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Christophe Rousset cravo e direcção musical 
Huw Daniel violino

1ª Parte

Johann Sebastian Bach
Suite para orquestra nº 1, em Dó maior, BWV 1066  
[c.1720; c.25min.]

1. Ouverture
2. Courante
3. Gavottes I e II
4. Forlane
5. Menuets I e II
6. Bourrées I e II
7. Passepieds I e II

Concerto para cravo em Lá maior, BWV 1055  
[c.1720; c.13min.]

1. Allegro 
2. Larghetto
3. Allegro ma non tanto 

2ª Parte

Jean ‑Marie Leclair
Concerto para violino op.7, nº 4, em Fá maior  
[pub.1737; c.15min.]

1. Allegro moderato 
2. Adagio
3. Allegro

Jean ‑Philippe Rameau
Suite de Castor et Pollux  [c.1737; c.25min.]

1. Ouverture
2. Menuets I e II
3. Marche fière
4. Air gai
5. Air très gai
6. Premier air pour les athlètes
7. Gavotte
8. Menuet
9. Chaconne
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Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Christophe Rousset cravo e direcção musical 
(Artista em Associação do À Volta do Barroco 2012)

Nos seus anos de juventude em Aix-en-Provence, Chris-
tophe Rousset desenvolveu uma paixão pela estética bar-
roca. Aos treze anos decidiu satisfazer o seu interesse pelo 
passado através da música, começando a estudar cra-
vo. Na Schola Cantorum de Paris estudou com Huguette 
Dreyfus, e depois, no Conservatório Real de Haia, frequen-
tou a classe de Bob van Asperen. Aos 22 anos ganhou o  
1o Prémio e o Prémio do Público no 7o Concurso de Cravo 
de Bruges (1983).
Foi também em Aix-en-Provence que desenvolveu o seu fas-
cínio pela ópera e pelo palco, assistindo a ensaios no Festi-
val d’Art Lyrique. Viveu então as suas primeiras emoções na 
ópera que o guiariam até hoje.
As suas actuações como cravista depressa atraíram as aten-
ções da imprensa internacional e das editoras discográ-
ficas. Tornou-se membro de Les Arts Florissants e depois 
de Il Seminario Musicale, fundando em 1991 o seu próprio 
agrupamento, Les Talens Lyriques. O seu entusiasmo como 
maestro e pesquisador permitiu-lhe chegar rapidamente a 
lugar de destaque entre os especialistas do Barroco musi-
cal, tanto em França como a nível internacional.
Convidado a dirigir nos festivais especializados do mun-
do inteiro, participou em numerosas gravações disco-
gráficas e bandas sonoras. Em poucos anos formou uma 
reputação de jovem director musical talentoso, activo e 
sério, com paixão pela voz e pela ópera, e um incansável 
explorador de partituras originais, solista e músico de câ-
mara sempre no topo das suas capacidades e um profes-
sor paciente e infatigável.
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Os seus vários projectos levam-no a explorar a música 
europeia dos séculos xvii e xviii, lançando sempre no-
vas luzes sobre todas as formas relevantes da história da 
música antes de Rossini. As suas integrais das obras para 
cravo de Couperin, Rameau, d’Anglebert e Forqueray e 
as suas incursões regulares na música de J. S. Bach, bem 
como as Suites de Louis Couperin, são hoje referências. 
Na temporada de 2012-13 será editado um novo disco de-
dicado a Jacques Duphly (Aparté).
Christophe Rousset é Comendador das Artes e das Letras  
e Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito.

Huw Daniel violino

Huw Daniel estudou na Ysgol Gymraeg Castell Nedd e Ys-
gol Gyfun Ystalyfera, Sul de Gales, continuando depois 
como bolseiro em órgão no Robinson College (Cambrid-
ge), onde se diplomou em música com os máximos louvo-
res em 2001. Estudou depois na Royal Academy of Music 
durante dois anos, aprendendo violino barroco com Si-
mon Standage e violino moderno com Hu Kun. Em 2004, 
foi membro da Orquestra Barroca da União Europeia, 
cujos membros formaram depois a Harmony of Nations 
continuando a apresentar-se sob este nome; gravaram 
o seu primeiro cd em 2007 e o cd Bach Triples foi edi-
tado em 2011. É membro da Orquestra Barroca Irlan-
desa e do English Concert, tocando também com The 
Sixteen, London Handel Orchestra, Retrospect Ensem-
ble, King’s Consort, Orquestra Barroca de Amesterdão 
e Orchestra of the Age of Enlightenment. Trabalha re-
gularmente como concertino com a Orquestra Barroca 
Casa da Música (Porto), Harmony of Nations e Orques-
tra Barroca da English Touring Opera, e como concerti-
no convidado da St James’s Baroque, Orquestra Barroca 
da União Europeia, Barokkanerne de Oslo, Collegium 
Musicum Telemann (Osaka, Japão) e Haydn Sinfoniet-
ta de Viena. Toca também com vários grupos de câma-
ra incluindo o Florilegium e o Feinstein Ensemble. Toca 

num violino de Alessandro Mezzadri de c.1720, cedido 
pela Jumpstart Junior Foundation.

orquestra barroca casa da música

Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou -se em 2006 
com a finalidade de interpretar a música barroca numa 
perspectiva historicamente informada. Para além do tra-
balho regular com o seu maestro titular, Laurence Cum-
mings, a orquestra apresentou -se sob a direcção de Harry 
Christophers, Fabio Biondi, Antonio Florio, Daniel Se-
pec, Rinaldo Alessandrini, Andrew Parrott e Paul Hillier, 
na companhia de solistas como Andreas Staier e agru-
pamentos como The Sixteen ou o Coro Casa da Música. 
Os seus concertos têm recebido a unânime aclamação da 
crítica nacional e internacional. 

Em 2010, a obcm apresentou -se em digressão em Lis-
boa, Alcobaça, Tomar e Batalha, no âmbito da Rota dos 
Mosteiros Portugueses Património da Humanidade, e no 
Mosteiro de Arouca. Em Dezembro viajou até Espanha 
para um concerto conjunto com o Coro Casa da Músi-
ca no Festival de Música Antiga de Úbeda y Baeza. Em 
Abril de 2011 apresentou -se no Festival Handel de Lon-
dres, novamente com o Coro Casa da Música.

Na temporada de 2012, para além dos concertos diri-
gidos pelo seu maestro titular, a obcm volta a colaborar 
com o cravista Andreas Staier e o violinista Daniel Sepec, 
e é pela primeira vez dirigida pelo francês Christophe 
Rousset. No Verão, apresentou a obra L’Ippolito de Fran-
cisco António de Almeida nos Festivais Barrocos de Sa-
blé e de Ambronay.

Entre 2008 e 2011, a obcm editou em cd gravações ao 
vivo de obras de Avison, D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avon-
dano, Vivaldi, Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direc-
ção de alguns dos mais prestigiados maestros da actuali-
dade internacional.

orquestra barroca 
casa da música

Violino I
Huw Daniel 
Miriam Macaia 
Cecília Falcão 
Eunjung Anna Ryu 

Violino II
Reyes Gallardo 
Prisca Stalmarski 
Barbara Barros 
Ariana Dantas 

Viola
Trevor McTait
César Nogueira

Violoncelo
Filipe Quaresma
Ana Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé
Lidewei de Sterk
Andreia Carvalho

Fagote
José Gomes

Cravo/Órgão
Fernando Miguel Jalôto



3Johann Sebastian Bach

eisenach, 21 de março de 1685

leipzig, 28 de julho de 1750

Johann Sebastian Bach ocupa um lugar cimeiro na His-
tória da Música ocidental, afirmando -se como um dos 
grandes compositores do período Barroco. Tal como ou-
tras figuras que alcançaram grande proeminência, é as-
saz difícil sintetizar breves traços estilísticos que possam 
caracterizar a sua longa e extensa lista de composições. 
No entanto, o seu estilo composicional, marcado pelo 
domínio harmónico e exploração densa do contraponto, 
foi sempre pautado por uma natural inclusão de ideias 
provenientes de terras mais longínquas, como a Itália, 
cujas aberturas e concertos fascinavam Bach, ou França, 
com a utilização das Suites e das suas danças caracterís-
ticas. O compositor dedicaria especial atenção à música 
orquestral entre as décadas de 10 e de 30 do séc. xviii.

Do conjunto de quatro suites compostas por Johann 
Sebastian Bach, a Suite para orquestra nº 1 encontra -se 
envolta em alguma discussão quanto ao período em que 
foi escrita, uma vez que se perdeu a partitura autógrafa. 
A base de datação da obra por especialistas foram as par-
tes que terão sido copiadas para uma actuação em 1724. 
Nesta data, Bach já tinha assumido o cargo de Kantor na 
Thomasschüle em Leipzig, onde pediu a Meissner para 
efectuar as cópias da partitura. Não obstante os recursos 
estilísticos utilizados pelo compositor, tem sido sugerido 
que esta suite orquestral terá sido composta em Cöthen, 
onde desempenhou a função de Kapellmeister desde 
1717, tendo depois mandado copiar a obra em Leipzig. 
Apesar da dúvida, e ainda que persista, parece ser con-
sensual que a obra terá sido composta no início dos anos 
20 do séc. xviii.

A Suite para orquestra nº 1 em Dó maior, bwv 1066, 
apresenta 7 andamentos interpretados por dois oboés, 
fagotes, cordas e contínuo. A influência do gosto francês 
surge logo na Abertura, um andamento pleno de contras-
tes entre secções mais rítmicas e apontamentos impor-
tantes dos sopros. As danças sucedem -se com carácter e 
tratamentos instrumentais distintos, como por exemplo 
a segunda Gavotte, com elementos solísticos dos sopros, 
ou a Bourrée, onde apenas participam os sopros. O carác-
ter rítmico dos Passepieds denota o gosto por este tipo de 
recursos, que Bach utilizará noutras obras orquestrais.

Tal como a Suite para orquestra, também o Concerto 
para cravo em Lá maior, o quarto composto por Bach, le-
vanta várias dúvidas quanto ao período da sua compo-
sição. Alguns especialistas na sua obra têm -no coloca-
do como parte integrante do repertório composto ainda 
em Cöthen. Todavia, o facto de se pensar que se trata de 
um arranjo a partir de um concerto composto para oboé 
d’amore, instrumento que foi desenvolvido no início da 
década de 20 do séc. xviii, leva vários autores a situar o 
concerto como obra escrita em Leipzig.

O Concerto para cravo e orquestra em Lá maior, bwv 
1055, em três andamentos (Allegro, Larghetto, Allegro ma 
non tanto), inicia de modo vivo, com uma orquestração 

vibrante, num ritornello ao qual se segue o motivo do so-
lista. A escrita instrumental, em particular do cravo, re-
mete claramente para os concertos italianos, explorando 
com criatividade o seu papel como instrumento de desta-
que. Por seu turno, o Larghetto introduz -nos a uma paisa-
gem sonora distinta do primeiro andamento, com mate-
rial musical que tende a ser mais emotivo, conferindo ao 
solista um acompanhamento propício a uma maior ex-
pressividade. O final, Allegro ma non tanto, contrasta com 
o andamento lento, reintroduzindo no concerto a vivaci-
dade que se traduz na frescura das ideias musicais e na 
oposição entre solo e tutti.

Jean ‑Marie Leclair

lyon, 10 de maio de 1697

paris, 22 de outubro de 1764

Abordar o desenvolvimento do violino e da escrita para 
este instrumento no séc. xviii implica, necessariamente, 
uma referência com destaque à figura de Jean -Marie Le-
clair. Contemporâneo dos outros compositores apresen-
tados no presente concerto, Leclair assumiu -se como um 
dos principais violinistas do seu tempo e é considerado 
um dos primeiros referentes da escola violinística france-
sa. Apesar de ter nascido em Lyon, foi em Turim, Itália, 
que estudou violino, numa época em que muitos composi-
tores e virtuosos do instrumento conduziam a escrita mu-
sical e a abordagem técnica a um nível mais elevado. Ali, 
colocou -se na linhagem de Arcangelo Corelli, ao estudar 
com o seu discípulo Giovanni Battista Somis. Regressou a 
França em 1723, estabelecendo -se em Paris, um dos prin-
cipais centros musicais da Europa e berço de significativas 
mudanças sociais, culturais e intelectuais.

A Paris da década de 20 vira a afirmação dos Concert 
Spirituel, fundados em 1725, num inovador modelo de 
concertos públicos, nos quais Leclair trabalhou como 
músico, estreando também várias obras de ilustres com-
positores do seu tempo. Na década de 30 publicou, com o 
auxílio da sua segunda mulher, algumas das suas obras, 
desempenhando também funções de Ordinaire de la Mu-
sique para o Rei Luís xv, embora tenha saído em ruptura 
antes do final dos anos 30. Em 1736 trocou impressões 
sobre a técnica violinística com Pietro Locatelli, aluno 
de Corelli, quando se deslocou à Holanda. Esteve ainda 
ao serviço de vários aristocratas, destacando -se a sua es-
tadia em Madrid em 1743, ao serviço do Infante Dom Fi-
lipe. Em 1745 regressou a Paris para a estreia da sua úni-
ca ópera, continuando a actividade como compositor e 
músico. 

A sua vida pessoal sofreu grandes alterações no final 
dos anos 50, altura em que se divorciou da sua esposa 
e adquiriu uma pequena casa num bairro atribulado de 
Paris. Algum tempo depois, em 1764, morre esfaqueado, 
surgindo várias dúvidas quanto à autoria do crime, que 
vacila entre o ódio gerado pela ex -mulher ou o interesse 
de um sobrinho.

Apesar do violento desfecho para uma vida plena, Le-
clair afirmou -se como um dos mais interessantes com-



4positores da sua geração, adoptando os diferentes esti-
los e características musicais italianas e francesas na sua 
música. Em particular, pelo facto de ter sido apelidado de 
“Corelli Francês”, são as suas obras para violino que ga-
nham destaque no conjunto da sua produção, desde as 
sonatas para violino e trios para dois violinos e contínuo 
até aos 12 concertos para violino e orquestra.

Estes concertos foram agrupados em conjuntos de 6, 
em duas publicações: os opus 7, em 1737, e os opus 10, 
em 1745. Os concertos para violino e orquestra, ainda 
que denotem a influência da escrita idiomática de Co-
relli, expressam também uma concepção melódica ins-
pirada em Vivaldi. Para além dos ritornelli de concep-
ção dramática, com uma escrita orquestral mais densa, 
a mestria de Leclair transparece na escrita sem comple-
xos para o instrumento solista, com o recurso a trilos 
duplos, arpejos ascendentes e descendentes, linhas me-
lódicas dramáticas e intensas e secções solísticas rápi-
das e de grande virtuosismo. 

O Concerto para violino e orquestra op.7 nº 4, em Fá 
maior, apresenta -se em três andamentos, obedecendo à 
estrutura rápido -lento -rápido. O primeiro andamento, 
Allegro moderato, de espírito controlado, permite ao vio-
lino atingir momentos de grande virtuosismo, com re-
curso à ornamentação e efeitos permitidos pelas passa-
gens rápidas inspiradas na tradição italiana, com a qual 
Leclair tivera contacto. O Adagio, com maior lirismo e 
um alargado sentido de condução melódica, que resulta 
numa maior expressão dos efeitos dramáticos, contras-
ta com o Allegro, um último andamento mais aberto e ex-
pansivo no qual fica patente o desenvolvimento da escri-
ta para o violino e as suas potencialidades na perspectiva 
de um marco da denominada “escola francesa”.

Jean ‑Philippe Rameau

dijon, 25 de setembro de 1682

paris, 12 de setembro de 1764

Jean -Philippe Rameau, contemporâneo de J. S. Bach, foi 
o mais importante compositor francês do seu tempo. 
Para além da actividade como compositor, ganhou gran-
de reputação como teórico da música, cravista e organis-
ta, tendo em 1702 ocupado o cargo de organista da corte 
da catedral de Clermont -Ferrand. Foi sobretudo a partir 
dos anos 20 do séc. xviii que alcançaria maior visibilida-
de com a publicação do Traité de l’harmonie em 1722, das 
Piéces de Clavecin em 1724 e do Noveau Systéme de Musi-
que théorique em 1726. Em 1733, iniciou a composição de 
óperas, com Hippolyte et Aricie, na qual evidencia os tra-
ços de uma linguagem musical mais frenética e criativa 
do que a dos seus antecessores.

A sua segunda Tragédie en Musique, intitulada Castor 
et Pollux, foi apresentada ao público em Novembro de 
1737, quando a sua reputação como compositor estava já 
estabelecida no meio musical parisiense, existindo uma 
outra versão de 1754.

A trama dramática decorre em torno de dois irmãos: 
Pollux, filho de Zeus e, por conseguinte, imortal, e o mor-

tal Castor, filho de Tíndaro, herdeiro do reino de Esparta. 
Após a morte de Castor, Pollux empenha -se em trazer o 
seu irmão de volta, embora nutra sentimentos pela ama-
da deste, Télaïre. A acção, que implica a intervenção de 
Júpiter, a descida de Pollux ao inferno e de Castor à rea-
lidade para ver a sua amada, termina com este último a 
conseguir a sua imortalidade. 

Ao nível estrutural, a ópera divide -se num prólogo se-
guido de cinco actos que evidenciam um compositor se-
guro no domínio das várias danças utilizadas (Giga, Cha-
conne, Gavotte, Minuet, etc.) assim como na inventividade 
harmónica, rítmica e melódica. Dado o interesse particu-
lar das diferentes danças, é comum a apresentação em 
forma de suite, agrupando as secções instrumentais que 
constituem alguns dos principais interlúdios da ópera.

A suite apresentada em concerto inicia com a Ouver-
ture, uma peça plena de carácter e que é marcada pelas 
figuras rítmicas pontuadas, com a utilização de secções 
imitativas, e de contraste entre os sopros e as cordas, 
denotando uma apurada gestão da escrita orquestral. 
Os Minuetes I e II, apesar de bem marcados pela métri-
ca ternária que os caracteriza, apresentam especificida-
des próprias no seu carácter, em particular o segundo, 
que explora mais a oposição entre sopros e cordas, com 
apontamentos mais expressivos das flautas/piccolos. A 
suite inclui ainda a Air gai, integrada no Acto II e caracte-
rizada pelo ritmo bem marcado e por uma certa leveza no 
modo como o compositor encadeia as ideias musicais. A 
Chaconne final, que é parte integrante do Acto V, permite 
uma criatividade melódica sustentada por linhas de bai-
xo marcadas, explorando ao estilo barroco as potenciali-
dades expressivas dos instrumentos de sopro no contras-
te com o conjunto instrumental.

pedro russo moreira


