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Joseph Haydn
As Estações, oratória, Hob. XXI: 3 (1799)

1ª PARTE (c.75min)

A Primavera
1. Introdução e Recitativo: “Eis que foge o duro Inverno!” (Simão, Lucas e Ana)
2. Coro do Povo do Campo: “Vem, favorável Primavera!”
3. Recitativo: “Desde o signo do Carneiro” (Simão)
 Ária: “Já se apressa o alegre lavrador” (Simão)
4. Recitativo: “O camponês realiza a sua faina” (Lucas)
 Coro e solistas (Canto de súplica): “Sê favorável, Céu bondoso!”
5. Recitativo: “A nossa prece foi ouvida!” (Ana)
 Canto da Alegria: “Oh como é agradável agora” (Ana, Lucas, Simão e Coro)
 Coro e Solistas: “Deus eterno, poderoso, bondoso!”

O Verão
1. Introdução e Recitativo: “A luz suave do amanhecer” (Lucas e Simão)
 Ária e recitativo: “O corajoso pastor congrega já à sua volta” (Simão e Ana)
2. Coro e solistas: “Levanta ‑se o sol, levanta ‑se.”
3. Recitativo: “Agora tudo se movimenta” (Simão)
 Recitativo: “O sol do meio ‑dia queima” (Lucas)
 Cavatina: “A Natureza sucumbe sob o peso” (Lucas)
4. Recitativo: “Bem ‑vindo agora, espesso bosque” (Ana)
 Ária: “Que purificação dos sentidos!” (Ana)
5. Recitativo: “Oh, vede! No ar abafado” (Simão, Lucas e Ana)
 Coro: “Ai! a tempestade aproxima ‑se!”
 Coro e solistas: “As nuvens sombrias separam ‑se”
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2ª PARTE (c.70min)
O Outono

1. Introdução e Recitativo: “Aquilo que a Primavera prometeu (Ana, Lucas e Simão)
2. Coro e solistas: “Assim a Natureza recompensa o trabalho”
3. Recitativo: “Vede como a inquieta juventude corre para as aveleiras”  (Ana, Simão e Lucas)
 Dueto: “Vinde cá, belas da cidade!” (Lucas e Ana)
4. Recitativo: “Agora o campo despojado” (Simão)
 Ária: “Olhai para os vastos prados” (Simão)
5. Recitativo: “Agora um círculo apertado” (Lucas)
 Coro dos Populares e dos Caçadores: “Ouvi a forte detonação”
6. Recitativo: “Na cepa da videira” (Ana, Simão e Lucas)
 Coro: “Olé, chegou o vinho”

O Inverno
1. Introdução e Recitativo: “Já declina o pálido ano” (Simão e Ana)
 Cavatina: “A luz e a vida enfraquecem” (Ana)
2. Recitativo: “O grande lago fica preso” (Lucas)
 Ária: “Eis que aparece o caminhante” (Lucas)
3. Recitativo: “Ao aproximar ‑se começa a ouvir” (Lucas, Ana e Simão)
 Canção com coro: “Ronrona, resmunga, ronrona!” (Coro e Ana)
4. Recitativo: “A lã acabou de se fiar” (Lucas)
 Canção com coro: “Uma vez uma donzela, tida por honrada” (Coro e Ana)
5. Recitativo: “Do seco Oriente aparece agora” (Simão)
 Ária: “Repara já, homem enganado” (Simão)
 Recitativo: “Ela sozinha” (Simão)
6. Coro duplo e solistas: “Então romperá a grande aurora”

Tradução: José Maria Pedrosa Cardoso, gentilmente cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian

Legendagem: Cristina Guimarães
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Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Die Jahreszeiten, oratória, Hob. XXI: 3

Joseph Haydn interessou ‑se pela oratória como 
género musical depois de assistir em Londres 
aos grandes festivais dedicados a Händel. 
Conforme argumenta Nicholas Temperley, esta 
experiência fez com que reparasse nas possi‑
bilidades que tinha como veículo para atingir 
uma ampla audiência, nas palavras do musi‑
cólogo, “uma massa maior de pessoas perten‑
centes à classe média que respondia, como um 
único corpo, à sublimidade inefável da música.” 
O produtor de Haydn em Londres, J. P. Salomon, 
contribuiu de forma decisiva para este espe‑
cial interesse. É plausível atribuir a Salomon 
a ideia de transformar Haydn num segundo 
Händel: teria ‑o animado a abandonar a sinfonia, 
iniciando ‑o num género que, aliás, acabaria por 
se tornar um dos mais populares do século XIX.

A Criação, a oratória de Haydn mais conhe‑
cida, foi apresentada em Viena em 1798, numa 
das salas do palácio do príncipe Joseph zu 
Schwarzenberg, que também acolheu, em 
1801, a estreia de As Estações. A Criação foi 
um enorme sucesso, talvez o maior atingido por 
Haydn ao longo de toda a sua carreira. Assim, 
sabe ‑se que, em 1798, o público aglomerou‑
‑se na rua, sob as janelas e nas vias próximas 
para escutar a sua música. Causou igualmente 
a admiração da aristocracia e a obra foi execu‑
tada várias vezes antes de ser estreada num 
teatro em Março de 1799. Ouviu ‑se imediata‑
mente em Covent Garden, na versão inglesa, 
nesse mesmo ano. Antes do falecimento de 
Haydn, A Criação foi cantada em vários países 
europeus e, inclusivamente, nos Estados 

Unidos. É fácil deduzir que a composição de 
As Estações, iniciada em 1799, perseguia reedi‑
tar esse sucesso. Aliás, é nesse sentido que se 
pode interpretar as citações de obras prévias 
que Haydn incluiu na partitura. Por exemplo, no 
quarto número, na construção da imagem feliz 
e determinada do trabalho da terra durante a 
Primavera, o camponês durante a sua tarefa 
assobia o tema do Andante semplice da Sinfo‑
nia “Surpresa”: repare ‑se na citação, exposta 
pela orquestra, precisamente depois do solo 
do fagote que acompanha a frase “In langen 
Furchen schreitet er dem Pfluge flötend nach” 
(“percorre assobiando os longos sulcos cava‑
dos pelo arado”).

Para atingir o sucesso, Haydn contou não 
apenas com o seu talento, mas também com o 
apoio da sociedade vienense. Por um lado, uma 
parte da aristocracia, organizada na Gesell‑
schaft der Associierten, financiou a composição 
das suas últimas oratórias. Dessa sociedade, 
fazia parte o príncipe Schwarzenberg. O seu 
fundador e secretário foi o barão Gottfried van 
Swieten, autor da versão alemã do libreto de 
As Estações. Quem conheça o filme Amadeus, 
realizado na década de 80 do século passado 
por Miloš Forman, talvez se lembre da inter‑
pretação que dele fez o actor Jonathan Moore, 
como elegante conselheiro da corte que defen‑
dia a pertinência das óperas cantadas em língua 
alemã. Por outro lado, a casa editorial Breitkopf 
und Härtel contribuiu para a sua difusão. Mais 
ainda, as suas oratórias seriam repertório habi‑
tual em concertos de beneficência organizados 
pela Câmara Municipal de Viena, com a auto‑
rização do próprio Haydn, a quem se atribuem 
numerosos actos de filantropia.

Filho do médico pessoal da imperatriz Maria 
Teresa, Swieten tinha sido educado pelos jesuí‑
tas e era diplomata. Acabou a sua carreira diri‑
gindo a Biblioteca Imperial de Viena. Foi amigo e 
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protector de Haydn, Mozart e de outros compo‑
sitores contemporâneos e chegou a escrever 
óperas e sinfonias. A julgar pelo que Georg 
August Griesinger escreveu nos seus aponta‑
mentos biográficos sobre Haydn, Swieten tinha 
muitas e boas ideias e pouco talento artístico. 
Griesinger, também diplomata,  mas de origem 
alemã, negociou o acordo entre Haydn e a Breit‑
kopf und Härtel para a edição das suas obras 
completas. Nesses apontamentos relata que o 
compositor estava bastante desgostoso com o 
libreto, porque achava que era pouco poético. 
Nas palavras de Griesinger: “Uns sentimentos 
insinuados, com uma prosa sem brilho, são na 
obra refinados e idealizados através da magia 
da poesia musical.” Haydn, que na altura tinha 
quase 70 anos, pensava que o esforço reali‑
zado nesta composição fora a causa do brusco 
enfraquecimento da sua saúde. De facto, junta‑
mente com a Schöpfungsmesse (1801) e a 
Harmonienmesse (1802), foi uma das últimas 
obras de grande extensão que escreveu.

Os comentários de Griesinger foram, talvez, 
uma resposta a parte da crítica, que não rece‑
beu com satisfação nem o carácter descri‑
tivo da música nem a sua temática prosaica. 
Parece que o próprio Haydn, quando o impera‑
dor Francisco II lhe colocou a questão, admitiu 
a sua preferência por A Criação nos seguin‑
tes termos: “Nessa obra, os anjos falam sobre 
Deus; n’As Estações, quem fala é o camponês 
Simão.” Um dos assistentes à estreia resumiu a 
experiência deste modo: “A Primavera tem uma 
música doce, um Freudenlied (canção alegre) 
e um Hino que agrada. O Verão exprime bem a 
moleza geral que ocasiona o calor. A trovoada 
está já vista. O Outono é muito variado, um hino 
ao trabalho. As nozes, o amor pelos campos, o 
cão de caça, a caça da lebre, a perseguição 
da presa, as vindimas, uma enorme confusão. 

O Inverno, a canção da roca, o romance de Ana, 
a moralidade e um Hino. Longo demais.”

Porém, a resenha que Griesinger escreveu 
para a revista Allgemeine Musikalishe Zeitung 
(pertencente à editora Breitkopf und Härtel…) 
foi muito elogiosa: “Devoção silenciosa, espanto 
e vivo entusiasmo alternaram ‑se nos ouvintes; 
a mais poderosa penetração de ideias colos‑
sais e a imensurável quantidade de ideias feli‑
zes surpreenderam e dominaram mesmo a 
imaginação mais ousada… Do princípio ao fim, 
o espírito é arrastado por emoções que vão do 
comum ao mais sublime”. Algum tempo depois, 
em 1804, outro autor sublinhou na mesma 
revista em que consistia o interesse da obra, a 
qual era “como uma galeria, uma sucessão de 
pinturas”, cuja intenção era “aparecer de forma 
sensível e desaparecer logo perante os senti‑
dos, tão cedo quanto apareciam”, tal como 

Barão Gottried van Swieten
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acontece com os fogos ‑de ‑artifício. Depois 
de ter sido em certa medida negligenciada por 
comparação com A Criação, nos últimos anos, 
esta partitura tem começado a ser avaliada de 
forma muito positiva. Um dos motivos desta 
reavaliação tem a ver com o novo desta‑
que dado à forma como se relacionou com o 
contexto cultural da sua época.

Gottfried van Swieten baseou o libreto 
d’As Estações num poema de James Thom‑
son, originalmente publicado em 1730. Esta 
obra literária ocupa um lugar importante na 
história cultural europeia por vários motivos 
e teve uma difusão considerável através das 
traduções para diversas línguas, incluindo o 
português. A 4ª marquesa de Alorna foi uma 
das suas tradutoras: dedicou a sua “imitação” 
da primeira parte, o canto à Primavera, à prin‑
cesa Maria Benedita de Portugal. Thomson 
fixou um modelo de representação poética 
da natureza através de um ponto de vista 
sentimental e deísta. Juntamente com Jean‑
‑Jacques Rousseau, é considerado um dos 
principais forjadores da ideia de que a natu‑
reza podia e devia estar em consonância com 
as emoções humanas. Swieten trabalhou a 
partir da tradução alemã, mas organizou o seu 
libreto mediante transferências de tópicos com 
origem no poema de Thomson. Como exem‑
plo, podemos mencionar a associação entre a 
Primavera e o optimismo, a imagem do campo‑
nês arando e passeando nessa estação do 
ano, o elogio do amor virtuoso e do trabalho, 
o amanhecer e a saudação ao sol no Verão, a 
tormenta e a cena de caça ou episódios como 
o viajante perdido na neve e o conto pasto‑
ral inserido no canto dedicado ao Inverno. As 
personagens de Simão, da sua filha Ana, do seu 
namorado Lucas e do coro de camponeses 
são, porém, adições do barão. Também modi‑
ficou o sentido nalgumas passagens: enquanto 

Thomson critica a caça, Swieten celebra ‑a e, no 
Inverno, salva o viajante perdido que, no origi‑
nal inglês, morre congelado.

Cada parte da obra corresponde ‑se 
com uma estação. Haydn começa cada uma 
delas com uma representação instrumen‑
tal. Descreve primeiro a passagem do Inverno 
para a Primavera. Neste ponto, por exemplo, 
a orquestra começa com quatro impressio‑
nantes uníssonos com intensidade decres‑
cente que precedem uma tensa passagem 
do ponto de vista harmónico e um animado 
Vivace. A seguir, Haydn representa o amanhe‑
cer no Verão. Aqui alterna a orquestra e as inter‑
venções de Lucas, do canto do galo (oboé), de 
Simão (que  descreve as tarefas do pastor) e 
de Ana (que anuncia a completa saída do sol). 
A satisfação do agricultor com a abundante 
colheita no Outono é representada no início 
da terceira parte com um minueto. Finalmente, 
o denso nevoeiro anuncia o Inverno com um 
Adagio em modo menor. Ao longo da obra, a 
música de Haydn costuma anteceder elemen‑
tos que fazem parte das intervenções dos solis‑
tas e do coro, o que, de facto, sustenta a crítica 
de 1804 que descrevia esta oratória como uma 
sucessão de pinturas, como é evidente, musi‑
cais. Todas elas contêm elementos musicais 
que atestam o talento comunicativo do seu 
autor. A partitura não entra em competição 
com o libreto: antes pelo contrário, o que faz é 
traduzi ‑lo, iluminá ‑lo e enfatizá ‑lo.

Por um lado, Haydn faz isto através de técni‑
cas pictorialistas, que, por vezes, recorrem a um 
uso icónico ou metafórico dos instrumentos 
da orquestra (as trompas da cena de caça, os 
diversos animais representados, a agitação da 
trovoada ou a imitação da roca são disso claros 
exemplos). Neste âmbito, temos também os 
tópicos pastorais (o compasso de 6/8, a tona‑
lidade de Sol maior e o bordão harmónico, por 
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exemplo no primeiro coro “Komm holder Lenz!” 
– “Vem, favorável Primavera!”) e as cenas pito‑
rescas, algumas das quais colocaram proble‑
mas a Haydn. Por exemplo, a cena da festa 
popular e da celebração do vinho (“Heisa, 
hopsa…”) que foi difícil pôr em música. Digamos 
que estes elementos, juntamente com as inter‑
venções do coro, contribuem para fazer desta 
oratória um variado espectáculo.

Por outro lado, Haydn trata as partes vocais 
com um cuidado extremo, traduzindo musical‑
mente, com uma naturalidade e sensibilida‑
des maravilhosas, os textos de Swieten. Haydn 
comentou com alguma ironia esta questão. 
Assim, a propósito da frase “O Fleiß, o edler 
Fleiß, von dir kommt alles Heil!” (“Ó esforço, 
nobre esforço! De ti vem toda a salvação”), 
comentou que, tendo sido toda a vida um 
homem diligente, nunca lhe tinha passado pela 
cabeça ter de representar com música a dili‑
gência. E, no entanto, foi capaz de construir uma 
cena fluída (trio e coro, na última parte dedicada 
ao Inverno) que apresenta, de forma exultante, 
mas também delicada e elegante, o que, nas 
mãos de um compositor menos hábil ou pouco 
sincero, poderia ter sido apenas sarcasmo ou 
moralismo cru. Por vezes, as partes vocais solis‑
tas correspondem ‑se com verdadeiros Lieder 
onde o elemento popular tem um enorme prota‑
gonismo, o que prepara o caminho, em certa 
medida, para a revolução que faria, poucos anos 
depois, Franz Schubert no domínio da canção 
com acompanhamento de piano. No caso de 
Haydn, essa proximidade do elemento popu‑
lar é sempre positiva e elogiosa para as clas‑
ses sociais que tenta representar.

O encómio da vida honesta e industriosa 
perto da natureza, os sentimentos huma‑
nos, igualmente naturais, e ainda o louvor a 
um Deus que se manifesta na perfeição da 
sua criação (identificada, claro está, na natu‑

reza) constituem elementos fundamentais 
do libreto de Sweiten. O final da obra desvela 
um sentido adicional: a passagem das esta‑
ções é uma alegoria da passagem da vida que 
só pode ganhar alguma transcendência atra‑
vés da virtude. Em conclusão, a grandiosidade 
inerente ao exercício do bem é sublinhada musi‑
calmente: irrompe a tonalidade de Dó maior e o 
trompete anuncia “uma nova existência” prece‑
dendo a monumental fuga que fecha a obra.

TERESA CASCUDO, 2018
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Leopold Hager direcção musical

O maestro austríaco Leopold Hager, que cele‑
brou o seu 80º aniversário em 2015, estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição no 
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal. 
Depois de ocupar vários cargos em Mainz, Linz 
e Colónia, tornou ‑se Director Geral de Música 
em Freiburg/Breisgau, depois Maestro Principal 
da Orquestra Mozarteum em Salzburgo e, até 
1996, Director Musical da Orquestra Sinfónica 
RTL do Luxemburgo. Para além do seu traba‑
lho intenso como maestro, entre 1992 e 2004 foi 
Professor de Direcção Orquestral na Universi‑
dade de Música de Viena. Entre 2005 e 2008, 
foi Maestro Titular da Volksoper em Viena, onde 
dirigiu novas produções de A Escolha de Sofia, 
A Flauta Mágica, Turandot, O Franco ‑Atirador, 
La Traviata, Os Contos de Hoffmann, As Bodas 
de Fígaro e Os Mestres Cantores. Apresentou‑
‑se com a Volksoper em digressões aclamadas 
no Japão e em Espanha.

Tem desenvolvido relações duradouras 
com a Ópera Estatal de Viena e apresenta ‑se 
frequentemente em muitas das principais casas 
de ópera do mundo, incluindo a Ópera Estatal 
da Baviera em Munique, a Semperoper de Dres‑
den, a Metropolitan de Nova Iorque, a Chicago 
Lyric Opera, a Royal Opera House Covent 
Garden em Londres, o Teatro Colón em Buenos 
Aires e a Ópera da Bastilha em Paris. Dirigiu 
também na Ópera de Lyon, no Teatro Nacio‑
nal de Praga e no Festival de Edimburgo. Mais 
recentemente dirigiu na Ópera Alemã de Berlim 
(Rosenkavalier e Elektra de Richard Strauss, e 
a raramente interpretada Cassandra de Vitto‑
rio Gnecchi) e novas encenações de O Navio 
Fantasma de Wagner na Ópera de Leipzig e de 
Tristão e Isolda na Ópera Estatal de Estugarda. 
Na Ópera de Lyon, juntou ‑se ao encenador 

Rolando Villazon para apresentar Werther de 
Massenet. Dirigiu ainda duas novas produções 
de óperas de Mozart na Ópera de Nice.

A sua grande experiência torna ‑o um maes‑
tro muito requisitado, tendo dirigido as princi‑
pais orquestras da Europa e dos Estados Unidos 
da América – Staatskapelle Dresden; Sinfóni‑
cas de Bamberg, Viena, NDR Hamburgo, MDR 
Leipzig e Nacional de Washington; Orquestras 
da Gewandhaus de Leipzig, da Konzerthaus de 
Berlim e do Concertgebouw de Amesterdão; 
Filarmónicas de Munique e Checa; Sinfónica 
da Rádio Dinamarquesa, Orchestre de Paris, 
Staatskapelle Weimar, Orchestre National de 
Lille e Accademia di Santa Cecilia em Roma. A 
sua relação próxima com a English Chamber 
Orchestra está largamente documentada em 
várias gravações. É Maestro Convidado Prin‑
cipal da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música desde Janeiro de 2015. Tem dirigido 
repetidamente a Filarmónica de Viena, não só 
em Viena, mas também em Praga e Roma.

Leopold Hager é conhecido como um defen‑
sor pioneiro da interpretação mozartiana, parti‑
cularmente pelas suas apresentações em 
concerto, em Salzburgo, das obras cénicas de 
juventude até então praticamente desconheci‑
das, tais como Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, 
Ascanio in Alba ou La Betulia liberata. Durante a 
Semana Mozart de Salzburgo, em 1979, dirigiu a 
primeira interpretação completa de Il sogno di 
Scipione. As suas gravações destas obras com 
cantores de topo mantêm ‑se como referências. 
A sua extensa discografia inclui ainda todos 
os Concertos para piano e Árias de concerto 
de Mozart.
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Christina Landshamer soprano

Natural de Munique, Christina Landshamer é 
uma cantora versátil requisitada internacional‑
mente em ópera, concerto e recital. Tem cola‑
borado com maestros como H. Blomstedt, 
D. Harding, K. Nagano, R. Norrington, S. Denève, 
C. Thielemann, R. Chailly e A. Gilbert. Iniciou 
a temporada em digressão com a Orquestra 
do Festival de Budapeste, enquanto solista na 
Quarta de Mahler. É solista n’A Criação de Haydn 
com a Tonkünstler ‑Orchester, no Musikverein 
de Viena e em Grafenegg. No final de 2018 inter‑
preta a Oratória de Natal de Bach com o Coro 
da Rádio da Baviera e a Orquestra de Câmara 
de Basle. Enquanto solista, é convidada das 
Sinfónicas WDR de Colónia, Nacional da Dina‑
marca, de Basle e do Porto Casa da Música, da 
Orquestra da Tonhalle de Zurique e da Orches‑
tre des Champs‑Elysées. Tem concertos agen‑
dados nos EUA, regressando à Sinfónica de 
Pittsburgh com a direcção de Manfred Honeck. 
Apresenta ‑se na Ópera de Estugarda, no Thea‑
ter an der Wien, no Festival de Salzburgo (com a 
Filarmónica de Berlim sob a direcção de Simon 
Rattle), na Ópera de Amesterdão, na Sempe‑
roper de Dresden, em Glyndebourne e na 
Lyric Opera de Chicago. Na Ópera da Baviera 
canta Woglinde n’O Anel de Wangner. Integrou 
o elenco da versão encenada por La Fura dels 
Baus d’A Criação de Haydn na Seine Musicale 
(Paris) e no Lincoln Center (Nova Iorque).

Gravou com Gerold Huber, combinando 
canções de Robert Schumann e Viktor Ullmann 
(Oehms Classics). O duo apresentou ‑se no 
Festival Schubertiade, em Schwarzenberg e 
no Wigmore Hall de Londres. 

Christina Landshamer fez a sua estreia 
americana com o Ensemble MidtVest, no Weill 
Recital Hall do Carnegie Hall.

Martin Mitterrutzner tenor

O tenor austríaco Martin Mitterrutzner foi 
membro do Tiroler Landestheater, em Inns‑
bruck, antes de se juntar ao ensemble da Ópera 
de Frankfurt na temporada 2011/12. Apresentou‑
‑se como Tamino (A Flauta Mágica de Mozart) 
na Ópera de Zurique, Brighella (Ariadne auf 
Naxos de Strauss) e Ferrando (Così fan tutte 
de Mozart) no Festival de Salzburgo, em 2012 
e 2013. Além disso, apresentou ‑se no Theater 
an der Wien e regressa regularmente à Semper‑
oper de Dresden.

O repertório de Martin Mitterrutzner 
estende ‑se de Bach, Händel e Britten até 
compositores contemporâneos como Sven 
David Sandström. É muito requisitado para  a 
interpretação de Lieder e apresenta ‑se regu‑
larmente em recitais com o pianista Gerold 
Huber (Ópera de Frankfurt, Philharmonie de 
Colónia, Heidelberger Frühling e Schubertiade 
Schwarzenberg).

Na temporada de 2018/19, regressa à 
Semperoper de Dresden (Tamino em A Flauta 
Mágica) e participa numa nova produção de 
Rodelinda de Händel, encenada por Claus 
Guth na Ópera de Frankfurt. Integra o elenco da 
versão encenada por Calixto Bieito do Requiem 
de Mozart, no Festival Aix ‑en ‑Provence. É 
solista convidado da Orquestra de Câmara 
Escocesa, do Concentus Musicus, da Sinfónica 
WDR de Colónia e da Orquestra de Gürzenich.
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Tareq Nazmi barítono

Tareq Nazmi apresentou ‑se pela primeira em 
palco no âmbito do projecto de estúdio da 
Ópera do Estado da Baviera. Mais tarde inte‑
graria o ensemble desse teatro, onde teve a 
oportunidade de cantar papéis como Masetto, 
Speaker, Truffaldino, Publio ou Osman (em Les 
Indes Galantes).

Na presente temporada apresenta ‑se como 
Filippo (Don Carlo) no Teatro de St. Gallen e 
como Banco (Macbeth) em Antuérpia. Canta a 
Missa in tempore belli de Haydn com a Acade‑
mia de Santa Cecília em Roma, o  Requiem 
de Verdi numa digressão sob a direcção do 
maestro Teodor Currentzis, a Missa Solemnis 
de Beethoven com Kirill Petrenko em Munique, 
e faz recitais com o pianista Gerold Huber em 
Colónia, Regensburg e Ingolstadt.

Alguns dos momentos altos da próxima 
temporada são os papéis de Bottom 
(A Midsummer Night’s Dream de Britten) numa 
produção de Damiano Michieletto no Thea‑
ter an der Wien; Orador (A Flauta Mágica de 
Mozart) no Festival de Salzburgo com direc‑
ção de Constantinos Carydis; e o Requiem de 
Verdi na Tonhalle de Zurique, com direcção de 
Sir John Eliot Gardiner.
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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, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado 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 trabalharam 
também com a orquestra, no âmbito das suas 
residências artísticas na Casa da Música, desta‑
cando‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jona‑
than 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 
em prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter‑
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compos‑
tela 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‑des‑
coberta 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 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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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin 
Gritton, Andrew Parrott, Marco Mencoboni, 
Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James Wood, 
Douglas Boyd, Martin André, Baldur Brönni‑
mann, Laurence Cummings, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Christoph König, Peter 
Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc‑
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
de obras como Missa em Dó menor e Requiem 
de Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beetho‑
ven, Requiem Alemão de Brahms, 3ª Sinfo‑
nia de Mahler, Messias de Händel, Te Deum de 
Charpentier, Oratória de Natal, Magnificat e 
Cantatas de Bach, História de Natal de Schütz, 
Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarla‑
tti, grandes obras corais ‑sinfónicas de Proko‑
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes ‑Graça ou a obras corais ‑sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixeira. As 
criações dos séculos XX e XXI têm também um 
peso importante no seu repertório, que incluiu 
a estreia nacional do Stabat Mater de James 
Dillon e do Moth Requiem de Harrison Birtwistle, 

além de obras de Lachenmann, Schoenberg, 
Stockhausen, Gubaidulina ou Cage.

Na temporada de 2018, o Coro apresenta 
obras ‑primas da história da música junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais Gurre ‑Lieder de 
Schoenberg, Te Deum de Bruckner, As Esta‑
ções de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Cantatas de Webern ou Sinfonia Ressurrei‑
ção de Mahler. Os programas a cappella ofere‑
cem um panorama muito alargado da melhor 
música coral, desde a escola franco ‑flamenga 
do século XV a Arvö Part, passando por obras 
sacras do Barroco italiano e música francesa 
de inspiração impressionista.

O Coro Casa da Música faz digressões regu‑
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi‑
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi‑
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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Violino I
James Dahlgren
Ildikó Oltai*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Maria Kagan
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Alan Guimarães
Diogo Coelho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Mariana Costa
Pedro Rocha
Paul Almond
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Raquel Santos*

Viola
Mateusz Stasto
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva
Francisco Moreira

Violoncelo
Nikolay Gimaletdinov
Michal Kiska
Gisela Neves
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Nikolai Gimaletdinov*

Contrabaixo
Carlos Mendez*
Joel Azevedo
Nadia Choi
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito
Luís Granjo

Trombone
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Cravo 
Julius Zeman* 

*instrumentistas 
convidados

Sopranos
Ana Caseiro
Andrea Conangla
Carla Pais
Cristina Pamplona
Eva Braga Simões
Leonor Melo
Lúcia Ribeiro
Luísa Barriga
Rita Venda

Contraltos
Ana Calheiros
Ana Isabel Almeida
Bárbara Luís
Brígida Silva
Gabriela Braga Simões
Joana Guimarães
Joana Valente
Maria João Gomes
Marta Marques

Tenores
Almeno Gonçalves
Bernardo Pinhal
Gabriel Santos
Gonçalo Limpo Faria
João Terleira
Luís Toscano
Pedro S. Marques
Sérgio Martins
Vitor Sousa

Baixos
Francisco Reis
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Pedro G. Marques
Ricardo Silva
Ricardo Torres
Sérgio Ramos
Tomé Azevedo

Maestrina 
co-repetidora
Marion Sarmiento

Pianista co-repetidor
Luís Duarte
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