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1ª PARTE

Charles Ives
The Unanswered Question (1906; c.6min)1

John Adams
My Father Knew Charles Ives (2003; c.26min)2

1. Concord
2. The Lake
3. The Mountain

2ª PARTE

Charles Ives
Sinfonia n.º 4, para piano, coro e orquestra (1909 ‑1916; c.30min)3

1. Prelude
2. Comedy
3. Fugue
4. Finale

1 Obra dirigida com assistência do maestro Cláudio Ferreira.
2 Estreia em Portugal.
3 Estreia na Península Ibérica; obra dirigida com assistência dos maestros Raquel Couto e Cláudio 

Ferreira; texto original e tradução na página 10.
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Charles Ives
DANBURY, 20 OUTUBRO 1874

NOVA IORQUE, 19 MAIO 1954

The Unanswered Question

The Unanswered Question apresenta uma 
concepção musical originalíssima e pratica‑
mente sem precedentes à época de composi‑
ção da obra (1906): a de uma música em que se 
sobrepõem três camadas distintas e indepen‑
dentes, como se ouvíssemos, na verdade, três 
músicas completamente diferentes ao mesmo 
tempo. É fácil identificar essas três músicas na 
audição: a primeira a ser ouvida é a das cordas, 
uma música de carácter estático e imperturbá‑
vel, mantendo ‑se sempre num registo suave e 
consonante; a segunda é ‑nos trazida pelo trom‑
pete que, a espaços, vai repetindo uma mesma 
frase, curta e misteriosa; a terceira é protagoni‑
zada por um quarteto de flautas, que vai apare‑
cendo entre as intervenções do trompete e que 
– ao contrário das outras duas – vai mudando ao 
longo da peça, ficando cada vez mais intensa 
e dissonante. Enquanto que em praticamente 
toda a música ocidental até então composta, 
por muito complexa que fosse a textura, havia 
sempre uma preocupação de integração 
harmoniosa dos diferentes elementos, aqui o 
resultado é o de uma colagem heterogénea. 
Ives chega ao ponto de especificar, na partitura, 
que a parte das flautas “não tem de ser tocada 
exactamente na posição temporal indicada”, 
ou seja, que não tem de estar sincronizada de 
forma precisa com as outras partes – uma indi‑
cação inconcebível para praticamente qualquer 
compositor anterior (e mesmo contemporâneo).

É certo que Ives não era o único composi‑
tor, na época, a trabalhar essa ideia de sobre‑

posição de camadas musicais heterogéneas. 
Exemplos comparáveis aparecem em Debussy 
e Stravinski e alguns desses exemplos – como 
Sirènes, de Debussy (1899) – são até anteriores 
a 1906. Mas nenhum deles é tão radical como 
The Unanswered Question, no grau de disjun‑
ção e independência dos diferentes materiais 
– nem sequer o início da Sagração da Prima‑
vera de Stravinski (1913), em que se sobre‑
põem inúmeras melodias correspondentes 
a músicas folclóricas de diferentes locais da 
Rússia, mas em que, comparado com Ives, há 
uma muito maior sensação de junção. Muitos 
autores vêem inclusivamente nesse radica‑
lismo de Ives uma limitação, uma espécie de 
falta de perícia composicional. Assim, Jona‑
than Cross afirma que “as colagens de Ives são 
apenas isso: colecções desligadas de mate‑
riais sem relação uns com os outros”, acrescen‑
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tando que “a sua imaginação lúdica excedia de 
longe as suas realizações musicais do ponto de 
vista técnico” (The Stravinsky’s Legacy, 1998), 
enquanto o próprio John Cage falava da música 
de Ives como de um “pântano” (A Year from 
Monday: New Lectures and Writings, 1968).

Mas a verdade é que os três materiais de 
The Unanswered Question não estão desliga‑
dos. Há algo que os une e que permite esta‑
belecer a sua relação. Para o compreender, 
porém, temos de nos mover para além do 
domínio da música pura (os sons que ouvimos 
em concerto) e considerar o texto ou programa 
que Ives escreveu na introdução à partitura (um 
texto, ao que parece, inspirado por um poema 
de Ralph W. Emerson). Aí o compositor explica 
que as cordas representam “o Silêncio dos 
Druidas – que Nada Sabem, Vêem ou Ouvem”; 
que o trompete “entoa a Questão Perene da 
Existência”; e que “a busca pela Resposta Invi‑
sível levada a cabo pelas flautas (…) torna ‑se 
gradualmente mais activa”. Ives acrescenta 
que as flautas “à medida que o tempo passa 
(…) começam a aperceber ‑se da futilidade [da 
sua busca]” e que no final “a Questão é ouvida 
pela última vez e os Silêncios são ouvidos no 
fundo, numa Solidão Imperturbável”. 

Os Druidas parecem assim representar 
a inescrutabilidade do Cosmos, que perma‑
nece insensível às questões perenes que ator‑
mentam a existência humana (e Ives, de resto, 
chegou a dar à obra o subtítulo de “uma paisa‑
gem cósmica”). Daí que as cordas continuem 
sempre imperturbáveis, independentemente 
do que acontece no resto da música. E se o 
trompete é também sempre igual, é porque 
essas questões fundamentais (questões como 
o sentido da vida, o porquê da existência) são 
sempre as mesmas. E se as flautas são mais 

agitadas e se desenvolvem ao longo da peça, 
é porque representam os esforços do homem 
em dar resposta a essas questões – um esforço 
que acaba sempre por ficar sem resposta.

São vários os casos de obras de Ives em 
que só é possível compreender plenamente a 
música considerando a sua ligação a uma ideia 
literária ou poética. Algo comparável acontece 
numa outra obra composta em 1906, e original‑
mente pensada para formar um ciclo com The 
Unanswered Question: trata ‑se de Central Park 
in the Dark, em que a música também se divide 
em várias camadas independentes, represen‑
tando os ruídos da cidade contra um fundo 
de sons da natureza. Foram até essas ideias 
poéticas que inspiraram muitas das maiores 
inovações de Ives – ainda que seja também 
certo que desde muito cedo Ives se sentiu 
atraído pelo experimentalismo musical ( já no 
início da década de 1890, por exemplo, ainda 
adolescente, fazia experiências com técni‑
cas como a politonalidade, que só se afirma‑
riam na música europeia a partir da década de 
1910). Seja como for, e apesar de Ives ter tido de 
esperar quarenta anos para ouvir uma execu‑
ção pública de The Unanswered Question, e de 
a obra ter sido então recebida com manifesta 
hostilidade, ela é hoje considerada um clássico 
do século XX.
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John Adams
WORCESTER, 15 DE FEVEREIRO DE 1947

My Father Knew Charles Ives

Tal como a obra anterior deste concerto, 
também a de John Adams começa com uma 
melodia no trompete. Em vez de um curto 
fragmento de 5 notas que se vai repetindo 
a espaços, o que temos aqui é uma melo‑
dia longuíssima (com 84 notas no total, para 
ser preciso, e durando mais de 2 minutos). 
Ainda assim, a referência é inequívoca, como 
o próprio John Adams elucida: “uma trompete 
distante flutua no ar, entoando uma melodia 
longa e meditativa – a imagem emblemática 
de Ives, a “pergunta” sem resposta e que não 
pode ser respondida, que é para os americanos 
o que as quatro primeiras notas da 5ª Sinfonia 
de Beethoven são para o Velho Mundo”.

Esta obra, composta em 2003 em resposta 
a uma encomenda da Orquestra Sinfónica de 
São Francisco, é, na verdade, e como o indica 
o título, uma homenagem de John Adams 
a Charles Ives, um compositor que muito 
o marcou e influenciou. O conteúdo literal 
do título é, de resto, falso, pois o pai de John 
Adams não conheceu, de facto, Charles Ives. 
Poderiam, contudo, ter ‑se conhecido, não só 
porque foram contemporâneos (ainda que Ives 
fosse, claro, mais velho), mas também porque 
ambos viviam na região da Nova Inglaterra. 
Aliás, Adams nasceu em Worcester, 200 quiló‑
metros a nordeste de Danbury, onde nascera 
Ives – uma distância curtíssima para padrões 
americanos. E há várias outras afinidades entre 
os dois compositores: tal como Ives começou 
a estudar composição com o pai, também 
Adams recebeu as primeiras lições de clari‑

nete com o seu pai; e ambos cresceram a tocar 
em bandas filarmónicas e a ouvir tanto música 
popular como clássica (um eclectismo que se 
reflecte na música de ambos). E entre o pai de 
Adams e Ives há outra afinidade: eram ambos 
homens de negócios durante o dia (Ives no 
ramo dos seguros) e artistas à noite.

Este lado autobiográfico reflecte ‑se não 
só na ideia geral da obra mas também no 
conteúdo específico de cada um dos três 
andamentos em que a música se divide. Assim, 
e de acordo com palavras do compositor, o 
início do primeiro andamento evoca “a quie‑
tude da neblina numa manhã de Verão”; segue‑
‑se uma passagem mais animada, cujo início é 
assinalado pela entrada de um tema vigoroso 
nas cordas graves e nos trombones, represen‑
tando uma parada militar como aquelas em 
que Adams marchava ao lado do pai nos dias 
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de Verão. Já o segundo andamento, intitulado 
“Lago”, evoca uma atmosfera nocturna durante 
o Verão, em que “sobre os sons gentis da água 
piscam luzes ao longe e pairam mosquitos”; à 
frente, ouvimos o som distante de música de 
baile, evocando o momento, em 1935, em que 
o pai de Adams conheceu a mãe, enquanto 
tocava clarinete num desses bailes. Já o 
terceiro andamento, apelidado “Montanha”, 
refere ‑se ao Monte Kearsarge, parte da cordi‑
lheira dos Apalaches, que Adams podia ver 
das traseiras da sua casa em New Hampshire: 
“começando como um devaneio distante, [a 
música] cresce para uma massa gigantesca, 
um implacável muro de granito”.

As referências à música de Ives vão muito 
para além do uso do trompete. Por exemplo, 
Adams cita passagens específicas de obras de 
Ives, como o final da 2ª Sinfonia, e de hinos que 
o próprio Ives citava amiúde, como Near, My 
God, to Thee (ver texto a seguir sobre a Sinfonia 
n.º 4). A ideia de melodias populares sobre um 
fundo dissonante, muito presente no primeiro 
andamento da obra de Adams, é também 
um traço tipicamente Ivesiano, assim como 
a ideia de uma música em que se vai acumu‑
lando cada vez mais material até atingir um 
verdadeiro caos sonoro. Essa ideia está igual‑
mente presente no primeiro andamento, cujo 
título, “Concord”, é uma outra referência a Ives, 
que deu esse título a uma das suas obras mais 
célebres – a Concord Sonata, para piano. Mas o 
Concord a que se referem não é exactamente o 
mesmo: o de Ives é uma cidade em Massachu‑
setts, e o de Adams uma outra cidade, com o 
mesmo nome, em New Hampshire. Mas, mais 
uma vez, a geografia é próxima: apenas uns 100 
quilómetros separam os dois locais.
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Charles Ives

Sinfonia n.º 4, para piano, coro e orquestra

Se Ives teve de esperar quarenta anos para 
ouvir The Unanswered Question, no caso da 
Sinfonia n.º 4 não chegou sequer a ouvir a 
obra. Composta entre 1909 e 1916, a primeira 
vez que foi apresentada a sinfonia completa 
(com todos os seus quatro andamentos) foi 
apenas a 26 de Abril de 1965, praticamente 
13 anos depois da morte do compositor. Em 
vida tinha tido apenas oportunidade de ouvir 
execuções parciais, como uma versão (ainda 
por cima simplificada) dos dois primeiros anda‑
mentos, em 1927, e uma outra apenas com o 
terceiro, em 1933. 

Este foi, na verdade, um padrão comum na 
música de Ives. Em parte, isso explica ‑se pelo 
carácter experimental e revolucionário de 
muitas dessas obras, razão pela qual encon‑
travam imensa resistência, crítica e incom‑
preensão da parte dos potenciais intérpretes 
que, sem grande sucesso, o compositor ia 
tentando contactar. Só a partir da década de 
1930 é que a música de Ives começou, lenta‑
mente, a ser descoberta e tocada, numa altura, 
aliás, em que tinha já deixado de compor. Mas 
uma outra razão que ajuda a compreender o 
facto de as suas obras não terem sido logo toca‑
das é que Ives não estava propriamente inse‑
rido no meio profissional. Apesar de ter tido uma 
formação muito consistente enquanto compo‑
sitor (primeiro com o pai e depois com Hora‑
tio Parker, na Universidade de Yale) e de ter 
trabalhado entre 1888 e 1902 como organista 
profissional em várias igrejas, a música não era 
a sua ocupação principal. Na verdade, trabalhou 
desde 1899 na área dos seguros, um negócio 

em que acabaria até por ter bastante sucesso. 
Compunha nos tempos livres e fora de quais‑
quer circuitos institucionais. Talvez só se possa 
compreender o radicalismo das suas inovações 
se tivermos em conta essa independência que 
lhe era proporcionada pelo relativo isolamento.

A Sinfonia n.º 4 pode ser considerada, em 
muitos aspectos, a súmula de toda a obra 
de Ives, não só pela enorme complexidade e 
originalidade da concepção, mas também por 
se conjugarem nesta obra grande parte dos 
elementos característicos do seu estilo. Um 
deles é a utilização de música pré ‑existente, 
com citações tanto de outras obras de Ives 
(como a Concord Sonata, citada no primeiro 
andamento, e o Quarteto de cordas n.º 1, que 
serviu de base ao terceiro) como de hinos 
protestantes, que Ives conhecia da sua infân‑
cia e dos anos passados como organista. Nesta 
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obra, aparecem mais de uma dezena desses 
hinos, destacando ‑se Nearer, My God, to Thee 
de Lowell Mason (1792 ‑1872), evocado por 
dois violinos no primeiro andamento e depois 
cantado pelo coro (sem palavras) no último 
andamento. O coro canta também (no primeiro 
andamento, e dessa vez com texto) um outro 
hino de Mason, Watchman, Tell Us of the Night. 
Muitos outros aparecem citados apenas na 
parte instrumental, por vezes – em particular 
no segundo andamento – sobrepostos uns com 
os outros, numa técnica próxima da colagem de 
materiais heterogéneos em The Unanswered 
Question. Entre outras características inova‑
doras desta obra incluem ‑se a complexidade 
rítmica, que obriga, a dada altura, a que este‑
jam em palco três maestros, cada um deles 
marcando um tempo diferente; e o uso de 
harmonias inovadoras, como quartos de tom 
nas cordas (numa versão surpreendente de 
um hino de Joseph Webster (1819 ‑1875), In the 
Sweet By ‑and ‑By).

Tal como em The Unanswered Ques‑
tion, também aqui só é possível compreen‑
der plenamente as opções musicais de Ives à 
luz de um contexto programático. Desde logo, 
a obra evoca uma “espécie de catálogo do 
ambiente sonoro das cidades e aldeias ameri‑
canas” (Tranchefort, Guia da música sinfónica, 
1986), sugerindo a complexidade e a multipli‑
cidade da vida contemporânea nos Estados 
Unidos. De forma menos óbvia, a música evoca 
também um programa esotérico, próximo até 
do que acima se descreveu a propósito de The 
Unanswered Question. Como vem explicado 
num programa escrito, a partir de conversas 
com o compositor, por Henry Ballamann (o 
maestro que dirigiu a estreia dos dois primeiros 
andamentos, em 1927), também aqui a música 

procura encarnar as grandes questões da 
vida, “o Quê e Porquê que o espírito do homem 
pergunta da vida”. É esse o sentido, em particu‑
lar, do breve e misterioso primeiro andamento, 
que funciona como um prelúdio. Os três anda‑
mentos seguintes dão, cada um deles, uma 
diferente resposta a essas perguntas. Assim, 
o segundo andamento baseia ‑se num conto de 
Nathaniel Hawthorne, intitulado The Celestial 
Railroad, em que um homem sonha estar num 
caminho ‑de ‑ferro que leva pessoas à cidade 
celestial, e a música representa o contraste 
entre o som do comboio e os hinos dos pere‑
grinos que fazem o seu caminho a pé: no final do 
sonho, o homem apercebe ‑se de que ter ido no 
comboio foi um logro, pois não há caminho fácil 
para chegar ao Céu (os peregrinos que iam a 
pé é que lá chegam). O terceiro andamento, por 
seu turno, exprime através da utilização de uma 
fuga (uma técnica musical muito académica) 
o reduzir da vida a um “formalismo e ritua‑
lismo”. Nenhuma dessas respostas é satisfa‑
tória, porém. É então o quarto andamento que 
procura trazer a verdadeira resposta, uma 
resposta que se pretende espiritual e trans‑
cendental, traduzida numa música de carác‑
ter místico e elevado, que Ives considerava ser 
a melhor que alguma vez tinha composto.

DANIEL MOREIRA, 2019
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Charles Ives
Sinfonia n.º 4, 
para piano, coro e orquestra 

Watchman, tell us of the night, 
What its signs of promise are.

Trav’ler, o’er yon mountain’s height,
See that glory ‑beaming star!

Watchman, aught of joy or hope?

Trav’ler, yes; it brings the day,
Promised day of Israel.

Dost thou see its beauteous ray?
Dost thou see?

Sentinela, fala ‑nos da noite,
Que nos prometem os seus sinais.

Viajante, além sobre o alto da montanha,
Olha aquela estrela resplandecente!

Sentinela, um pouco de alegria ou esperança?

Viajante, sim; traz o dia,
O dia prometido de Israel.

Não vês o seu belo raiar?
Não vês?

Tradução: Joaquim Ferreira
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Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ‑
nea do mundo. Desenvolveu estreitas cola‑
borações com compositores de topo tais 
como John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas e outros, e diri‑
giu obras importantes de Ligeti, Romitelli, 
Boulez, Vivier e Zimmermann. Apresentou ‑se 
em festivais como BBC Proms, Wien Modern, 
Darmstadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. 
Maestro de grande versatilidade com uma 
abordagem aberta à programação e à interpre‑
tação musical, acredita firmemente na impor‑
tância das actividades de âmbito educativo e 
comunitário e na necessidade de questionar 
as fronteiras tradicionais da música clássica. 
É Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música e da Basel Sinfonietta.

Na temporada de 2018/19, Brönnimann 
regressa à Filarmónica de Seul e estreia ‑se com 
a Filarmónica do Luxemburgo (no âmbito do 
festival de música contemporânea Rainy Days 
na Philharmonie desta cidade), a Staatskape‑
lle Weimar, a Orquestra da Rádio Norueguesa, 
as Orquestras de Valência, Galiza e Astúrias, e 
a Tapiola Sinfonietta (Finlândia). Será o Direc‑
tor Artístico do festival Avanti! 2019 na Finlân‑
dia. Das temporadas passadas, destacam ‑se 
colaborações com as Filarmónicas de Oslo e 
Real de Estocolmo, a Philharmonia Orchestra, 
a Sinfónica da BBC e a Filarmónica de Bergen, 
entre outras. Recentemente estreou ‑se com 
as Sinfónicas das Rádios de Viena, Frankfurt 
e WDR, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa e 
as Orquestras de Câmara Aurora e de Muni‑
que. Trabalha frequentemente com o Klangfo‑
rum Wien, tanto em Viena como em digressão.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English National 
Opera, na Komische Oper de Berlim e no Teatro 
Colón (Argentina), em produções de La Fura 
dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klinghof‑
fer de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue‑
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann 
(com o compositor no papel de narrador) e Die 
Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e da Basel 
Sinfonietta, Baldur Brönnimann continua a diri‑
gir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desco‑
nhecidas com o repertório corrente. Entre 
2011 e 2015, foi Director Artístico do principal 
ensemble norueguês de música contemporâ‑
nea, BIT20. Foi Director Musical da Orquestra 
Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu‑
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches‑
ter, onde foi posteriormente nomeado Professor 
Convidado de Direcção de Orquestra. Actual‑
mente vive em Madrid. 
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Paulo Álvares piano

Nascido em Uberlândia, o pianista brasileiro 
Paulo Álvares estudou piano, música de câmara 
e música contemporânea na Universidade de 
São Paulo. Após ter criado em Belo Horizonte 
inúmeros eventos dedicados à música nova, a 
partir de 1985, realizou estudos de mestrado 
na Texas Christian University sob a orientação 
de Steven de Groote. Em seguida, entre 1988 
e 1990, estudou com Aloys Kontarsky e Hans 
Humpert na Escola Superior de Música de Coló‑
nia como bolseiro do DAAD. Depois de ganhar 
o Prémio Kranichsteiner no Curso Internacional 
de Darmstadt para a Música Nova, em Julho de 
1990, começou a explorar a relação entre piano 
e electrónica no IRCAM, em Paris. 

Paulo Álvares já se apresentou em todo 
o mundo como solista e músico de câmara. 
Dedica ‑se à música nova, à música impro‑
visada e a todo o vastíssimo repertório para 
piano. As suas muitas gravações abrangem, 
por exemplo, a obra integral de Mauricio Kagel 
para piano. Tem trabalhado regularmente como 
pianista com a Orquestra Sinfónica da WDR de 
Colónia, o Noamnesia Ensemble em Chicago, o 
Ensemble Het Spectra em Ghent e o Musikfa‑
brik. Apresentou ‑se como solista em festivais 
de música nova tais como: Wien Modern, Köln 
Trienale, Huddersfield, Musica em Estrasburgo, 
Festival Berio de Turim, Tage für Neue Musik 
Wittener e Musicia Festival Nova em São Paulo.

Paulo Álvares trabalhou com muitos 
compositores e maestros importantes da 
actualidade, incluindo Helmut Lachenmann, 
Mauricio Kagel, Luciano Berio, Tristan Murail, 
Phillip Glass, Peter Eötvös, Jonathan Harvey, 
Dieter Schnebel, Hans Zender, Karlheinz 
Stockhausen, Jonathan Nott, Zoltan Nagy e 

Gunter Schuller. É Professor de Piano e Impro‑
visação na Hochschule für Musik de Colónia e 
Professor Coordenador na ESART em Castelo 
Branco, Portugal.

Raquel Couto maestrina assistente

Raquel Couto nasceu no Porto, em 1988, e 
desde cedo que os seus estudos musicais se 
relacionaram com as áreas de canto e coro. 
Acabou por se licenciar em Direcção Coral, 
com o maestro Paulo Lourenço, na Escola 
Superior de Música de Lisboa. Ainda antes, 
licenciou ‑se em Educação Musical na Escola 
Superior de Educação do Porto. Cantou em 
vários coros, destacando ‑se o Ensemble Vocal 
Pro Música (maestro José Manuel Pinheiro) e o 
Coro de Câmara da Escola Superior de Música 
de Lisboa (maestro Paulo Lourenço).

Com o objectivo de aprofundar os conhe‑
cimentos na área da direcção de coros infan‑
tis e juvenis, participou em cursos nas cidades 
de Évora, Lisboa, Aveiro, Londres e Barcelona, 
onde trabalhou com os maestros Stephen 
Coker, Eugene Rogers, Paul Caldwell e Brett 
Scott (EUA); Werner Pfaff (Alemanha); Paul 
McCreesh, Greg Beardsell e Rachel Joy Staun‑
ton (Inglaterra); Elisenda Carrasco, Esteve 
Nabona e Basilio Astulez Duque (Espanha); e 
Maria Guinand (Venezuela).

Em 2012 participou no curso “Write an 
Opera” na Royal Opera House, em Londres. 
No ano lectivo de 2014/15 realizou o X Curso 
de Animadores Musicais da Casa da Música, 
onde trabalhou com Tim Steiner, Sam Mason, 
Paul Griffiths e Pete Letanka.

Desde 2012, dirige anualmente o Coro Mini 
do Festival Vocalizze em Almada. Tem vindo a 
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leccionar as disciplinas de Coro Infantil e Juvenil 
em academias e conservatórios portugueses, 
entre os quais se destacam a Fundação Musi‑
cal dos Amigos das Crianças (FMAC Lisboa), o 
Conservatório Regional de Vila Real e a Acade‑
mia de Música de Espinho. Foi responsável pela 
direcção musical do projecto de teatro “Em 
Cena”, dirigido pelo encenador Pedro Lama‑
res. Desenvolveu também um projecto artístico 
no Estabelecimento Prisional de Vila Real, com 
um grupo de 15 reclusos, que trabalhou sobre 
música, teatro e movimento e deu origem ao 
espectáculo Homem Capaz, apresentado no 
Teatro Municipal de Vila Real.

É um dos elementos fundadores do grupo 
vocal a cappella PopUp – Vozes Portáteis e foi 
fundadora e maestrina do SHINE – Coro Gospel 
em Lisboa. É fundadora e directora musical do 
Coro Lira (Infantil, Juvenil e Adultos), com sede 
na Casa das Artes do Porto. É a maestrina titu‑
lar do Coro Infantil Casa da Música.

Cláudio Ferreira maestro assistente

Cláudio Pais Ferreira iniciou os estudos musi‑
cais na Banda Bingre Canelense, prosseguindo 
a sua formação em trombone no Conservatório 
de Música de Aveiro. Terminou o curso de Instru‑
mentista de Sopro na ARTAVE. Licenciou ‑se em 
Trombone e concluiu mestrados em Pedago‑
gia do Instrumento, Teoria e Formação Musical 
e Direcção pela Universidade de Aveiro com o 
maestro Ernst Schelle. No âmbito deste último, 
sob orientação do maestro António Vassalo 
Lourenço, editou a obra Suite Africana de 
Frederico de Freitas, a publicar pela AvA Musi‑
cal Editions.

Trabalhou com pedagogos e maestros como 
António Saiote, Christopher Bochmann, Jean‑
‑Sébastien Béreau, Alberto Roque, Pascual 
Vilaplana e Jean ‑Marc Burfin, e colaborou com 
diversas orquestras, entre as quais a Orquestra 
Clássica da Madeira e a Orquestra do Algarve. 
Colaborou, como professor de naipe com a 
Orquestra Clássica de Espinho. Encontra ‑se a 
aperfeiçoar a sua técnica de direcção com o 
maestro Pedro Neves.

Tem vindo a dirigir um número crescente 
de concertos em salas importantes e é regu‑
larmente convidado para orientar estágios de 
orquestra. Na passada temporada, apresentou‑
‑se em concerto com a distinta solista interna‑
cional Elisabete Matos, dirigindo árias de ópera 
de Verdi, Boito e Puccini. Dirigiu recentemente, 
como maestro convidado, a Orquestra Sinfónica 
da Escola Profissional de Artes Performativas 
da Jobra, a Orquestra Filarmonia das Beiras e a 
Orquestra e Coro do Projecto Xiquitsi em Maputo. 

Actualmente é o maestro responsável pelos 
estágios de orquestra que os municípios de 
Trancoso, Mêda, Moimenta da Beira, Aguiar da 
Beira e Vila Nova de Foz Côa organizam conjun‑
tamente. Para a presente temporada tem agen‑
dados 32 concertos com diferentes orquestras 
escolares e profissionais. É o maestro titular 
da Orquestra Juvenil de Viseu e Docente no 
Conservatório Regional de Música Dr. José de 
Azeredo Perdigão.
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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 
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, Frank Peter Zimmermann 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na Casa 
da Música, destacando ‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, 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 categoria 
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 portu‑
gueses, todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2019, a Orques‑
tra apresenta obras ‑chave do Novo Mundo – 
entre as quais Amériques de Edgard Varèse e 
a Quarta Sinfonia de Charles Ives –, a Integral 
das Sinfonias de Tchaikovski, as sonoridades 
revolucionárias 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 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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Coral de Letras da  
Universidade do Porto

Premiado em vários festivais internacionais, 
o Coral de Letras da Universidade do Porto 
manteve uma intensa actividade ao longo da 
sua história, realizando centenas de concertos 
em Portugal e no estrangeiro, incluindo digres‑
sões por Espanha, Bélgica, França, Alemanha, 
Luxemburgo e Holanda.

A actividade do CLUP alimenta ‑se, natu‑
ralmente, do repertório a cappella de todas as 
épocas e também de géneros como a cantata, a 
oratória, a música coral sinfónica, num leque de 
estilos tão vário e tão distante quanto Jephté de 
Carissimi e Dies Irae de Penderecki, passando 
por Buxtehude, Bach (várias cantatas, Orató‑
ria de Natal), Haydn (Stabat Mater, A Cria‑
ção), Mozart (Requiem, Davidde Penitente), 
Bomtempo (Quatro Absolvições, em primeira 
audição moderna), Beethoven (Nona Sinfonia), 
Mendelssohn (Sonho de Uma Noite de Verão), 
Fauré (Requiem), Janáček (ópera A Raposinha 
Matreira), Prokofieff (Cantata para o Vigésimo 
Aniversário da Revolução de Outubro), Britten 
(Cantata Misericordium, The Prodigal Son, War 
Requiem), Fernando Lopes ‑Graça (Requiem 
pelas Vítimas do Fascismo em Portugal), Victo‑
rino d’Almeida (Sinfonia Concertante), Fernando 
C. Lapa (no coração do Porto).

Actuou, assim, com a Orquestra Sinfónica do 
Porto, a Orquestra Filarmónica de Moscovo, a 
Régie Sinfonia, a Orquestra Clássica do Porto, 
a Orquestra Artave, a Orquestra Esproarte, a 
Ópera de Birmingham, o Remix Ensemble, a 
Orquestra Nacional do Porto, a Orquestra do 
Norte, a Orquestra do Algarve, a Orquestra 
Barroca Casa da Música e outras várias forma‑
ções, sob a direcção dos maestros Gunther 
Arglebe, Álvaro Salazar, Graça Moura, Antó‑

nio Soares, Silva Pereira, Ferreira Lobo, Osvaldo 
Ferreira, Joana Carneiro, Dimitri Kitaenko, Mark 
Stephenson, Pietro Bellugi, Omri Hadari, Tim 
Lole, Martin André, Marc Tardue, Jaap ter Linden, 
Yves Abel e do seu próprio Director Artístico.

Mas é a música portuguesa que ocupa, por 
princípio, o lugar de relevo nos seus programas, 
assumindo aí especial importância quer a polifo‑
nia dos séculos XVI a XVIII, quer a obra de vários 
compositores do séc. XX e XXI, com destaque 
para a de Fernando Lopes ‑Graça, de que produ‑
ziu algumas primeiras audições.

Nesse contexto se integra a gravação de um 
álbum inteiramente preenchido com obras de 
Lopes ‑Graça, a convite do compositor e por si 
mesmo escolhidas, e da série Onze Encomen‑
dações das Almas para a RTP, com realização 
de Correia Alves, bem como a estreia das obras: 
6 Chorsätze für gemischten Chor, nach Gedich‑
ten von Eduard Mörike, de Filipe Pires; Motetes 
para um Tempo de Paixão, de Eurico Carrapa‑
toso (ciclo dedicado ao CLUP), no âmbito do 
1º Ciclo de Música Sacra de Viana do Castelo; 
cantata no coração do Porto, de Fernando C. 
Lapa, criada para o Centenário da Universidade 
do Porto, efeméride a que se destinou também 
Uma Antologia (Im)Possível, colhida nas XXIV 
séries de Canções Regionais Portuguesas e nas 
duas Cantata(s) do Natal de Fernando Lopes‑
‑Graça – o mais recente registo discográfico 
do Grupo.

O Coral de Letras da Universidade do Porto, 
instituição de utilidade pública, tem o apoio da 
Reitoria da Universidade do Porto, tendo sido 
agraciado com a Medalha de Mérito Cultural do 
Ministério da Cultura e com a Medalha de Mérito 
– Grau Ouro pela Câmara Municipal do Porto. 
Em 2016, celebrou o seu quinquagésimo aniver‑
sário, sendo dirigido desde a sua fundação por 
José Luís Borges Coelho.
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Violino I
James Dahlgren
Ildikó Oltai*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Maria Kagan
José Despujols
Andras Burai
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Clara Badia Campos*
Francisco Ferreira**
André Santos**

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Paul Almond
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Raquel Santos*
Jorman Hernandez*
Vítor Damião**
Alice Abreu**

Viola
Adrian Mustea*
Anna Gonera
Jean Loup Lecomte
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Luís Norberto Silva
Hazel Veitch
Theo Ellegiers
Clara Fernandes**
Leonel Andrade**

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

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Juan Manuel Guevara*
Joana Vaz**
Ama Oliveira**

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Ana Catarina Costa*
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira

Saxofone
Fernando Ramos*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

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

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
José Almeida*
Luís Granjo
Rui Brito
Rui Almeida**

Trombone
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
André Conde*
Nuno Martins

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
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Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*
Sandro Andrade*
Pedro Góis*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*
Estefanía Cereijo Omil**

Celesta
Luís Duarte*
Inês Ribeiro Lopes**

Órgão
Luís Duarte*

Sintetizador
Vítor Pinho*
Luís Duarte*
Estefanía Cereijo Omil**

Coral de Letras da Universidade do Porto

Abílio Machado
Adérito Gomes
Agostinho Magalhães
Albertina Brochado
Aldina Pereira
Alice Santos
Ana Almeida
Ana Luísa Carvalho
Ana Maria Marques
Ana Ulisses
Andreia Fernandes
Ângela Alves***
Ângela Felisberto
Anita Magalhães
Bernardete Felisberto
Bernardo Pinhal
Carla Cardoso
Carlos Antunes
Carlos Semedo
Carolina Santos
Dalila Teixeira
Daniel Lima
Fernanda Rodrigues
Gilson Coelho
Ilidio Brochado
Isabel Barroso
Isabel Ferreira
Isabel Pereira
Joana Pereira***

Joana Valente***
João Pedro
João Pedro Carlos
João Vasco Rodrigues
Jorge Lopes
José João Silva
José Vieira
Luciene Coelho
Luís Arbex
Maria Castro
Maria Helena Tavares
Marta Yneskoza
Pedro Marques
Raúl Vasques
Rita Venda***
Rui Pedro Paiva
Rumi Sakamoto
São Luis Castro
Sérgio Santos
Sílvia Quaresma
Virgínia Lopes

*instrumentistas convidados

**estagiários Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo – IPP

***coralistas convidadas  (Coro Casa da Música)



Peter Eötvös é uma figura fundamental da 
música contemporânea e a sua associação à 
Casa da Música para dois concertos dos agru‑
pamentos residentes é um verdadeiro aconteci‑
mento. Compositor, maestro e professor, a sua 
entrada precoce na Academia de Budapeste, 
aos 14 anos, teve como padrinho nada menos do 
que Zoltán Kodály. Conheceu também Ligeti e 
Kurtág ainda muito jovem, com os quais forma 
um círculo estético com linguagens muito diver‑
sas mas uma língua materna comum: Bartók, a 
grande referência húngara da primeira metade 
do século XX. Eötvös é um músico com esta 
linhagem nobre, e já dirigiu com grande sucesso 
o Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica. 
Nestes dois concertos que celebram o 75º 
aniversário de Peter Eötvös, é o próprio que 

dirige os dois agrupamentos na interpretação de 
várias composições suas e dos seus compatrio‑
tas Kurtág e Bartók, incluindo também uma obra 
de Boulez. 
 Uma das obras apresentadas em estreia 
nacional é Secret Kiss, uma peça muito espe‑
cial escrita para uma actriz japonesa, Ryoko 
Aoki, especialista em música e teatro Noh – um 
feito muito raro, uma vez que o teatro Noh é 
geralmente interpretado por homens. Outra 
será o Concerto para violino DoReMi, uma obra 
também muito recente que terá como solista 
Leticia Moreno. Esta representou um desafio e 
um jogo de palavras: “o que vou fazer com o dó, o 
ré e o mi?” 
 Um fim‑de‑semana singular com uma grande 
referência da música dos nossos dias.

ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO



23 SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

DÓ-RÉ-MI
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PETER EÖTVÖS direcção musical 

LETICIA MORENO violino

GYÖRGY KURTÁG Petite musique solennelle  
(estreia em Portugal)

PETER EÖTVÖS DoReMi, concerto para violino 
e orquestra (estreia em Portugal)

BÉLA BARTÓK Suite de O Mandarim Maravilhoso 

17:15 Cibermúsica
Palestra pré‑concerto por DANIEL MOREIRA

24 DOM · 18:00 SALA SUGGIA

O BEIJO SECRETO 
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

PETER EÖTVÖS direcção musical 

RYOKO AOKI voz

VICTOR PEREIRA clarinete

PETER EÖTVÖS Joyce, para clarinete e quarteto de
cordas (estreia em Portugal)

PETER EÖTVÖS Steine

PETER EÖTVÖS Secret Kiss, para voz e ensemble 
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, 
Gageego Ensemble, Ensemble Musikfabrik, Plural 
Ensemble, MUPA Budapest and Bunka Kaikan Tokyo)

PIERRE BOULEZ Domaines, para clarinete e ensemble

Entrevista a Peter Eötvös

https://vimeo.com/album/5818731



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


