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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Jörg Widmann  
sobre o programa do concerto.
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OS MÚSICOS VOARAM NA TAP
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1ª PARTE 

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para clarinete e orquestra em Lá maior, K. 622 (1791; c.30min)

1. Allegro
2. Adagio
3. Rondo: Allegro

Felix Mendelssohn 
As Hébridas, abertura em Si menor, op. 26 (1832; c.10min)

2ª PARTE 

Felix Mendelssohn 
Sinfonia n.º 3 em Lá menor, op. 56, “Escocesa” (1829 ‑42; c.40min)

1. Introdução – Allegro agitato –
2. Scherzo assai vivace –
3. Adagio cantabile –
4. Allegro guerriero – Finale maestoso

JÖRG WIDMANN – ARTISTA EM RESIDÊNCIA
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURG, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Mozart escreveu o seu único Concerto para 
clarinete nos últimos meses de vida, para o 
seu bom amigo e mação da mesma loja Anton 
Stadler, conhecido como sendo o primeiro 
virtuoso do clarinete. Quando Mozart viajou a 
Praga para a estreia da sua ópera La clemenza 
di Tito em Setembro de 1791, Stadler acom‑
panhou ‑o, para tocar as brilhantes partes 
obbligato para clarinete e cor de basset. Mas 
quando Mozart regressou a Viena em meados 
de Setembro para a estreia de A Flauta Mágica, 
Stadler permaneceu na capital da Boémia; a 16 
de Outubro apresentou um concerto na cidade.

Foi para esse evento que Mozart escre‑
veu este concerto, com base nos esboços do 
primeiro andamento de um concerto para cor 
de basset que tinha feito anteriormente – talvez 
uns quatro anos antes. Apenas completou a 
orquestração a poucos dias de 7 de Outubro: o 
que quase não deixou tempo para que as partes 
dos diferentes instrumentos fossem copiadas e 
enviadas nas diligências que transportavam o 
correio entre as duas cidades  – Viena a Praga.

No final do século XVIII, o clarinete era um 
instrumento relativamente novo, sendo o seu 
tamanho ainda variável e não igual ao de hoje. 
O instrumento que Stadler utilizou não corres‑
ponde ao moderno clarinete em Lá, nem tão 
pouco ao cor de basset (clarinete alto em Fá). 
Stadler usou um clarinete ‑basset, um clarinete 
em Lá que permite executar notas extra até 
ao Lá grave sem comprometer o registo grave 
do instrumento. Infelizmente, o manuscrito 
de Mozart perdeu ‑se, e hoje em dia apenas 
conhecemos a partitura que foi postuma‑
mente publicada. Nesta, as partes do clarinete 

solo foram acrescentadas por um editor para 
o moderno clarinete em Lá. No entanto, recen‑
temente, alguns construtores de instrumentos 
fabricam clarinetes ‑basset que correspon‑
dem ao usado por Stadler, e vários editores 
tentaram refazer a partitura de acordo com 
as intenções originais de Mozart.

As qualidades suaves e quentes deste instru‑
mento solista combinam com a orquestração 
de Mozart, para um par de flautas (em vez dos 
mais comuns oboés), fagotes e trompas, com 
cordas; e estas sonoridades, por sua vez, combi‑
nam com o carácter da música. Apesar de provi‑
denciar um grande virtuosismo para o solista, o 
Concerto é sereno, de uma beleza que associa‑
mos ao Requiem que ficou incompleto. O anda‑
mento lento em Ré maior tem uma simplicidade 
comparável com o moteto Ave verum corpus; e 
o final tem momentos de transcendência, que 
contrastam efectivamente com a alegria do 
tema principal do Rondo. 

ANTHONY BURTON, 2006

Tradução: Rui Pereira
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Felix Mendelssohn
HAMBURGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1809

LEIPZIG, 4 DE NOVEMBRO DE 1847

A 10 de Abril de 1829, Mendelssohn aceitou o 
convite do diplomata Klingemann e do pianista 
Ignaz Moschelles para se apresentar em quatro 
concertos em Londres, no que seria a sua 
primeira visita às ilhas britânicas. Depois dos 
concertos viajou até Edimburgo, onde chegou 
a 30 de Julho e onde vieram a nascer as primei‑
ras ideias para a Sinfonia Escocesa op. 56: a 
caminho das Highlands, o jovem compositor 
alemão visitou Sir Walter Scott em Abbotsford; 
a 7 de Agosto fez uma agitada travessia, num 
barco a vapor, para a ilha de Staffa com a sua 
Gruta de Fingal – ilha que lhe inspirou a compo‑
sição da abertura As Hébridas op. 26; conhe‑
ceu Coed Du, a propriedade da família Taylor, e 
finalmente visitou Holyrood – o palácio de Mary, 
Rainha dos Escoceses. Ocupado com inúmeros 
outros projectos de composição, Mendelssohn 
só haveria de retomar a sua Sinfonia Escocesa 
doze anos mais tarde, em 1841. Esta sinfonia 
ultrapassa por isso um simples plano de descri‑
ção poética duma paisagem, tendo o passar do 
tempo concedido ao compositor uma distância 
e uma liberdade artística consideráveis. 

Referindo ‑se à abertura As Hébridas op. 26 
e à Sinfonia Escocesa op. 56 (na qual todos os 
andamentos devem ser encadeados uns nos 
outros, em attacca), observou o grande maes‑
tro Felix Weingartner (1863 ‑1942): “Se Mendel‑
ssohn tivesse intitulado as suas obras para 
orquestra num só andamento com a palavra 
Poema Sinfónico – coisa que Liszt viria a fazer 
mais tarde –, seria provavelmente hoje cele‑
brado como o criador da música programá‑
tica, e seria visto como o primeiro compositor 
dum novo período da História da Música, e não 

como o último do período clássico. Chamar‑
‑lhe ‑íamos ‘o primeiro moderno’ e não ‘o último 
clássico’. Tal é o poder duma só palavra!” 
Música programática não no sentido de banal 
descrição musical ilustrativa, mas sim enlace 
musical de vozes e ambientes de uma obscura 
e psicológica trama imaginária. Que o miste‑
rioso e o mágico permaneçam não revelados 
é inerente à essência do Romantismo, sendo 
mesmo uma das suas insígnias principais. 

Nesta perspectiva, a “Escocesa” é a mais 
romântica de todas as sinfonias de Mendels‑
sohn, sendo ao mesmo tempo, pelo refinado e 
conseguido tratamento da forma, aquela que 
mais aponta para o futuro. Designada como 
“terceira sinfonia”, foi na realidade a última 
sinfonia composta por Mendelssohn; e se as 
doze sinfonias de juventude continuam a ser 
sempre tratadas à parte, isso deve ‑se a um 
lamentável conservadorismo do mundo musi‑
cal hodierno. Numa perspectiva musicológica 
moderna, esta sinfonia deveria ser referida 
como a décima sétima e última de Mendels‑
sohn. Uma das novidades maiores desta obra 
diz respeito aos seus limites formais: como já 
Schumann na sua Quarta Sinfonia, também 
Mendelssohn queria eliminar as pausas entre 
os andamentos, pausas que lhe pareciam 
destruir todo o dramatismo previamente 
construído. Para isso, fez questão em anotar 
na primeira edição (de 1843): “Os andamentos 
individuais desta Sinfonia têm de se encadear 
uns nos outros, e não podem ser separados 
entre eles pelas longas e habituais pausas.” 
Uma outra inovação surpreendente consiste 
na listagem dos andamentos ser diferente para 
o público e para os músicos, o que pressupõe a 
existência duma “partitura de execução” e dum 
“roteiro de audição” (uma ideia que nos leva a 
pensar na música de Helmut Lachenmann). Na 
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mesma primeira edição, Mendelssohn escre‑
veu: “Para o ouvinte a lista dos andamentos 
individuais, escrita no Programa do Concerto, 
pode ser dada do seguinte modo: Introduc-
tion e Allegro agitato. – Scherzo assai vivace. 
– Adagio cantabile. – Allegro guerriero e Finale 
maestoso”. Ou seja:

Indicação de tempo (como na Partitura):
1. Andante con moto – Allegro un poco 
agitato – Assai animato
2. Vivace ma non troppo
3. Adagio
4. Allegro vivacissimo 

Indicação de carácter (para os ouvintes):
1. Introduction – Allegro agitato
2. Scherzo assai vivace
3. Adagio cantabile
4. Allegro guerriero – Finale maestoso

Independentemente da questão de saber 
se a ideia é para cumprir à letra ou não, certo é 
que esta informação é interessantíssima para 
os maestros que hoje afrontam esta sinfo‑
nia de Mendelssohn. De facto, parece que o 
compositor adivinhava as divergências musi‑
cais dos seus futuros intérpretes! O primeiro 
andamento deve ser tocado agitato ou apenas 
poco agitato? O Scherzo deve atacar ‑se assai 
vivace ou apenas vivace ma non troppo? E o 
Finale, deve considerar ‑se só a indicação Alle-
gro ou ter em conta o Maestoso que parece 
adequar ‑se tão bem à sonoridade dum quase 
coro masculino?

A Introdução ao primeiro andamento é lenta 
e melancólica, com um contorno melódico niti‑
damente decalcado do grande tema elegíaco 
da ópera de Bellini Os Puritanos (1835), uma 
ópera reveladoramente baseada num romance 
de Walter Scott. Após uma passagem deso‑

lada e de expressão metafísica entregue às 
cordas, a tensão dramática será progressiva‑
mente elevada no Allegro através de “cenas” 
nas quais a Natureza (o mar e a tempestade) se 
confunde com o mundo interior das emoções. 
O carácter da música oscila entre o melancó‑
lico e a sua recusa (numa reproposta musical 
do “to be or not to be” shakespeareano), até 
este conflito se extinguir numa reaparição do 
elegíaco tema belliniano. Num contraste bem 
marcado a este universo filosófico do primeiro 
andamento surge o Scherzo, um andamento 
ao estilo duma dança, derivado de temas 
populares escoceses, e que na sua refinada e 
complexa instrumentação constitui um cavalo 
de batalha complicadíssimo para todas as 
orquestras. O terceiro andamento – Adagio, em 
Lá maior – é uma nova afirmação de profunda 
nostalgia e desolação, aproximando ‑se profe‑
ticamente de Brahms. A grande surpresa do 
último andamento – Allegro vivacissimo – surge 
no fim: subitamente, sem qualquer prepara‑
ção, a música muda para um triunfal Lá maior, 
à maneira de um hino (Maestoso). Grito de 
vitória ou turba multa no meio duma batalha 
heróica? A indicação para os ouvintes de Alle-
gro guerriero parece indicar que Mendelssohn 
tinha efectivamente pensado na imagem duma 
batalha militar. A energia inusitada deste anda‑
mento, entrecortada com motivos do folclore 
escocês, vai abrir caminho à sombria ideia 
do início da Introdução, tratada uma vez mais 
em variações, mas liberta agora da sua cor 
elegíaca, transportando a música para um final 
épico e triunfal.

PAULO DE ASSIS, 2005
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Jörg Widmann  
clarinete e direcção musical 

Clarinetista, compositor e maestro, Jörg 
Widmann é um dos artistas mais fascinantes 
da sua geração. Na temporada de 2018/19 toca 
como solista com a Sinfónica da Rádio Bávara 
com Susanna Mälkki, a Sinfónica Nacional de 
Taiwan com Shao Chia Lu, a Filarmónica da 
Rádio NDR de Hanôver com Andrew Manze e 
a Orquestra de Câmara da Basileia com Heinz 
Holliger. É Artista em Residência na Sinfónica 
Nacional de Taiwan e será residente também 
na Orchestre de Paris. 

Em música de câmara, ao longo de 2018/19 
Widmann apresenta ‑se pela Europa com o 
Quarteto Hagen e em trio com Tabea Zimmer‑
mann e Dénes Várjon. Fez a estreia da obra 
Joyce de Peter Eötvös. Como maestro, cola‑
bora com a Orchestra della Svizzera italiana, 
a Sinfónica Metropolitana de Tóquio, o Boulez 
Ensemble de Berlim, a Kammerakademie Pots‑
dam e a Junge Deutsche Philharmonie. Como 
maestro titular da Orquestra de Câmara da 
Irlanda, dirige ‑a em digressões na Europa e na 
América do Sul. Em 2018, dirigiu a estreia do seu 
Concerto para violino n.º 2, interpretado por 
Carolin Widmann e a Sinfónica Metropolitana 
de Tóquio. A obra será tocada nesta temporada 
pela Orchestre de Paris, a hr ‑Sinfonieorchester 
e a Filarmónica Real de Estocolmo.

Jörg Widmann estudou clarinete com 
Gerd Starke em Munique e Charles Neidich na 
Juilliard School em Nova Iorque. Fez a estreia 
mundial do Concerto para clarinete über de 
Mark Andre no Donauerschinger Musiktage 
2015. Outros concertos para clarinete foram‑
‑lhe dedicados, entre os quais Musik für Klari-
nette und Orchester de Wolfgang Rihm (1999) 
e Cantus de Aribert Reimann (2006).

Widmann estudou composição com Kay 
Westermann, Wilfried Hiller e Wolfgang Rihm. 
As suas obras foram premiadas com o presti‑
giante Prémio Elise L. Stoeger (Lincoln Center, 
2009), o Prémio Paul Hindemith (2001), o 
Prémio Arnold Schoenberg (Viena/Berlim, 
2004), o Prémio da Sinfónica SWR de Baden‑
‑Baden e Freiburg e o Prémio Claudio Abbado 
(Berlim, 2006). São apresentadas regular‑
mente por maestros como Daniel Barenboim, 
Daniel Harding, Valery Gergiev, Kent Nagano, 
Christian Thielemann, Mariss Jansons, Andris 
Nelsons e Simon Rattle, e estreadas por 
orquestras como as Filarmónicas de Viena, 
Berlim e Nova Iorque, a Orchestre de Paris e 
a Sinfónica da BBC. É Daniel R. Lewis Young 
Composer Fellow na Orquestra de Cleveland, 
que estreou o seu Concerto para flauta Flûte en 
suite em 2011. A sua ópera Babylon foi estreada 
em 2012/13 na Ópera Estatal da Baviera sob 
a direcção de Kent Nagano. Am Anfang de 
Anselm Kiefer e Jörg Widmann foi estreada em 
2009, no âmbito do 20º aniversário da Ópera 
da Bastilha, com Widmann no papel de maes‑
tro pela primeira vez na sua carreira.

Widmann teve residências em importantes 
festivais e orquestras: Festivais de Lucerna e 
Salzburg, Sinfónica de Bamberg, Orquestra 
da Tonhalle de Zurique, BOZAR e Elbphilar‑
monie. A sua obra foi colocada em foco pela 
Konzerthaus de Viena, a Alte Oper de Frankfurt, 
a Philharmonie de Colónia, o Carnegie Hall de 
Nova Iorque e a Gewandhaus de Leipzig.

Membro do Wissenschaftskollegs em 
Berlim, da Academia de Belas Artes da Baviera 
e, desde 2007, da Academia Livre das Artes de 
Hamburgo, da Academia Alemã de Artes Plás‑
ticas e da Academia de Ciências e Literatura de 
Mainz, Jörg Widmann é professor de composi‑
ção na Academia Barenboim ‑Said em Berlim.
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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 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
James Dahlgren
Elina Viksne*
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
Maria Kagan
José Despujols
Vladimir Grinman
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Andras Burai
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
José Sentieiro
Catarina Resende*

Viola
Mateusz Stasto
Lech Balaban*
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Rute Azevedo
Emília Alves
Hazel Veitch

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Sharon Kinder
Aaron Choi

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

*instrumentistas convidados



PRÓXIMOS CONCERTOS

ARTISTA EM RESIDÊNCIA

JÖRG WIDMANN 

11 MAI SÁB ·18:00 SALA SUGGIA

DANÇAS DO DUBAI
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

MARTIN ANDRÉ direcção musical 

JÖRG WIDMANN clarinete

JORGE PRENDAS narrador

JÖRG WIDMANN Dubairische Tänze

(estreia em Portugal)

WOLFGANG RIHM Male über Male 2, para clarinete e ensemble

(estreia em Portugal)

-

LUÍS TINOCO Spam!

JOHN ADAMS Chamber Symphony



PRÓXIMOS CONCERTOS

02-19 MAI

RITO DA PRIMAVERA

04 MAI SÁB ·18:00 SALA SUGGIA

PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS
CONCERTO DOS FINALISTAS 2018

RICARDO COELHO – THE FOUNDATION

RICARDO COELHO vibrafone, marimba e composição 

MANÉ FERNANDES guitarra

JOÃO HASSELBERG contrabaixo

JOÃO SOUSA bateria 

-

LUÍS DUARTE MOREIRA trompa

ISOLDA CRESPI RUBIO piano

Obras de P. HINDEMITH, E. P.SALONEN E C. M. SAGLIETTI

-

BERNARDO PINHAL piano

SÉRGIO DE A piano

Obras de W. LUTOSŁAWSKI E I. STRAVINSKI 



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


