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1ª PARTE (c.50min)

Joseph Haydn 
Sonata em Sol menor, Hob. XVI:44 (c.1771)

1. Moderato
2. Allegretto

Johann Sebastian Bach
Suite Francesa n.º 5, em Sol maior, BWV 816 
(1717-23)

1. Allemande
2. Courante
3. Sarabande
4. Gavotte
5. Bourrée
6. Loure
7. Gigue

Joseph Haydn
Sonata em Lá bemol maior, Hob. XVI:46 
(c.1768-69)

1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Finale: Presto

2ª PARTE (c.35min)

Franz Schubert
Sonata em Lá menor, D. 845 (1825)

1. Moderato
2. Andante poco moto
3. Scherzo: Allegro vivace
4. Rondo: Allegro vivace

MECENAS CICLO PIANO  
FUNDAÇÃO EDP



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Christian Zacharias  
sobre o programa do concerto.
 
https://vimeo.com/271483950
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Este é o quarto “Concerto dedicado ao Orpheon 
Portuense” pela Casa da Música, sob o lema 
“Tributo a D. Helena”. A actuação desta direc-
tora artística e pianista está documentada quer 
no espólio desta sociedade, doado à Casa da 
Música em 2008 (Espólio O. P. da FCM), quer 
na obra editada em 2014 pela Católica Edi-
tora – Porto, com os patrocínios das Funda-
ções Calouste Gulbenkian, Casa da Música, 
Eng. António de Almeida, para a Ciência e a Tec-
nologia e da Câmara Municipal do Porto, quer 
ainda em arquivos particulares, como é o caso 
do Arquivo da Família Moreira de Sá e Costa 
(Arq. da FMSC).

Do presente programa que hoje nos é ofere-
cido por Christian Zacharias, recuamos ao pas-
sado da carreira artística de Helena Sá e Costa, 
ela que tão bem soube interpretar, entre outras, 
a Sonata G de Joseph Haydn no “Klavierrecital 
Helena Costa” de 8 de Fevereiro, nos Museum-
Concerten de Tongeren (Bélgica) 1967-1968, e a 
Suite Francesa em Sol maior de Johann Sebas-
tian Bach na East Tennesse State University a 
22 de Março de 1970 (Arq. da FMSC). Como 
dela dizia Jacques Stehman, professor no Con-
servatório Real de Bruxelas, em La Lanterne: 
“Phrased full of distinctiveness and penetran-
ting intelligence, a blend of passion and reason… 
A firm, clear, vigorous, well-formed execution”.

E se continuarmos esta viagem do presente, 
do programa de hoje, ao passado do reportó-
rio artístico do Orpheon Portuense (Espólio 
O. P. FCM), encontramos: a interpretação da 
Suite Francesa n.º 5 em Sol maior BWV 816 de 

Johann Sebastian Bach por José Vianna da 
Motta, a 9 de Maio de 1938, e a de Sérgio Varella 
Cid, a 23 de Dezembro de 1949, ambas no Tea-
tro S. João. Igualmente a Sonata em Lá menor 
D. (Deutsch) 845 de Franz Schubert foi interpre-
tada por Maria Tipo no Salão Nobre da Facul-
dade de Engenharia, a 15 de Junho de 1970, com 
a numeração original de op. 42.

Uma nota especial é devida a Mestre Vianna 
da Motta, cujos 150 anos do seu nascimento se 
celebram este ano. No Sexto Suplemento dos 
Annais do Orpheon Portuense em que se insere 
o seu programa de 1938, as palavras de Moreira 
de Sá, escritas em 1900, ainda hoje ecoam em 
nós: “Certos pianistas extraordinários impres-
sionam, deixando a lembrança de terem sido 
‘vistos’. Vianna da Motta pertence ao número 
dos que nunca esquecem de terem sido ‘ouvi-
dos’”. Como este Mestre, saibamos hoje, neste 
“concerto dedicado ao Orpheon Portuense”, 
continuar a educar as novas gerações, a apren-
der a saber “ouvir” obras que não foram escritas 
e nem interpretadas, no seu tempo, para serem 
“espectáculos (visuais)”.

Para os antigos sócios do Orpheon Por-
tuense que tiveram o privilégio de ouvirem “ao 
vivo” Vianna da Motta, Sérgio Varela Cid ou 
Maria Tipo, no repertório do programa de hoje, 
como terá mudado neles a sua escuta, no ace-
lerado e fragmentado “tempo vivido” de hoje? E 
que mudanças serão perscrutáveis na audição 
destas obras nos filhos, netos e amigos que con-
nosco vêm ao concerto desta noite?

HENRIQUE LUÍS GOMES DE ARAÚJO
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Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809 

Sonata em Sol menor, Hob. XVI:44
Sonata em Lá bemol maior, Hob. XVI:46

O papel pioneiro de Joseph Haydn no desen-
volvimento da sonata para tecla foi, durante 
muitos anos, ofuscado pelos seus extraordi-
nários contributos como “pai” da sinfonia e 
do quarteto de cordas. Aos 68 quartetos de 
cordas e às 106 sinfonias juntam-se cerca de 
seis dezenas de sonatas para tecla que reflec-
tem a evolução estilística do compositor ao 
longo de 40 anos de actividade criadora. 

As duas sonatas que vão ser interpretadas 
no concerto de hoje foram compostas entre 
1768 e 1771. Pertencem ao período em que 
Haydn abandona definitivamente o carácter 
cravístico e a designação divertimento para 
abraçar a forma sonata e o “estilo sensível” 
(Empfindsamkeit) cultivados por Carl Philipp 
Emanuel Bach (1714-1788). Parafraseando 
François-René Tranchefort, Joseph Haydn 
“é enfeitiçado” pelo segundo filho de Johann 
Sebastian, cujas sonatas (no seu catálogo 
estão contabilizadas cerca de 90) se carac-
terizam pela procura de uma emotividade e 
uma expressividade que vão mais além de uma 
mera exibição dos recursos técnicos do instru-
mentista. C. P. E. Bach foi, ainda, o responsá-
vel pela definição da sonata enquanto forma 
musical, porquanto as suas sonatas contêm 
já os dois temas contrastantes e a organiza-
ção tripartida (exposição – desenvolvimento 
– reexposição).

A Sonata em Sol menor Hob. XVI:44 é um 
claro exemplo do que acabo de descrever. O 
compositor austríaco escreve uma obra em 

dois andamentos que se destaca pela melan-
colia e pelo intimismo. O Moderato é uma 
forma sonata inspirada por C. P. E. Bach, onde 
o desenvolvimento é construído através de 
sucessivas modulações (variações de tona-
lidade). No segundo andamento, Allegretto, 
Haydn cria um minueto profusamente orna-
mentado, no qual os modos maior e menor da 
tonalidade (Sol) surgem de forma alternada, 
o que provoca diferentes estados de espírito 
no ouvinte. 

A Sonata em Lá bemol maior Hob. XVI:46 
data de 1768-69, ou seja, é anterior à Hob. XVI:44 
em dois anos. A sua estrutura é mais consentâ-
nea com a estrutura formal da sonata desen-
volvida por Carl Philipp Emanuel Bach, que 
compreende três andamentos pela ordem 
rápido – lento – rápido. O primeiro andamento 
é um Allegro moderato em forma sonata que 
transborda emotividade e sensibilidade ao 
mesmo tempo que deixa transparecer brilhan-
tismo e elegância. Os dois temas contêm toda 
a variedade rítmica característica da escrita de 
Haydn, enquanto o desenvolvimento se asse-
melha a uma fantasia. O andamento central 
– Adagio – é um hino ao contraponto. As orna-
mentações e as sequências de semicolcheias 
na segunda parte do trecho fazem lembrar 
peças de filigrana. O último andamento, Finale: 
Presto, é novamente uma forma sonata onde 
abunda o virtuosismo. A constante movimenta-
ção das semicolcheias pelos diferentes registos 
do piano confere uma sensação de liberdade e 
de explosão de alegria.
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Johann Sebastian Bach
EISENACH, 21 DE MARÇO DE 1685

LEIPZIG, 28 DE JULHO DE 1750

Suite Francesa n.º 5, em Sol maior, 
BWV 816

Uma suite é uma obra musical escrita para um 
instrumento, ou formação instrumental, cons-
tituída por um conjunto de danças contrastan-
tes que, de uma maneira geral, estão todas na 
mesma tonalidade. A estrutura base da suite 
é formada pela allemande (uma dança de 
andamento lento e compasso quaternário), a 
courante (uma dança de origem francesa, viva 
e animada, de métrica ternária), a sarabande 
(uma dança espanhola, lenta, de carácter sério 
e grave) e a gigue (uma dança de origem inglesa 
bastante rápida, muito ligeira, em compasso 
binário composto).

Johann Sebastian Bach compôs três colec-
ções de suites: seis Suites Francesas, seis 
Suites Inglesas e seis Suites Alemãs, também 
denominadas Partitas. Os epítetos “france-
sas”, “inglesas” e “alemãs” não são da autoria 
do compositor. A designação que Bach escre-
veu no manuscrito foi Suites pour le clavecin, 
não havendo, portanto, qualquer referência a 
França. Também as suites inglesas são apoda-
das por Bach Suites avec leurs préludes, título 
que se explica porque todas as suites abrem 
com um prelúdio.

As seis Suites Francesas foram compostas 
entre 1717 e 1723, época em que Bach ocupou 
o posto de Mestre de Capela da corte de 
Anhalt-Cöthen. Foi durante a estada na corte 
do Príncipe Leopold que compôs a maior parte 
da sua obra instrumental, como os concertos 
para violino, as sonatas e os Concertos Brande-
burgueses, para além das suites, uma vez que 

o seu patrono era grande entusiasta da música 
instrumental. Cada uma das suites francesas 
tem entre 6 a 8 danças. As cinco primeiras 
foram publicadas em 1722, no Clavierbüchlein 
composto para a sua segunda esposa, a 
cantora Anna Magdalena Bach. A Suite Fran-
cesa n.º 5, em Sol maior, BWV 816 é a mais 
exigente de todas do ponto de vista técnico. 
Para além das quatro danças, fazem parte da 
estrutura base da suite – uma allemande que se 
destaca por uma admirável escrita contrapon-
tística, uma courante que transborda vivaci-
dade e alegria, uma expressiva sarabande onde 
sobressai uma elegante ornamentação e uma 
gigue com um tema de carácter brincalhão e 
travesso, que serve de base a uma das danças 
mais fantásticas deste conjunto de suites. Bach 
acrescentou três danças de origem francesa: 
uma graciosa gavotte, uma bourrée plena de 
vitalidade e boa disposição e uma loure solene 
e fortemente ornamentada.
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Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Sonata em Lá menor, D. 845

O catálogo das obras de Franz Schubert con-
tém 23 sonatas para piano. Foi, talvez, o último 
grande compositor do Romantismo a dar uma 
importância central à sonata na sua produ-
ção pianística. Porém, a atenção dos intérpre-
tes volta-se, quase sempre, para os Improvisos, 
para os Momentos Musicais e para a Fantasia 
Wanderer, negligenciando as Sonatas. É sobe-
jamente conhecida a sua maestria com as 
pequenas formas, mas Schubert foi um mes-
tre absoluto no domínio da forma sonata.

A Sonata em Lá menor D. 845, composta 
em 1825 e estreada pelo próprio numa soirée 
musical privada em Viena, é um exemplo claro 
e inequívoco do que acabo de afirmar. Encon-
tra grandes semelhanças com a Sonata em Dó 
maior D. 840, que Schubert começara a com-
por um mês antes mas que não logrou terminar, 
concluindo apenas os dois primeiros andamen-
tos. “É como se Schubert tivesse querido tratar a 
mesma ideia sucessivamente nos modos maior 
e menor, mas tivesse prevalecido a última tenta-
tiva, relegando a obra precedente para o limbo 
do inacabado…”, refere François-Réné Tranche-
fort com muita pertinência a propósito da ana-
logia entre as duas obras.

A grande admiração de Schubert pela obra 
de Beethoven está bem patente na Sonata que 
vamos ouvir hoje; desde logo no dedicatário: 
o Arquiduque Rodolfo, patrono e antigo discí-
pulo do compositor nascido em Bona. Schubert 
escreve uma sonata em quatro andamentos 
que, apesar de ser de grandes dimensões, é 
uma das suas sonatas mais homogéneas.

O tema de abertura é de uma simplicidade 
desarmante: uma melodia melancólica em unís-
sono nas duas mãos é complementada por uma 
sequência de acordes vigorosos. A este tema 
junta-se um segundo, também formado por 
acordes, estes mais enérgicos e determinados, 
que marca um contraste que caracterizará todo 
o primeiro andamento. Schubert regressará 
várias vezes à melodia em uníssono do tema 
de abertura durante a exposição, numa espé-
cie de nostalgia, antes de terminar o andamento 
com uma coda intrigante que repete de forma 
insistente excertos da melodia e dos acordes 
do tema de abertura.

No Andante con moto, uma das páginas 
favoritas do compositor, Schubert cria um 
belíssimo tema melódico que, mais uma vez, 
se destaca pela simplicidade, e a partir do qual 
constrói uma série de variações que vão evo-
luindo num virtuosismo crescente. Numa carta 
que escreveu ao seu pai em Julho de 1825, o 
compositor escrevia com indisfarçável orgulho 
que “tocou com muito sucesso as variações da 
minha nova sonata para piano solo”.

O divertido e pitoresco Scherzo destaca-
-se por uma frenética e constante variedade rít-
mica e harmónica. O Trio contrabalança toda a 
exaltação anterior, com uma sobriedade e uma 
serenidade invulgares.

A sonata termina com um Rondó: Allegro 
vivace transbordante de agitação que é unani-
memente considerado um dos finais mais con-
cisos do compositor austríaco. Schubert traduz 
musicalmente esse estado de alma escrevendo 
um fluxo contínuo de colcheias em alternância 
com acordes enfáticos. 

A Sonata em Lá menor D. 845 é a primeira 
sonata, de um total de três, a ser publicada em 
vida de Schubert. A edição data de 1826 e saiu 
do prelo com o título Première Grande Sonata.

ANA MARIA LIBERAL, 2018



7

Christian Zacharias piano

Christian Zacharias destaca-se entre os maes-
tros e pianistas da sua geração como alguém 
que procura o que está para lá das notas musi-
cais, em interpretações elaboradas, detalha-
das e claramente articuladas. Combinando o 
seu estilo único, íntegro, expressivo e profundo 
com uma personalidade carismática, é reco-
nhecido não só como um dos grandes pianis-
tas e maestros mundiais mas também como 
pensador musical. A sua carreira internacional 
floresceu através de inúmeros concertos acla-
mados com as principais orquestras do mundo 
e maestros de renome, além  de vários prémios 
e gravações.

Em 2017/18, Christian Zacharias iniciou um 
período de três temporadas como Maestro 
Convidado Principal da Orquesta y Coro de 
la Comunidad de Madrid, o que inclui a parti-
cipação no Festival Schumann com as quatro 
sinfonias e o grande Concerto para piano do 
compositor alemão. A música de Schumann é 
central no seu trabalho e dá forma também aos 
concertos que realiza no Festival de Zermatt 
e em Gävle, Göteborg, Bucareste e Gdansk. 
Prossegue a colaboração com a Filarmónica de 
Estugarda, com a qual apresenta um programa 
de Mozart/Bruckner em digressão na Alema-
nha. Algumas das cidades onde actua são 
Montréal, Porto, Bilbau e Bergen. Realiza reci-
tais de piano dedicados a Haydn e Bach em 
Paris, Essen, Zurique e Lyon, entre outras cida-
des, e a palestra “Criação a partir do nada?” 
sobre Haydn.

Durante muito tempo, foi Parceiro Artís-
tico da Orquestra de Câmara de St. Paul, à 
qual está ainda profundamente ligado. Desen-
volve também laços com as Sinfónicas de 
Gotenburgo, Bamberg e Boston, a Orques-

tra de Câmara da Basileia e a Orquestra da 
Konzerthaus de Berlim. Além de recitais nos 
grandes centros musicais, colabora com músi-
cos como Frank Peter Zimmermann, o Quar-
teto de Cordas de Leipzig e Baiba Skride.

Dedica-se regularmente à ópera, tendo diri-
gido produções de La Clemenza di Tito e As 
Bodas de Fígaro de Mozart e de La Belle Hélène 
de Offenbach. Em 2015 dirigiu As Alegres Coma-
dres de Windsor de Otto Nicolai na Ópera Real 
da Valónia em Liège, uma produção premiada 
com o Prix de l’Europe Francophone pela Asso-
ciação Profissional de Críticos de Teatro, Música 
e Dança. Apareceu nos filmes Domenico Scar-
latti in Sevilla, Robert Schumann – der Dich-
ter spricht (INA, Paris), Zwischen Bühne und 
Künstlerzimmer (WDR-Arte) e De B comme 
Beethoven à Z comme Zacharias (RTS, Suíça). 
Gravou a integral dos concertos para piano de 
Beethoven (SSR-Arte).

Como Director Artístico e Maestro Titular 
da Orquestra de Câmara de Lausanne, realizou 
gravações que conquistaram a crítica interna-
cional. A sua integral dos concertos para piano 
de Mozart deu-lhe o Diapason d’Or, o Choc du 
Monde de la Musique e o ECHO Klassik Award. 
Mais recentemente gravou as quatro sinfo-
nias de Schumann e as Sinfonias de Berlim de 
C. P. E. Bach.

Entre os muitos prémios que tem conquis-
tado destaca-se o Midem Classical Award 
2007 para “Artista do Ano”. O Governo Fran-
cês atribuiu-lhe o título de Officier dans l’Ordre 
des Arts et des Lettres e o seu contributo para 
a cultura na Roménia foi também premiado, em 
2009. Em 2016 foi nomeado membro da Real 
Academia Sueca de Música. Em 2015 e 2017 
presidiu ao júri do Concurso Clara Haskil, e 
em 2018, como presidente do júri do Concurso 
Geza Anda, dirige o concerto final.
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