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1ª PARTE

Richard Strauss 
Quatro Últimas Canções (1948; c.24min)*

1. Frühling (Primavera)
2. September (Setembro)
3. Beim Schlafengehen (Ao Adormecer)
4. Im Abendrot (Ao Pôr ‑do ‑sol)

2ª PARTE

Richard Wagner (versão de Lorin Maazel)
O Anel sem palavras (1853 ‑74/1987; c.70min)
— Excertos de Das Rheingold | O Ouro do Reno

Evocação das águas do Reno – Entrada dos Deuses no Walhalla – 
Descida às grutas dos Anões ferreiros – Relâmpago de Donner

— Excertos de Die Walküre | A Valquíria
Olhar apaixonado de Siegmund – Siegmund e Sieglinde – Fúria de Wotan – 
Cavalgada das Valquírias – Wotan despede‑se da sua filha predilecta

— Excertos de Siegfried
Mime aterrorizado – Siegfried forja a espada mágica – Siegfried vagueia pela floresta – 
Siegfried mata o Dragão – Lamento do Dragão

 — Excertos de Götterdämmerung | Crepúsculo dos Deuses
Amanhecer, paixão de Siegfried e Brünnhilde – Viagem de Siegfried no Reno – 
Hagen chama o seu clã – Siegfried e as Filhas do Reno – 
Morte de Siegfried e marcha fúnebre – Imolação de Brünnhilde

*Textos originais e traduções nas páginas 8 a 9.

Na impossibilidade de contar com a presença da soprano Miah Persson, por motivos de força maior, 
a Casa da Música agradece a Rebecca Evans a disponibilidade para interpretar as Quatro Últimas 
Canções de Strauss, à última hora.

GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS
PRÓXIMO CONCERTO:
17 ABR • STABAT MATER DE PERGOLESI
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Richard Strauss
MUNIQUE, 11 DE JUNHO DE 1864  

GARMISCH (ALPES BÁVAROS), 8 DE SETEMBRO DE 1949

Quatro Últimas Canções

O interesse de Richard Strauss pelo Lied mani‑
festou ‑se por todo o seu percurso criativo, 
um longo período de 78 anos, apesar de por 
vezes de forma intermitente. A sua produção 
neste domínio, superior a 200 peças, surgiu 
numa época em que este género passava por 
transformações importantes, verificando ‑se 
no seu contributo uma transição entre uma 
prática inicial firmemente assente na tradição 
romântica germânica e os Gesänge orquestrais 
tardios, marcados pela experiência operática 
entretanto adquirida. Foram várias as ocasiões 
em que compôs canções para coro a cappella 
ou com orquestra (inspirado pelos modelos de 
Brahms e Wagner), bem como aquelas em que 
orquestrou os seus próprios Lieder para voz e 
piano. As suas primeiras criações no âmbito 
do Lied para voz e orquestra remontam ainda 
aos anos de juventude, e seria neste campo 
que mais se faria notar o seu contributo para o 
género, ao levar mais longe as realizações de 
Berlioz e Mahler.

Os Vier letzte Lieder, para soprano e orques‑
tra, foram compostos em 1948, num período de 
5 meses, quando o compositor contava já 84 
anos. Em Maio desse ano, Strauss musicou o 
poema Im Abendrot de Joseph von Eichendorff, 
e nos meses seguintes compôs também música 
para três poemas de Hermann Hesse: Frühling, 
Beim Schlafengehen e September. O título do 
conjunto foi atribuído pelo seu amigo Ernst Roth, 
que as publicou em 1949, após a morte do autor, 
numa sequência que não obedece à ordem 

de composição nem à ordem de apresenta‑
ção na estreia. Esta sucedeu no Royal Albert 
Hall de Londres, em 1950, com a soprano Kirs‑
ten Flagstad e a Philharmonia Orchestra diri‑
gida por Wilhellm Furtwängler. Trata ‑se de um 
conjunto de canções que procuram reflec‑
tir sobre o significado da morte, não propria‑
mente de modo pesaroso ou amargurado, mas 
antes de uma perspectiva tranquila e de calma 
aceitação da aproximação do final da vida. 
Para os versos sonhadores dos textos poéti‑
cos o compositor cria linhas melódicas pairan‑
tes de uma beleza intensa – o longo fraseado 
característico da escrita straussiana para a voz 
de soprano, que aqui atinge a sua apoteose –, 
acompanhadas por todo um refinado imagi‑
nário sonoro orquestral, sempre com recurso 
a meios simples e claros. Esta é uma música 
de uma sensualidade deslumbrante, de uma 
nostalgia tocante, que se destaca pelo modo 
extraordinariamente subtil como o composi‑
tor entrelaça a voz com as texturas orquestrais.

A canção n.º 1, Frühling (Primavera), elabora, 
numa atmosfera resplandecente, um retrato 
dessa estação do ano, constituindo como que 
um hino à vida na juventude. Num andamento 
Allegretto, as tonalidades sombrias em que 
abre acabam por conduzir à tonalidade mais 
luminosa de Lá maior. 

A canção n.º 2, September, um Andante em 
Ré maior, começa a tornar claro que a temá‑
tica destas peças é afinal a despedida e a 
morte, sendo o final do Verão usado enquanto 
metáfora para a condição mortal de todas as 
criaturas terrenas. As frases vocais são envol‑
vidas por clarinetes e oboés, e uma passagem 
a solo na trompa encerra o momento com uma 
consolação final. 
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Já a canção n.º 3, Beim Schlafengehen 
(Ao Adormecer), apresenta, por meio da descri‑
ção da aproximação da hora do sono, mais 
uma metáfora para a aproximação da hora da 
morte, o instante em que o sujeito poético se 
desinteressa finalmente das tribulações da vida 
terrena. Esta é uma das peças mais tocantes de 
Richard Strauss, num Andante em torno de Fá 
menor, em que a celesta e os sopros ilustram 
a noite estrelada que é alvo dos anseios do 
sujeito poético. Numa segunda secção, em Ré 
bemol maior, o violino apresenta ‑se a solo num 
êxtase de intensidade quase religiosa (repre‑
sentando a ascensão a que a alma aspirava) e 
a suave entrada da soprano faz recordar o arti‑
fício a que o compositor havia recorrido no seu 
célebre Morgen!. 

Por fim, na canção n.º 4, Im Abendrot 
(Ao Pôr ‑do ‑sol), a temática da morte torna‑
‑se ainda mais explícita, com a expressão do 
estado emocional de alguém que está cons‑
ciente de que a sua vida heróica se aproxima do 
derradeiro ocaso – a mesma imagem que havia 
veiculado no final de Ein Heldenleben (1898). 
Tal como esse poema sinfónico, aliás, também 
esta peça está na tonalidade de Mi bemol maior. 
No momento em que os dois viajantes fatiga‑
dos se preparam para a noite infinita e contem‑
plam o último pôr ‑do ‑sol, faz ‑se ouvir o canto 
das cotovias, representado pelos trinados das 
flautas. O modo como o compositor trabalha 
musicalmente a interrogação final, “Ist dies 
etwa der Tod?” (“Talvez seja isto a morte?”) 
– e em particular a palavra “Tod” –, é fasci‑
nante, deixando a música e o ouvinte comple‑
tamente em suspenso. É neste momento que 
a orquestra sussurra uma citação do “tema da 
transfiguração” de Tod und Verklärung (Morte 
e transfiguração, 1889), poema sinfónico que 

havia composto quase 60 anos antes, suge‑
rindo assim o triunfo da vida sobre a morte – 
ideia que é reforçada pela rememoração do 
canto das cotovias, à medida que a música se 
desvanece no silêncio.

LUÍS M. SANTOS, 2015
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Richard Wagner 
LEIPZIG, 22 DE MAIO DE 1813  

VENEZA, 13 DE FEVEREIRO DE 1883

O Anel sem palavras 
(versão de Lorin Maazel)

Richard Wagner assumiu‑se como uma figura 
de grande relevo na história da ópera, uma 
vez que a sua orientação reformista foi deci‑
siva na emergência de uma nova concepção 
do género, tendo as suas ideias alcançado um 
impacto bastante alargado nas décadas subse‑
quentes. Com a sua evocação da ascensão e 
colapso das civilizações, e recorrendo a uma 
concepção da arte de acordo com o princípio 
de Gesamtkunstwerk (“obra de arte total”), Der 
Ring des Nibelungen, teatralogia de que fazem 
parte Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried e 
Götterdämmerung, é indubitavelmente uma 
das criações artísticas mais imponentes da 
cultura ocidental. A génese da obra remonta ao 
ano de 1848, quando o compositor elaborou um 
esboço em prosa intitulado O Mito dos Nibelun‑
gos, o qual nos anos seguintes seria substan‑
cialmente alargado, dando origem a um enredo 
que tinha as suas raízes na mitologia nórdica e 
germânica. O trabalho de composição musi‑
cal decorreu essencialmente entre 1853 e 1874, 
tendo a estreia do ciclo integral ocorrido em 
Agosto de 1876, em Bayreuth, sob a direcção 
de Hans Richter.

Em 1987, Lorin Maazel (1930 ‑2014), um dos 
directores de orquestra mais aclamados do seu 
tempo (foi inclusivamente o primeiro maestro 
americano a dirigir no Festival de Bayreuth, em 
1960), produziu uma longa síntese sinfónica da 
obra, intitulada Ring Without Words. Estimu‑
lado pela menção de Wieland Wagner, neta 

do compositor, segundo a qual a componente 
orquestral da partitura formava um subtexto 
subconsciente por detrás de todo o drama, 
Maazel mergulhou na tarefa crendo que, de 
facto, a partitura orquestral conteria, de forma 
codificada, o conteúdo da própria tetralogia, 
e que, uma vez descodificada, essa partitura 
revelaria a sua dimensão lendária e filosófica 
em todo um mundo puramente sonoro. Apesar 
de ter sido concebida como um drama musi‑
cal, para ser cantado, representado e ence‑
nado, de acordo com o referido princípio de 
Gesamtkunstwerk – o que, para alguns, tornou 
esse todo inviolável –, para Maazel, uma síntese 
sinfónica poderia de facto revelar esses códi‑
gos profundos. A iniciativa surgia ainda na 
sequência da prática dos excertos sinfónicos 
wagnerianos, que começou a estabelecer ‑se 
nas salas de concertos ainda durante a vida de 
Wagner, sendo que ele próprio chegou a dirigir 
em tais ocasiões. Esta compilação (um pasti‑
che, para ser mais exacto) baseou ‑se no prin‑
cípio de que a música deveria fluir sem pausas 
e em sequência cronológica, desde a primeira 
nota de Das Rheingold até ao último acorde 
de Götterdämmerung, recorrendo apenas ao 
material fornecido pelo próprio compositor. O 
desafio mais intimidante consistiu na selecção 
das passagens de transição mais adequadas 
nos momentos da partitura que se encontram 
entre os números orquestrais mais famosos.

A obra inicia ‑se com uma evocação das 
águas do Reno (o Prelúdio de Das Rheingold), 
de cujas profundezas ascende majestosa‑
mente, com o importante motivo das trompas, 
chegando a uma majestosa visão do Walhalla, 
o imponente castelo das divindades nórdi‑
cas (Cena 2). Em seguida, a música retrata a 
descida de Wotan e Loge até às grutas dos 
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anões de Nibelheim (Cena 3), com a marcha 
tempestuosa desencadeada pelo martelo de 
Donner, que é aqui interpretado pelo trombone.

Uma grande detonação dos tímpanos trans‑
porta a obra para o início de Die Walküre, no 
quadro da tempestade que então acontece, e 
para uma recordação do episódio consolador 
entre Siegmund e Sieglinde: acalmada a intem‑
périe, Sieglinde cuida de Siegmund dentro de 
uma cabana na floresta, cabendo a um solo de 
violoncelo representar o amor cada vez mais 
profundo e arrebatado entre ambos (final do 
Acto I). Depois de evocar a fúria de Wotan, 
causada pela desobediência da sua filha Brün‑
nhilde, bem como o assassínio de Siegmund e 
Hunding (recorrendo ao Prelúdio do Acto II), 
tem lugar a “Cavalgada das Valquírias” (do início 
do Acto III), o momento em que as Valquírias 
transportam os heróicos guerreiros caídos para 
o Walhalla. Os excertos de Die Walküre termi‑
nam com alguma da música mais comovente 
de toda a tetralogia, nomeadamente com o 
episódio do Acto III em que Wotan abandona 
a sua amada filha Brünnhilde (“Despedida de 
Wotan”), retirando ‑lhe a condição de imortal e 
remetendo ‑a a um sono profundo envolta num 
círculo de chamas, do qual poderá ser desper‑
tada apenas por um verdadeiro herói (“Música 
do fogo mágico”).

Foi de Siegfried que Maazel extraiu o seg‑
mento mais curto da sua selecção. Após o som 
do receio do anão Mime perante as suas visões 
terríficas e o momento em que Siegfried forja a 
sua espada mágica (durante o Acto I), segue ‑se 
o episódio em que o jovem, perdido nos seus 
pensamentos, vagueia na floresta e contempla 
a beleza da natureza, ouvindo a canção do pás‑
saro que lhe revela que uma bela adormecida 
o aguarda (Acto II, “Murmúrios da floresta”). 

A atmosfera serena é subitamente quebrada 
por dois momentos violentos (ainda no Acto II): 
o assassinato do dragão (Fafner disfarçado) e, 
por fim, o lamento de Fafner.

Por sua vez, Götterdämmerung foi a fonte 
de mais de metade da síntese sinfónica de 
Maazel. Do Prólogo, é evocada a longa sequên‑
cia que retrata o nascer do Sol – na qual 
Wagner, com mestria, faz a orquestra viajar 
de um extremo ao outro do espectro da sua 
cor –, bem como a paixão entre Siegfried e 
Brünnhilde, ao que se segue a partida de Sieg‑
fried em busca de novas aventuras (“Viagem 
de Siegfried pelo Reno”). Intromete ‑se, ines‑
peradamente, o episódio em que o rancoroso 
Hagen convoca os seus vassalos a pegar em 
armas (Acto II, Cena 3), seguindo ‑se o encontro 
entre Siegfried e as Filhas do Reno, que cantam 
docemente tentando convencê ‑lo a devolver o 
anel (Acto III, Cena 1). Esta sumptuosa viagem 
pela partitura wagneriana encerra com a 
recordação da morte do herói e do seu cortejo 
fúnebre (“Marcha fúnebre de Siegfried”) e, final‑
mente, com a “Imolação de Brünnhilde”, em que 
assistimos ao colapso do salão dos Gibichungs, 
à destruição do Walhalla, com os seus deuses 
moralmente falhados, regressando ao Reno o 
amaldiçoado anel.

LUÍS M. SANTOS, 2019
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Richard Strauss
Quatro Últimas Canções

1. Frühling
(Poema: Hermann Hesse)

In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
Von deinem Duft und Vogelsang.

Nun liegst du erschlossen
In Gleiß und Zier
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder,
du lockst mich zart,
es zittert durch all meine Glieder
deine selige Gegenwart!

2. September
(Poema: Hermann Hesse)

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
In den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er
die müdgeword’nen Augen zu.

Primavera

Em túmulos crepusculares
Sonhei longamente
Com as tuas árvores, os teus céus azuis,
O teu perfume e o teu canto de pássaros.

Agora aqui estás
Envolta em brilho e glória,
Banhada em luz,
Como um milagre diante de mim.

Reconheces ‑me
E atrais ‑me docemente;
E os membros tremem ‑me
Com a tua presença bem ‑aventurada!

Setembro

O jardim está de luto,
A chuva fria penetra nas flores.
O Verão estremece calmamente
Aproximando ‑se do seu fim.

As folhas douradas caem uma a uma
Do alto da acácia.
O Verão sorri, surpreendido e cansado,
No sonho moribundo do jardim.

Detém ‑se ainda longamente junto às rosas,
Procurando o repouso.
Lentamente vai cerrando
Os seus olhos fatigados.

Traduções livres de Cláudia Mealha gentilmente cedidas pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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3. Beim Schlafengehen
(Poema: Hermann Hesse)

Nun der Tag mich müd’ gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.

Hände, laßt von allem Tun,
Stirn, vergiß du alles Denken.
Alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele, unbewacht,
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

4. Im Abendrot
(Poema: Joseph von Eichendorff)

Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand;
vom Wandern ruhen wir
nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft.
Zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit.
Daß wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot.
Wie sind wir wandermüde ‑
Ist dies etwa der Tod?

Ao Adormecer

Agora que a jornada me fatigou
O meu desejo ardente,
Receberá com amizade a noite estrelada
Como uma criança fatigada.

Mãos, abandonai todo o trabalho,
Fronte, esquece todos os pensamentos,
Agora todos os meus sentidos
Querem mergulhar no sono.

E a minha alma, livre de vigilância,
Quer pairar com asas livres,
Para no círculo mágico da noite
Viver mil vezes profundamente.

Ao Pôr ‑do ‑sol

Através de penas e de alegrias
Caminhámos de mão dada,
Agora repousamos os dois da viagem
Nessa terra sossegada.

Em torno de nós os vales inclinam ‑se,
O céu escurece já,
Só duas cotovias se elevam,
Sonhadoras, no ar perfumado.

Aproxima ‑te e deixa ‑as esvoaçar,
Em breve será hora de dormir,
Não vamos nós perder ‑nos
Nesta solidão.

Ó paz ampla e tranquila,
Tão profunda ao pôr ‑do ‑sol;
Como estamos cansados da viagem!
Será isto talvez a morte?
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Stefan Blunier direcção musical

Director Geral de Música da cidade de Bona 
entre 2008 e 2016, Stefan Blunier foi maestro 
da Orquestra Beethoven de Bona e da Ópera 
de Bona. Sob a sua direcção carismática e 
com uma nova consciência musical, a orques‑
tra tornou ‑se mais requisitada e realizou digres‑
sões bem ‑sucedidas na China, em 2011, e nos 
Estados Unidos da América. As suas grava‑
ções com esta orquestra foram reconhecidas 
com dois prémios ECHO Klassik para “disco 
de ópera do ano” (2011 e 2012) – Der Golem 
de Eugen d’Albert e Irrelohe de Schreker, esta 
última vencedora também do Prémio da Crítica 
Alemã 2012. Recebeu outros prémios e nomea‑
ções pelas gravações de obras sinfónicas de 
Respighi, Schoenberg, Franz Schmidt (Sinfo‑
nia n.º 4), Bruckner (Sinfonia n.º 8) e Beethoven. 

Como convidado, dirigiu praticamente 
todas as orquestras sinfónicas das rádios 
alemãs, a Orquestra da Gewandhaus de Leip‑
zig, a Filarmónica de Ludwigshafen, a Sinfónica 
de Duisburg e as principais orquestras da Dina‑
marca, da Bélgica, do Extremo Oriente, da 
Suíça e de França. 

Mais recentemente, dirigiu as Sinfónicas 
NHK e Yomiuri Nippon (Japão), a Sinfónica 
Escocesa da BBC, a Sinfónica da Irlanda, a 
Filarmónica de Estugarda, a Sinfónica do Porto 
Casa da Música, as Filarmónicas de Rheinland‑
‑Pfalz e do Sul da Holanda, a Orquestra da 
Rádio Norueguesa e a Century Symphony 
Orchestra de Osaka. Paralelamente aos seus 
compromissos em Bona, foi Maestro Convi‑
dado Principal da Orquestra Nacional da 
Bélgica (2010 ‑2013), com a qual continua a 
gravar e realizar digressões. 

No domínio da ópera, dirigiu produções em 
Munique, Hamburgo, Leipzig, Estugarda, Berlim 

(Ópera Alemã e Komische Oper), Montpe‑
llier, Oslo, Berna, Genebra e Londres (English 
National Opera). A sua interpretação de Thais 
de Massenet na Ópera de Bona, em 2014, foi 
aclamada pela imprensa alemã. Após a bem‑
‑sucedida produção de Daphne na Ópera de 
Frankfurt, foi de imediato convidado para aí diri‑
gir Tristão e Isolda. Entre as óperas que dirigiu 
recentemente, destacam ‑se Elegia para Jovens 
Amantes de Henze (English National Opera), 
Diálogos de Carmelitas de Poulenc e O Amor 
das Três Laranjas de Prokofieff (Komische Oper 
de Berlim), Elektra e Tannhäuser (Bona), Rigole‑
tto (Ópera de Zurique) e Les Contes d’Hoffmann 
(Ópera Norueguesa). Dirigiu Wozzeck no Grand 
Théâtre de Genève, sendo de imediato convi‑
dado para regressar na temporada 2017/18 para 
uma produção de O Barão Cigano. O seu espe‑
cial interesse pela música de final do século 
XIX e início do XX, bem como pelo repertório 
contemporâneo, levou ‑o a dirigir produções 
como Irrehole e Das Spielwerk de Schreker, 
Krol Roger de Szymanowski, Der Rattenfänger 
de Cerha e a estreia alemã de L’amour de loin 
de Saariaho. 

Natural de Berna (Suíça), Stefan Blunier 
estudou piano, trompa, composição e direcção 
de orquestra em Berna e na Escola Superior 
Folkwang em Essen. É fundador do Ensemble 
para a Nova Música de Essen. Depois das bem‑
‑sucedidas participações nos Concursos de 
Besançon e Malko, foi nomeado Maestro Titu‑
lar Associado em Mannheim e Director Musical 
e Maestro Titular em Darmstadt (2001 ‑2008), 
antes de assumir o seu mandato em Bona. 
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Rebecca Evans soprano 

Rebecca Evans nasceu no País de Gales e estu‑
dou na Guildhall School of Music & Drama.

Recentemente interpretou o papel ‑título 
em Rodelinda (English National Opera), Mare‑
chala em O Cavaleiro da Rosa (Ópera Nacional 
de Gales) e Alice Ford em Falstaff – em versão 
de concerto, dividindo o palco com o aclamado 
Sir Bryn Terfel e a Filarmónica Real de Liverpool 
dirigida por Vasily Petrenko. Nesta temporada 
estreia ‑se como Alice Ford no Teatro Real de 
Madrid, numa nova produção de Falstaff. 

Cantou ainda papéis como Condessa (As 
Bodas de Fígaro), Mimì (La Bohème), Pamina 
(A Flauta Mágica), Zerlina (Don Giovanni) e 
Despina (Così fan tutte) na Royal Opera House, 
Covent Garden; Ginevra (Ariodante), Despina, 
Ilia (Idomeneo) e Susana (As Bodas de Fígaro) 
na Ópera do Estado da Baviera; e Despina na 
Ópera Estatal de Berlim. Na English Natio‑
nal Opera cantou o papel principal em Rode‑
linda, Governanta em The Turn of the Screw, 
Romilda em Xerxes e Ginevra em Ariodante. 
Entre as muitas personagens que interpre‑
tou na Ópera Nacional de Gales destacam ‑se 
Marechala (O Cavaleiro da Rosa), Angelica 
(Orlando), Liu (Turandot), Mimì (La Bohème), 
Condessa (As Bodas de Fígaro), Pamina (A 
Flauta Mágica) e Gretel (Hänsel und Gretel). 
Nos Estados Unidos da América apresentou‑
‑se como Susana e Zerlina na Metropolitan 
Opera de Nova Iorque; Susana em Santa Fé; 
Pamina e Adele (O Morcego) na Lyric Opera 
de Chicago; e Zerlina, Anne Trulove (The Rake’s 
Progress) e Adina (L’elisir d’amore) na Ópera de 
São Francisco.  

Apresentou ‑se em concerto nos festivais 
de Salzburgo, Edimburgo, Tanglewood e Ravi‑
nia. É regularmente convidada para os Proms da 

BBC. Momentos altos das temporadas recen‑
tes foram a Nona Sinfonia de Beethoven com a 
Orquestra do Gewandhaus de Leipzig (direc‑
ção de Blomstedt) e com a Sinfónica de Londres 
(direcção de John Eliot Gardiner); A Child of our 
Time com a Orquestra Filarmónica de Estras‑
burgo (direcção de Carlo Rizzi); The Apostles 
com a Orquestra Hallé (direcção de Mark 
Elder); e Um Requiem Alemão de Brahms com a 
Orquestra da Academia de Santa Cecília (direc‑
ção de Antonio Pappano).

Artista premiada com um Grammy, Rebecca 
Evans tem um catálogo profícuo de gravações 
em que se incluem os papéis de Marzelline, 
Pamina e Gretel (direcção de Charles Macker‑
ras), Illia (direcção de David Parry) e Laila (direc‑
ção de Brad Cohen) para a etiqueta Chandos; 
de Nanetta (com John Eliot Gardiner) para a 
Philips; uma série de gravações de Gilbert e 
Sullivan com o maestro Charles Mackerras; e 
ainda um CD a solo com canções italianas para 
a EMI. 

Rebecca é fideicomissária do Colwinston 
Charitable Trust e patrona de várias instituições 
de solidariedade, entre elas a Shelter Cymru, 
a Ty Hapus e o programa “Music in Hospitals 
Cymru/Wales”.
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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 (maes‑
tro titular no período 2009 ‑2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, 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 Ibragimova, Steven Isser‑
lis, 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, 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, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger, Sir 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, Prokofieff, 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 
dedicados a obras de compositores portugue‑
ses, 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 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo‑
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio‑
nárias de Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, 
Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

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
Dorota Siuda*
Álvaro Pereira*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Ianina Khmelik
José Despujols
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Andras Burai
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Pedro Carvalho*
Jorman Hernandez*
Ana Luísa Carvalho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa 
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Jean Philippe Passos*
Flávia Marques*
Catarina Resende*

Viola
Mateusz Stasto
Alexander Znamenskiy*
Anna Gonera
Biliana Chamlieva
Francisco Moreira
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Jean Loup Lecomte
Virginia Corrales Rodriguez*
Isabel Pereira*

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

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
João Fernandes*
Juan Manuel Guevara*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques
Telma Mota*
Eldevina Materula

Clarinete
Luís Silva
João Moreira
Pedro Silva*
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
José Chanza Soria*
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Hugo Sousa*
José Bernardo Silva
Pedro Fernandes*
Bohdan Sebestik
Mickael Faustino*
Bruno Rafael*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito
Dawid Seidenberg

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
Sam Arthur*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé
José Afonso Sousa*

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Aroso*

Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados



10 DOM · 12:00 SALA SUGGIA

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

FRANCISCO FERREIRA direcção musical 

Obras de ZIMMER, PEETERS, PINA E BOUBLIL/SCHÖNBERG 

12 TER · 19:30 SALA SUGGIA

A IDADE DO OURO
CINE-CONCERTO · NOVO MUNDO

DRUMMING – GRUPO DE PERCUSSÃO

MIQUEL BERNAT direcção musical 

WORTEN DIGITÓPIA projecção

MARTIN MATALON Le Scorpion, música para o filme L’âge d’or de LUIS BUÑUEL

SALVADOR DALÍ guião

(estreia em Portugal)

16 SÁB · 16:00 SALA 2

MUNDO ANIMADO
CINE-CONCERTO PARA FAMÍLIAS · NOVO MUNDO 

Filmes de CHARLES CHAPLIN E BUSTER KEATON

INVICTA.MÚSICA.FILMES



16 SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

A QUIMERA DO OURO
CINE-CONCERTO · NOVO MUNDO 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

JAYCE OGREN direcção musical  

WORTEN DIGITÓPIA projecção

CHARLES CHAPLIN filme

CHARLES CHAPLIN (arr. Timothy Brock) música

EUROPEAN FILM PHILHARMONIC INSTITUTE

19 TER · 19:30 SALA SUGGIA

SHELTER
CINE-CONCERTO · NOVO MUNDO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

BRAD LUBMAN direcção musical

IRIS OJA meio‑soprano

LEONOR MELO soprano

ÂNGELA ALVES soprano

WORTEN DIGITÓPIA projecção

BILL MORRISON filme

DAVID LANG, MICHAEL GORDON E JULIA WOLFE música

DEBORAH ARTMAN libreto

INVICTA.MÚSICA.FILMES



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


