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1ª PARTE

Johann Strauss II
Abertura da opereta Die Fledermaus (1874; c.9min)

Vergnügungszug, op. 281 (polca rápida) (1864; c.3min)

Johannes Brahms
Duas Danças Húngaras (1869; c.7min)

– N.º 6 em Ré maior: Vivace
– N.º 1 em Sol maior: Allegro molto

Johann Strauss II
Kaiser ‑Walzer, op. 437 (1888; c.11min)

Antonín Dvořák
Duas Danças Eslavas (1886/1878; c.10min)

– Op. 72 n.º 2, em Mi menor: Starodávný
– Op. 46 n.º 8, em Sol menor: Furiant

2ª PARTE

Franz von Suppé
Abertura da opereta Die schöne Galathée (1865; c.7min)

Josef Strauss
Die Libelle, op. 204 (1866; c.5min)

Dynamiden, op. 173 (valsa) (1865; c.9min)

Richard Strauss
Primeira sequência de valsas da ópera Der Rosenkavalier, op. 59 (1911; c.12min)
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A opereta – ou pequena ópera, se traduzirmos 
literalmente o seu significado – é um género 
musical operático no qual ambos os conteúdos, 
musical e temático, apresentam um carácter 
mais leve. Originalmente, a opereta assentaria 
as suas raízes nos géneros teatrais mais popula‑
res como a commedia dell’arte em Itália durante 
os séculos XVI e XVIII, o vaudeville em França 
e a Ballad Opera no Reino Unido. Já no século 
XIX, e sob os auspícios de compositores como 
Jacques Offenbach ou a dupla britânica Gilbert 
e Sullivan, o termo viria a caracterizar obras 
teatrais com música que por norma apresen‑
tavam um cariz mais satírico e até, por vezes, 
cómico. Foi, no entanto, em Viena com Johann 
Strauss II, nos finais do século XIX, que este estilo 
musical passaria a apresentar um cariz menos 
satírico e mais romântico, ao estilo austríaco, 
fortemente influenciado pelos ritmos de dança, 
particularmente a valsa. A opereta em três actos 
Die Fledermaus (O Morcego) terá sido mesmo 
a responsável por uma espécie de reconcilia‑
ção entre os dois estilos musicais – a ópera e a 
opereta. A história de O Morcego é recheada de 
intrigas e identidades escondidas e um inquestio‑
nável sabor vienense com polcas e valsas entre‑
laçadas umas depois das outras, separadas por 
melodias e mudanças de tempo abruptas que 
adivinham apenas a magia por acontecer – até 
as primeiras notas da abertura desta opereta se 
parecem com o som típico do abrir das garrafas 
de champanhe na noite de ano novo.

A polca Vergnügungszug op. 281 (Comboio da 
Diversão) é uma dança rápida, de pares, com 
influência do galope da Boémia, em tempo 
binário, onde os pares dançariam em linha ao 
longo do salão de baile. Foi escrita por ocasião 
do baile da Associação das Sociedades Indus‑

triais e apresentada no Palácio Imperial em 
Viena no ano de 1864. A polca é inspirada nas 
paisagens campestres austríacas que podiam, 
naquela altura, ser vislumbradas nos passeios 
de comboio entre Viena e o interior da Áustria. 
Durante esta dança, os instrumentos da orques‑
tra parecem imitar os sons ritmados do comboio 
e todo o desenvolvimento musical parece 
descrever esta viagem de diversão.

As Danças Húngaras n.º 1 e n.º 6 de Johan-
nes Brahms fazem parte de uma colecção de 
21 marchas originalmente escritas para dois 
pianos a quatro mãos, publicadas entre 1869 
e 1880. As marchas combinam as tradições 
do estilo de dança com tradições do folclore 
das comunidades ciganas, particularmente 
de origem romena, que desde cedo desper‑
taram em Brahms os idiomas do romântico e 
do exótico. O contacto com música do folclore 
cigano terá acontecido também de forma natu‑
ral quando aos vinte anos de idade, no ano de 
1853, Brahms acompanhou o famoso violinista 
húngaro Eduard Reményi na sua digressão pela 
Alemanha. Brahms não considerava as Danças 
Húngaras como obras da sua autoria – embora 
algumas destas obras tenham na realidade sido 
escritas pelo compositor – mas sim arranjos, na 
sua maioria de canções do folclore cigano como 
é o caso da Dança Húngara n.º 1, que terá sido 
orquestrada pelo próprio Brahms em 1873. É 
baseada no tema das csárdás de Béla Sarkozi, 
caracterizada pelos seus ritmos carismáticos e 
corpo sonoro. O tema da Dança Húngara n.º 6, 
talvez o número mais conhecido desta colectâ‑
nea, é cheio de pausas hesitantes e constantes 
mudanças de tempo.
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A Kaiser ‑Walzer (Valsa do Imperador) foi 
escrita em Agosto de 1888 e publicada no ano 
seguinte como homenagem aos imperadores da 
Alemanha e da Áustria. Aqui, Johann Strauss II 
parece ter em atenção não só a sala de baile 
mas também a sala de concertos. Esta obra 
com “dupla função” abre com uma marcha mili‑
tar, inicialmente calma, marcada pelas cordas 
e interacções com os sopros, mas que rapida‑
mente demonstra a sua grandiosidade com um 
forte tutti orquestral interrompido por um doce 
solo de violoncelo, que nos conduz à primeira de 
várias valsas. Mais tarde, o tutti dos metais sugere 
uma cor mais militar, dando a ideia de que para 
Strauss esta homenagem imperial é mais do que 
uma dança. Um último momento de introspec‑
ção é novamente marcado pelo violoncelo, em 
diálogo com a trompa, as cordas e finalmente 
a flauta. O final da valsa é brilhante e grandioso, 
uma homenagem digna de um imperador. 

As Danças Eslavas de Antonín Dvořák terão 
sido inspiradas – e impulsionadas até – pelo 
sucesso das Danças Húngaras de Johannes 
Brahms. Terá mesmo sido o próprio Brahms 
a sugerir o nome de Dvořák ao seu editor Fritz 
Simrock, que mais tarde viria a encomendar e 
publicar as danças a Dvořák. Da mesma forma 
que as Danças Húngaras de Brahms, as 16 
Danças Eslavas foram escritas originalmente 
como peças para piano a quatro mãos. A dança 
n.º 8 é uma Furiant e foi publicada em 1876 no 
primeiro volume da obra, op. 46. Este conjunto 
de danças foi um sucesso tão grande que, oito 
anos mais tarde, Dvořák publicou um segundo 
volume, o op. 72, do qual ouviremos a dança n.º 8, 
uma Starodávny. Esta segunda série de danças 
reflecte também a maturidade e o desenvol‑
vimento do compositor, que tinha nesta altura 

já terminado as suas Sinfonias n.º 5 e n.º 6. 
Ao contrário das danças publicadas anterior‑
mente, o op. 72 é uma colecção mais ecléctica 
de atmosferas e ambientes, com danças de cariz 
talvez um pouco mais melancólico e nostálgico.

Uma opereta cómica ‑mitológica em um acto, se 
assim se pode denominar, sob um libreto de Poly 
Henrion, o heterónimo de Leopold Karl Dietmar 
Kohl von Kohlenegg, tornou ‑se rapidamente a 
opereta com mais sucesso do compositor Franz 
von Suppé. O enredo de Die schöne Galathée 
(A Bela Galateia) inicia ‑se quando o escultor 
Pigmaleão se apaixona perdidamente pela sua 
criação, a estátua da bela Galateia, e se nega a 
vender a mesma ao seu patrono Midas. Pigma‑
leão implora à Deusa do Amor, Vénus, que dê 
vida à sua bela estátua para que lhe possa ofere‑
cer toda a sua paixão. O seu desejo é cumprido, 
mas infelizmente a bela Galateia não lhe corres‑
ponde aos afectos e parece preferir os presen‑
tes de Midas. Quando Pigmaleão se apercebe 
da infidelidade da bela Galateia, implora a Vénus 
que a volte a transformar em pedra, e desta 
forma a estátua da bela Galateia acaba por ser 
vendida a Midas. A abertura inicia ‑se de uma 
forma pomposa e festiva e, como é costume 
nas aberturas, engloba referências a diferentes 
secções da opereta. Nestas incluem ‑se várias 
valsas, que aliás se tornaram durante o século 
XIX um ingrediente essencial da opereta.

O voo da libelinha e a sonoridade das suas asas 
servem de inspiração para esta polca ‑mazurca 
de Josef Strauss. No dia que sucedeu a estreia 
de Die Libelle, o periódico Neues Fremden ‑Blatt 
realçava o seu sucesso notando que na noite 
anterior, no salão da Volksgarten, o senhor Josef 
Strauss recebera imensos e merecidos aplau‑
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sos pela sua nova polca ‑mazurca. Esta peça 
encantadora terá sido repetida não menos do 
que quatro vezes seguidas. Salientava ainda o 
periódico que a obra teria já sido publicada por 
Carl Anton Spina e que a sua versão para piano 
se encontrava já à venda. Após um começo tão 
auspicioso, A Libelinha tem ‑se mantido uma das 
obras favoritas e uma habitué dos concertos de 
ano novo um pouco por toda a parte.

“Poderes misteriosos do magnetismo” é o subtí‑
tulo de Dynamiden (Dinâmicas), uma elegante 
valsa de Josef Strauss que, de uma forma quase 
natural, se distingue das composições dos seus 
irmãos mais velhos. Foi estreada pela ocasião do 
baile da Associação das Sociedades Industriais, 
no Palácio Imperial em Viena no ano de 1865. A 
abertura da valsa apresenta um elemento que 
poderia ser igualado à saudade, um sentimento 
nostálgico que rapidamente se transforma numa 
cornucópia de emoções. A valsa, essa, chega‑
‑nos, ao estilo de Josef Strauss, de forma tran‑
quila e suave e quase que se constrói de forma 
ordenada, como átomos e moléculas numa 
extraordinária dança. Ecos da valsa Dinâmicas 
podem ser escutados na sequência de valsas de 
O Cavaleiro da Rosa de Richard Strauss.

A ópera Der Rosenkavalier (O Cavaleiro da 
Rosa), uma comédia para música, foi estreada 
em 1910. Depois da sua ópera Elektra, com 
orquestração sumptuosa e vozes wagneria‑
nas, Strauss decidiu mudar de direcção. Terá 
mesmo dito: “Agora vou escrever uma ópera de 
Mozart”. Para O Cavaleiro da Rosa, terá tentado 
imaginar o mundo no período de vida de Mozart, 
um mundo que, talvez em comparação com a 
sua própria realidade, teria sido a epifania da 
inocência. Assim, Strauss tentou assimilar, na 
sua música, a Viena do século XVIII, com as suas 
tradições, com a Viena do século XIX, as suas 

valsas e o sentimento musical por vezes hiper‑
‑romântico. A primeira sequência de valsas, 
como a ópera, inicia com o som majestoso e 
nobre das trompas. A música evoca os aconte‑
cimentos da ópera e o enredo em que se desta‑
cam Marschallin, o jovem Conde Octavian, a bela 
Sophie e o pobre Barão Ochs – que protagoniza 
a mais célebre das valsas da ópera. O Cavaleiro 
da Rosa terá sido talvez o maior êxito de Richard 
Strauss. As suas valsas transportam ‑nos para a 
Viena de Mozart, para a Viena de Strauss e para 
a Viena de hoje.

RUI PEDRO ALVES, 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 Univer‑
sidade 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 frequen‑
temente em muitas das principais casas de ópera 
do mundo, incluindo a Ópera Estatal da Baviera 
em Munique, a Semperoper de Dresden, a Metro‑
politan 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 Basti‑
lha em Paris. Dirigiu também na Ópera de Lyon, no 
Teatro Nacional de Praga e no Festival de Edim‑
burgo. Mais recentemente dirigiu na Ópera Alemã 
de Berlim (Rosenkavalier e Elektra de Richard 
Strauss, e a raramente interpretada Cassandra 
de Vittorio Gnecchi) e novas encenações de O 
Navio Fantasma de Wagner na Ópera de Leipzig 
e de Tristão e Isolda na Ópera Estatal de Estu‑
garda. Na Ópera de Lyon, juntou  ‑se ao encena‑
dor 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 repe‑
tidamente 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 
na discografia. A sua extensa discografia inclui 
ainda todos os Concertos para piano e Árias de 
concerto de Mozart.
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Sofia Nereida apresentação

Sofia Nereida é mulher, mãe e música. A sua acti‑
vidade vai desde o ser cravista (Ensemble Ars 
Iberica, 2018; Duo Abrazuver, 2016; Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, 2015; Orques‑
tra Factor E!, 2015; La Follia, Cozenza, Itália, 2013; 
Officina da Música, Portugal e Holanda, 2008; 
Orquestra Barroca Casa da Música, 2008), 
professora (Conservatório de Música do Porto, 
desde 2012; ESMAE, 2008/2012), criadora de 
espectáculos para o Serviço Educativo da Casa 
da Música (Musicália, 2018; Príncipe Des’Orien‑
tado, 2014; Viva, Vivaldi!, 2013; O que é a Música 
Antiga?, 2012); criadora de workshops de música 
para crianças na Casa da Música (Pataxó Mi Ré 
Dó com Nuno Peixoto de Pinho, 2018; Mini Mozart 
com António Miguel, 2017; Nem Ata nem Dançata 
com Nuno Peixoto de Pinho, 2016; Na Ponta dos 
Dedos com António Miguel, 2015; Árvore Menina 
com António Miguel, 2016) e em São Tomé e Prín‑
cipe (Eu e os Sons, 2016), e de música para teatro 
infantil (Opostos Bem Dispostos; Uma Famí‑
lia é uma Família) e animadora musical (Festival 
dos Canais, Aveiro, 2016; Guimarães Capital da 
Cultura, 2012) e amante de Músicas do Mundo. 

Criou, em parceria com Rasmus Forman, 
workshops de artes e mindfulness. Fez a apre‑
sentação de concertos da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música e da Orquestra Barroca 
Casa da Música.

Em 2019, Sofia Nereida continua a traba‑
lhar no Conservatório de Música do Porto 
como professora e acompanhadora ao cravo, 
e na Casa da Música como co ‑líder de espec‑
táculos e workshops. Para além da sua forma‑
ção enquanto cravista (Licenciatura na ESMAE, 
2008, Mestrado em Ensino na ESML, 2015), toca 
acordeão como autodidacta.
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado  
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de entre 
os quais se destacam Stefan Blunier, 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 Swensen, 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 Bavouzet, Pedro 
Burmester, Joyce Didonato, Alban Gerhardt, 
Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina Ibragi‑
mova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Chris‑
tian Lindberg, Tasmin Little, Felicity Lott, António 
Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise 
de la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair, Frank Peter Zimmermann ou 
o Quarteto Arditti. Diversos compositores traba‑
lharam 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, Harrison Birtwistle 
e Georg Friedrich Haas, a que se junta em 2019 o 
compositor Jörg Widmann.

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, Proko fieff, Brahms e Bruck‑
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego‑
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires 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 surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e 
Georges Aperghis (2017), além de discos dedica‑
dos a obras de compositores portugueses, todos 
com gravações ao vivo na Casa da Música. Na 
temporada de 2019, a Orquestra apresenta 
obras ‑chave do Novo Mundo – entre as quais 
Amériques de Edgard Varèse e a Quarta Sinfo‑
nia de Charles Ives –, a Integral das Sinfonias de 
Tchaikovski, as sonoridades revolucionárias de 
Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, Pedro 
Amaral, Clotilde Rosa e Pedro Lima.

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 instrumentistas, 
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
Zofia Wóycicka
Nemanja Ljubinkovic*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Emília Vanguelova
Andras Burai
Flávia Marques*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Raquel Santos*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Emília Alves

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

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Eldevina Materula
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Henriques*

Tuba
Keisuke Nishibu*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados



Para mais informações contactar Luísa Bessa 

lbessa@casadamusica.com 

Telefone  220 120 201

LEGADOS E DOAÇÕES

Já alguma vez pensou em encomendar uma obra musical? 
Ter o seu nome associado ao grande piano de concertos da 

Sala Suggia? Ou, por exemplo, apoiar o Serviço Educativo em 
acções com doentes hospitalizados? 

São variadíssimos os modos como se pode envolver  
e contribuir para a Casa da Música em benefício das  

futuras gerações.  

Seja através da entrega de um bem que seja útil à missão da 
Casa da Música ou de uma doação pecuniária para um fim 

específico, a Fundação saberá cuidar da sua vontade.

Considere a Casa da Música quando tomar decisões sobre o 
seu património, deixando o seu nome ligado à Casa da Música 

para sempre.

Todos os fundos mecenáticos entregues à Fundação  
Casa da Música destinam‑se a contribuir para o dinamismo do 

programa artístico e educativo, razão de ser da  
Casa da Música.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


