à preparação e 
ao suspense da dramaturgia, ao mistério e ao 
conteúdo ético da música; de Schubert captou 
a cor sonora tipicamente austríaca e o sentido 
para as mudanças súbitas de harmonia; de 
Wagner o cromatismo alargado e, sobretudo, 
o sentido para tempos lentos. Mas o que faz o 
“estilo Bruckner” é a enorme individualidade e 

originalidade dos seus processos formais, tão 
inovadores que foram inicialmente conside‑
rados prova da incompetência do autor, que – 
dizia ‑se – “quer escrever sinfonias wagnerianas”. 

Uma primeira característica central da 
música de Bruckner é a de ser pensada em 
grandes blocos sonoros, unidades musicais que 
podem ter uma duração superior ao dobro das 
durações de unidades semelhantes nas obras 
de Beethoven ou Brahms. Tais durações reque‑
rem (uma vez mais) paciência e a capacidade 
do ouvinte de permanecer atento durante um 
longo período de tempo. Em geral, o compositor 
indica claramente quais os centros tonais duma 
peça, mas só os concretiza efectivamente após 
largos minutos de audição. O ouvinte tem de 
saber ouvir e não impor à música que está a 
ouvir aquilo que esperava, a priori, ouvir. Ouvir 
no sentido de escuta: escutar o silêncio, escu‑
tar o outro e não aquilo que no outro há de nós. 
A par dos longos blocos de material isolados, 
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Bruckner serve ‑se também de processos de 
reiteração literal, nos quais repete um mesmo 
motivo, na mesma harmonia, durante períodos 
de 16, 32, 64, ou mesmo durante 70 compas‑
sos sem interrupção. Criou um tipo sinfónico 
novo e monumental, uma complexa fusão de 
elementos tensos e dinâmicos de Beethoven 
com a fluidez contínua de Wagner, tendo em 
vista a expressão de algo profundamente dife‑
rente do que estes dois compositores transmi‑
tiam, algo simultaneamente mais elementar e 
mais metafísico.

A Sétima Sinfonia em Mi maior, dedicada 
ao patrono de Wagner, Luís II da Baviera, foi 
composta entre 1881 e 1883. Entre todas as 
sinfonias de Bruckner, é a mais executada e, 
provavelmente, a mais admirada, facto que 
parece dever ‑se ao seu incomparável Adagio 
– uma sentida homenagem fúnebre a Richard 
Wagner, que morreu quando Bruckner traba‑
lhava precisamente neste andamento. É a sua 
primeira obra a incluir a tuba wagneriana, e o 
autor do Anel do Nibelungo constitui ‑se numa 
inquietante presença fantasmagórica, pairando 
sobre todos os andamentos como um espec‑
tro influente.

O primeiro andamento – Allegro moderato – 
inicia ‑se com um dos temas mais longos e líricos 
de Bruckner, uma melodia elegíaca entregue à 
trompa solo e aos violoncelos, que é continuada 
pelas violetas e concluída pelo clarinete em lá. 
O elevado grau de cromatismo deste tema 
recorda imediatamente a música de Wagner. 
A uma distância relativamente curta, o oboé 
e o clarinete introduzem o segundo tema (em 
Si menor), sobre um tapete de tremolos feito 
pelas trompas. As harmonias e as combinações 
tímbricas remetem uma vez mais para Wagner, 
seguindo ‑se um trabalhado desenvolvimento, 
no qual o uso do contraponto deixa reconhe‑

cer o parentesco com a ópera de Wagner 
Os Mestres Cantores. 

Bruckner começou a compor o segundo 
andamento – Adagio. Sehr feierlich und sehr 
langsam – poucas semanas antes da morte 
de Wagner. Numa carta a Felix Mottl escreveu: 
“Um dia regressei a casa num estado de grande 
tristeza, pensando para comigo que o Mestre 
não viveria muito mais. Nesse instante ocorreu‑
‑se ‑me o tema em Dó sustenido menor deste 
Adagio”. O tema – Muito solene e muito lento – 
é entregue às tubas wagnerianas, instrumento 
construído por Wagner para o seu Anel do Nibe‑
lungo e que Bruckner utiliza aqui pela primeira 
vez. O quinteto das quatro tubas wagnerianas 
com a tuba contrabaixo confere à orquestra 
uma sonoridade mais profunda e calorosa, ao 
mesmo tempo que a aproxima estilisticamente 
da concepção tímbrica de Wagner. O tema 
principal é retomado pelos violinos alargan‑
do ‑o a uma melodia extraída do “Non confun‑
dar” do Te Deum, obra que Bruckner estava a 
compor na mesma altura (1881 ‑1884). Quando 
o tema principal volta a aparecer no final deste 
andamento, tocado pelas tubas, é acompa‑
nhado por sextinas ascendentes das cordas, 
uma figuração característica do Tannhäuser. 
Além disso, a própria escolha da tonalidade de 
Dó sustenido menor configura uma homena‑
gem a Wagner, que escreveu detalhadamente 
sobre esta tonalidade e sobre o seu uso musical, 
nomeadamente no Quarteto em Dó sustenido 
menor, op. 131, de Beethoven. A morte efec‑
tiva de Wagner, a 13 de Fevereiro de 1883, levou 
Bruckner a rever a Coda, secção que consti‑
tui a essência da música fúnebre dedicada a 
Richard Wagner, fazendo deste andamento, a 
par da Marcha Fúnebre da Terceira Sinfonia 
de Beethoven, um dos mais tocantes rituais de 
exéquias sonoros do século XIX.
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Apesar de escrito antes do comovente 
segundo andamento, o Scherzo em Lá menor 
parece ter sido composto no pressentimento 
de algo perturbador: é um momento demo‑
níaco, com aspectos grotescos e obsessivos. 
O apelo do trompete impõe ‑se como uma voz 
ao mesmo tempo lúgubre e vincada, carácter 
sublinhado pelo acompanhamento agitado 
das cordas em pianissimo. O Trio central, em 
Fá maior (Algo mais lento), revela uma secção 
lírica muito cantável e idílica, estabelecendo 
um acentuado contraste com o Scherzo, que 
se volta a ouvir Da capo. 

O Finale (Bewegt, doch nicht schnell) resolve 
o problema bruckneriano do último andamento 
de maneira nova e original, nomeadamente ao 
relacionar o primeiro tema com o tema inicial do 
primeiro andamento. Dado que o andamento de 
maior peso desta Sétima Sinfonia é o Adagio, 
Bruckner não sentiu aqui a necessidade de 
compor um andamento final de cariz culminante 
ou apoteótico. Trata ‑se muito mais de estabele‑
cer e revelar pontes de contacto com o anda‑
mento inicial, criando assim uma unidade global 
em forma de “moldura”, que se define através 
das suas relações com o “centro” da sinfonia. 
Depois de apresentar os três temas, opta por 
uma reexposição em movimento contrário – 
isto é, os temas regressam na ordem inversa 
da sua primeira aparição, gerando uma forma 
simétrica na qual o primeiro tema se volta a 
ouvir como último. A Coda inicia ‑se pelas trom‑
pas em piano, preparando um crescendo pode‑
roso que concluirá a sinfonia de modo festivo e 
pomposo. Ao retomar aqui uma vez mais o tema 
inicial do primeiro andamento, Bruckner insiste 
na ideia de círculo fechado, coroando esta sua 
sentida homenagem a Wagner com uma suges‑
tiva unidade musical.

PAULO PEREIRA DE ASSIS, 2009
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Michael Sanderling  
direcção musical

Michael Sanderling é o Maestro Titular da 
Orquestra Filarmónica de Dresden, tendo 
inaugurado a sua sétima temporada nesta 
posição com a Oitava Sinfonia de Mahler, na 
nova sala de concertos da orquestra. As digres‑
sões realizadas têm incluído locais tão diver‑
sos quanto a Ásia, a América do Sul, os Estados 
Unidos da América, a Espanha, o Reino Unido, a 
Áustria, a Suíça e a Alemanha. Sob a direcção 
de Sanderling, a Filarmónica de Dresden está a 
gravar as integrais das sinfonias de Beethoven 
e Chostakovitch com o selo da Sony Classical, 
marcando um novo capítulo na sua discografia 
– até ao momento foram editadas as Sinfonias 
n.os 3 e 6 de Beethoven e as Sinfonias n.os 6 e 
10 de Chostakovitch.

Michael Sanderling é também frequente‑
mente convidado para dirigir agrupamentos 
de renome como as Orquestras da Gewand‑
haus de Leipzig, da Tonhalle de Zurique e da 
Konzert haus de Berlim, a Filarmónica de Muni‑
que, a Sinfónica de Toronto, a Sinfónica Metro‑
politana de Tóquio e as Sinfónicas das rádios 
alemãs WDR e SWR. Entre compromissos 
recentes e colaborações agendadas, trabalha 
com as Filarmónicas de Berlim, de Helsínquia 
e da República Checa, a Orquestra de Paris, a 
Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, a 
Sinfónica Tchaikovski de Moscovo e a Sinfónica 
de Vancouver. 

Natural de Berlim, Michael Sanderling é um 
dos poucos artistas que, após uma carreira 
bem ‑sucedida enquanto músico de orquestra 
e solista, conquistou entretanto um lugar de 
topo como maestro. Em 1987, com apenas 20 
anos, tornou ‑se violoncelo solista da Orques‑
tra da Gewandhaus de Leipzig sob a direc‑

ção de Kurt Masur; entre 1994 e 2006, ocupou 
a mesma posição na Sinfónica da Rádio de 
Berlim. Enquanto solista, tocou com presti‑
giados agrupamentos tais como a Sinfónica 
de Boston, a Filarmónica de Los Angeles e a 
Orquestra de Paris. Deixou, contudo, de se apre‑
sentar como violoncelista há vários anos. 

Foi num ensaio da Orquestra de Câmara de 
Berlim, em 2000, que Michael Sanderling subiu 
ao pódio pela primeira vez. Familiarizado com a 
arte da direcção de orquestra desde muito jovem, 
uma vez que é filho do lendário Kurt Sander‑
ling, as suas aparições como maestro foram ‑se 
sucedendo até acabar por ser nomeado maes‑
tro titular e director artístico da Kammerakade‑
mie Potsdam em 2006. 

No domínio da ópera, dirigiu com sucesso 
The Fall of the House of Usher de Philip Glass 
em Potsdam e uma nova produção de Guerra 
e Paz de Sergei Prokofieff na Ópera de Colónia.
Como violoncelista e como maestro, gravou em 
CD obras importantes de compositores como 
Dvořák, Schumann, Chostakovitch, Prokofieff 
e Tchaikovski.

Michael Sanderling tem especial interesse 
no trabalho com jovens músicos. Lecciona na 
Universidade de Música e Artes do Espec‑
táculo de Frankfurt e trabalha regularmente 
com a Orquestra Nacional Alemã de Jovens, 
a Orquestra de Jovens Jerusalém Weimar, 
a Junge Deutsche Philharmonie e a Orques‑
tra do Festival de Schleswig ‑Holstein. Entre 
2003 e 2013, foi Maestro Titular da Deutsche 
Streichphilharmonie.

Os seus horizontes musicais vão de Bach e 
Händel, passando por Beethoven e Chostako‑
vitch, até à música contemporânea, tendo apre‑
sentado várias obras em estreia mundial. 
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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 maes‑
tros, 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 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, Geor‑
ges 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 integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff e Brahms e dos 
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven e Rachmaninoff. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines” ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os concer‑
tos para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e 
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco‑
lha dos Críticos na revista Gramophone. Nos 
últimos anos surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), todos com grava‑
ções ao vivo na Casa da Música. Na temporada 
de 2018, a Orquestra apresenta um conjunto 
de obras ‑chave da música austríaca: a inte‑
gral das Sinfonias de Bruckner, os Concertos 
para violino de Mozart com Benjamin Schmid, a 
raramente 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 parce‑
ria 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 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 Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Engloba 
um número permanente de 94 instrumentis‑
tas, o que lhe permite executar todo o repertó‑
rio 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
Zofia Wóycicka
Afonso Fesch*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
Ianina Khmelik
José Despujols
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*
Jorman Hernandez*
Tiago Moreira*

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

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Rute Azevedo
Hazel Veitch
Emília Alves
Jean Loup Lecomte
Theo Ellegiers
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Francisco Moreira
Helena Leão*
Manuel Costa*

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Dominika Miecznikowska*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*
Vanessa Lima*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Luís Duarte Moreira*
Hugo Sousa*
Bohdan Sebestik
Jaime Resende*
Eddy Tauber
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões

*instrumentistas convidados
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13 Jan Sab · 18:00 Sala Suggia 
Ecos de Viena

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical

Elsa Silva piano

Obras de Haydn, Schubert, Bruckner, 

Schoenberg e Webern

O Coro Casa da Música dá as boas‑vindas ao 
Ano Áustria com uma colectânea das mais 
inspiradas canções corais de compositores 
que marcaram vários períodos dourados da 
vida musical vienense. Da influência do folclore 
à mais profunda religiosidade, o programa 
percorre ambientes contrastantes e de grande 
beleza. Sob a direcção de Paul Hillier, titular do 
Coro Casa da Música e o mais premiado maes‑
tro coral a nível mundial, este é um concerto 
imperdível para os amantes da música vocal. 

16 Jan Ter · 19:30 Sala 2
Haydn, Mozart e Schubert

Quarteto de Cordas  
de Matosinhos

Joseph Haydn Quarteto em Ré, op.50 nº 6, “A rã”

W. A. Mozart Quarteto n.º 14 em Sol maior, K. 387

Franz Schubert Quarteto n.º 12 em Dó menor, D. 703

A Áustria não poderia ser representada musi‑
calmente sem o quarteto de cordas, formato 
desenvolvido por Haydn e que desde então 
se apresentou como um desafio expressivo a 
inúmeras gerações de compositores. O quar‑
teto personificou  a solidez estilística e formal 
do Classicismo Vienense. Mas a invenção e 
o humor nunca lhe estiveram distantes. Isso 
mesmo se pode ouvir no quarteto “A rã” de 
Haydn, onde o compositor não hesita em brin‑
car com efeitos sonoros que o epíteto deixa 
adivinhar. Figuras cruciais no desenvolvimento 
do quarteto de cordas foram também Mozart e 
Schubert. O primeiro dedicou o Quarteto n.º 14 
precisamente a Haydn, que após a audição 
declarou ao pai Leopold Mozart: “Perante Deus, 
e com honestidade, digo ‑lhe que o seu filho é 
o maior compositor que já conheci em pessoa 
ou de nome.” O recital fica completo com uma 
obra que Schubert deixou inacabada, mas que 
representa um passo em frente para a criação 
dos importantes quartetos da fase criativa final 
do compositor.
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19 Jan Sex · 21:00 Sala Suggia
Te Deum

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Eduarda Melo soprano

Elisabeth Kulman meio‑soprano

Robert Murray tenor

Frode Olsen barítono

Franz Schubert Ständchen, de Schwanengesang

Franz Schreker Abertura de Die Gezeichneten

Georg Friedrich Haas Dark Dreams 

‑

Gustav Mahler Blumine

Anton Bruckner Te Deum

Bruckner considerava o Te Deum o orgulho 
da sua vida e Mahler chamava ‑lhe “Te Deum 
para as vozes dos anjos, abençoado pelo céu, 
para corações castigados e almas purificadas 
no fogo.” Num concerto que tem início com o 
Canto do Cisne, a belíssima canção de Schu‑
bert mundialmente conhecida, será realizada 
a estreia em Portugal de uma obra de Georg 
Fried rich Haas, Compositor em Residência 
2018: Dark Dreams. A paisagem sonora que 
Haas cria através dos recursos orquestrais é 
verdadeiramente surpreendente e remete o 
ouvinte para ambientes cinematográficos e 
pictóricos fantásticos.   

15+22+29 Jan Seg · 17:30
Auditório Edifício EDP - Sede Norte 

Saber Ouvir:
9º Curso Livre  
de História da Música
1º Módulo: A Primeira Escola de Viena

Por João Silva

A 9ª Edição do Curso Livre de História da 
Música está prestes a começar. A partir da 
próxima segunda ‑feira, 15 de Janeiro, os seus 
cinco módulos transportam‑nos para o mundo 
e a arte de compositores que fizeram história. 
A estreita relação com a programação da Casa 
torna‑o imprescindível para melhor se apreciar a 
grande música que preenche a temporada 2018.
Com uma abordagem multidisciplinar e desti‑
nado a um vasto público, independentemente 
da sua formação musical, o curso volta‑se 
este ano com especial atenção para o País 
Tema da programação, a Áustria. O primeiro 
módulo é disso exemplo, concentrando‑se na 
Primeira Escola de Viena e no período Clássico 
com ênfase nos compositores Haydn, Mozart 
e Beethoven.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


