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1ª PARTE

Richard Wagner
Wesendonck Lieder, WWV 91 (1852; c.20min)*

1. Der Engel [O Anjo]
2. Stehe still! [Fica quieto!]
3. Im Treibhaus [Na Estufa]
4. Schmerzen [Tormento]
5. Träume [Sonhos]

2ª PARTE

Gustav Mahler
Sinfonia n.º 5 (1902; c.70min)

Parte I
1. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt 
 [Marcha Fúnebre: Em passo moderado. Severo. Como um cortejo.]
2. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz 
 [Tempestuoso. Com grande veemência]
Parte II
3. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell [Enérgico, mas não rápido]
Parte II
4. Adagietto. Sehr langsam [Muito lento]
5. Rondo ‑Finale: Allegro 
 

*Textos originais e traduções nas páginas 7 a 11.

GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS
PRÓXIMO CONCERTO
8 NOV · EXSULTATE JUBILATE DE MOZART
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Richard Wagner 
LEIPZIG, 22 DE MAIO DE 1813

VENEZA, 13 DE FEVEREIRO DE 1883

Wesendonck Lieder 
versão para voz feminina e orquestra

orquestração: Felix Mottl

Os Cinco Poemas de Mathilde Wesendonck 
para voz feminina e piano, WWV 91, foram 
compostos entre Novembro de 1857 e Maio 
de 1858, durante o exílio de Wagner em Zuri‑
que, numa altura em que trabalhava fervo‑
rosamente nas óperas O Holandês voador 
e Valquíria. Estas Canções são a expressão 
musical duma outra paixão – tão descontro‑
lada como impossível – de Wagner para com 
a poetisa Agnes Mathilde Wesendonck, a 
esposa do seu mecenas Otto von Wesendonck. 
Uma das opiniões características de Richard 
Wagner era a de todo o artista ter o direito a 
uma musa inspiradora. Em 1857, descorti‑
nou essa musa na figura de Mathilde Wesen‑
donck, que se viria a tornar sua amante. Esta 
relação passional confrontava ‑se, porém, com 
uma grande, intransponível e dupla dificuldade: 
Mathilde estava casada com Otto e Wagner 
com Minna. Esta situação, que não permi‑
tia uma ligação estável e duradoura entre os 
dois, representou para Wagner o drama dum 
amor impossível e viria a inspirar directamente 
o enredo da ópera Tristão e Isolda. Mathilde 
é a Isolda de Richard Wagner e, ao mesmo 
tempo, a Sieglinde da Valquíria (recorde ‑se 
que o Prelúdio desta ópera lhe é dedicado na 
forma encriptada de G.S.M – Gesegnet sei 
Mathilde, ou seja, Louvada seja Mathilde). E 
tal como em todo o Tristão e Isolda, sente ‑se 
nas cinco canções de Wesendonck uma ânsia, 
uma sofreguidão, um desejo incontido por algo 
inalcançável, senão mesmo proibido. Wagner, 

que nos esquissos destes Lieder descreve 
os poemas originais como “Poesia diletante”, 
concluiu o ciclo para voz e piano no início do 
Outono de 1858, escrevendo a Mathilde no dia 
9 de Outubro, no seu típico estilo exuberante 
e inflamado: “Nunca escrevi nada melhor do 
que estes Lieder, e muito pouco da minha obra 
futura se poderá vir a comparar com eles.” 

Para além do aspecto biográfico, este 
ciclo tem uma importância central na produ‑
ção de Wagner, sendo anúncio, projecto e 
estudo da sua nova linguagem musical. Duas 
das canções foram explicitamente designa‑
das como “Estudos” para o Tristão e Isolda, 
pondo assim implicitamente em questão uma 
das propriedades essenciais duma obra de 
arte: o seu carácter definitivo e acabado. De 
facto, esses dois Lieder (o terceiro “Na Estufa” 
e o quinto “Sonhos”) contêm muito mais subs‑
tância e riqueza musical do que aquela que é 
possível explorar nas reduzidas dimensões 
dum Lied. Viria a ser necessário todo um Acto 
do Tristão para desenvolver de modo satisfa‑
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tório tudo aquilo que é apenas sugerido em “Im 
Treibhaus”. A discrepância abismal entre forma 
e conteúdo, entre brevidade condensada e 
riqueza interior, tem algo de assustador, criando 
uma ânsia auditiva por mais música e por mais 
intensidade “eternamente infinita”. 

Os Wesendonck Lieder tornaram ‑se assim 
uma abreviatura, uma sigla para uma ópera 
inteira, ópera que concretiza todas as expec‑
tativas aqui geradas e que se pode considerar 
como uma obra definitiva, assente nos mesmos 
materiais de partida. Com a sua total indepen‑
dência relativamente à tradição schubert‑
‑schumanniana, este ciclo pode considerar ‑se 
historicamente como sendo o pioneiro dum 
complexo caminho que conduziria à obra de 
Hugo Wolf. Curiosamente a versão original para 
canto e piano ouve ‑se hoje muito raramente, 
devendo ‑se a posteridade desta obra à orques‑
tração feita por Felix Mottl (que hoje ouvimos), 
um aluno de Anton Bruckner e colaborador de 
Wagner, que seguiu de perto a instrumenta‑
ção do Tristão e Isolda, acentuando assim os 
paralelismos destes Lieder com essa ópera, 
ainda que perdendo muito do carácter íntimo 
do original wagneriano.

PAULO DE ASSIS, 2007

Gustav Mahler
KALISTE, 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

Sinfonia n.º 5

A Quinta Sinfonia de Mahler, escrita nos Verões 
de 1901 e 1902, representa a vários níveis um 
momento de mudança significativa na perso‑
nalidade do compositor austríaco, seja quanto 
à linguagem musical, seja no que respeita à sua 
vida privada. Em 1901, Mahler começa a sentir‑
‑se largamente reconhecido pelo público, vê a 

sua posição à frente da Orquestra Sinfónica de 
Viena reforçada (após uma “guerra fria” com 
os músicos da orquestra), e é ainda nesse ano 
que compra uma sumptuosa casa de férias 
no sul da Áustria, em Maiernigg, junto ao lago 
de Worther – uma “Villa” em estilo italiano, na 
qual viria a compor as suas sinfonias futuras 
(recorde ‑se que Mahler compunha exclusi‑
vamente durante os meses de Verão, sendo 
o Inverno dominado pela actividade de Direc‑
tor Artístico da Ópera e de Maestro Titular da 
Orquestra Sinfónica de Viena). Estava entu‑
siasmado com a nova casa e, de acordo com 
os relatos dos seus amigos mais próximos, só 
lamentava a ausência dum verdadeiro amor 
na sua vida, alguém com quem partilhar todas 
as suas conquistas. Entre o início e o fim da 
composição da Quinta Sinfonia, Mahler encon‑
tra essa figura em Alma Schindler, uma jovem 
artista 22 anos mais nova do que ele. Quando, 
no Verão de 1902, regressou a Maiernigg para 
concluir a sinfonia, vinha já acompanhado de 
Alma Schindler ‑Mahler, com quem se tinha 



6

casado no dia 9 de Março de 1902. Durante o 
Verão de 1902, Mahler e Alma trabalhavam em 
equipa: enquanto Gustav compunha a partitura 
da Quinta Sinfonia, Alma começava imediata‑
mente a copiar as partes instrumentais indivi‑
duais. Aparentemente este foi o momento de 
maior tranquilidade interior na vida do compo‑
sitor, que tinha resistido, apenas um ano antes, 
a uma violenta hemorragia e subsequentes 
complicações de saúde.

Para Mahler, a Sinfonia n.º 5 representa um 
“estilo completamente novo”, uma viragem 
artística consciente, procurada e muito traba‑
lhada. Afasta ‑se das ajudas de compreensão 
ao público, dos ‘programas interiores’ que domi‑
navam as suas sinfonias precedentes; elimina 
a presença da voz humana (que era essencial 
às sinfonias 2, 3 e 4); dedica ‑se a uma escrita 
contrapontística; e, finalmente, abandona o 
velho princípio da unidade de tonalidade – a 
Quinta é a sua primeira sinfonia sem indica‑
ção de tonalidade no título, abrindo caminho à 
“tonalidade progressiva” que caracteriza todas 
as suas últimas sinfonias. Muito original é ainda a 
tentativa de agrupar andamentos por “secções” 
ou “partes”, funcionando os andamentos 1 e 4 
como “Prólogos” para os andamentos 2 e 5, 
verdadeiros “Actos” duma “ópera sinfónica”.

Apesar destas inovações, Mahler não 
consegue elidir a presença subcutânea dum 
evidente programa associado ao seu amor por 
Alma: a sinfonia move ‑se dum ambiente fúne‑
bre, carregado de emoções negativas, para 
uma atmosfera radiante, plena de alegria e 
serenidade, passando pelo famoso Adagietto, 
uma declaração de amor à sua jovem esposa 
(segundo Willem Mengelberg, Mahler inspirou‑
‑se aqui no andamento do mesmo nome da 
suite L’Arlésienne de Bizet). Os dois anda‑
mentos da Primeira Parte são trágicos e sofri‑
dos, o terceiro (Parte II) contém momentos de 

júbilo e de ansiedade, enquanto os dois últimos 
(Parte III) revelam sentimentos associados ao 
amor e suas alegrias. Para esta passagem das 
trevas à luz muito contribui (e de modo deci‑
sivo) a nova escrita orquestral de Gustav 
Mahler, uma escrita de enorme virtuosismo 
instrumental, de mudanças e saltos de registo 
quase “impossíveis”, e de combinações tímbri‑
cas originais e ousadas. “Um Caos do qual a 
cada instante nascem novos mundos; que no 
momento imediatamente seguinte se destrói”, 
escreveu Mahler a Alma em 1904, referindo ‑se 
ao terceiro andamento desta sinfonia.

Um ano mais tarde, em 1905, o composi‑
tor austríaco lamentava a incompreensão do 
público, referindo ‑se à Quinta Sinfonia como 
uma obra “amaldiçoada”, que ninguém havia 
entendido. Mas, já antes da estreia absoluta, 
Mahler tinha comparado o público a “um reba‑
nho de ovelhas, que só sabe mugir”, o que tem 
alimentado a teoria duma auto ‑insegurança 
constante na sua personalidade. Em 1905, voltou 
a lamentar ‑se afirmando: “Oh! Se eu pudesse 
dirigir a minha sinfonia 50 anos depois da minha 
morte!” – uma afirmação quase profética, já que 
foi efectivamente a partir de 1960 (50 anos após 
a sua morte) que a interpretação das sinfonias 
de Gustav Mahler se estabeleceu de maneira 
regular nos programas das temporadas sinfóni‑
cas tanto europeias como americanas.

PAULO DE ASSIS, 2011
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Wesendonck Lieder
Poemas de Mathilde Wesendonck

1. Der Engel

In der Kindheit frühen Tagen,
Hört’ ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre Wonne
Tauschen mit der Erdensonne,

Dass, wo bang ein herz in Sorgen
Schmachtet vor der Welt verbogen,
Dass, so still es will verbluten,
Und vergehn in Tränenfluten,

Dass, wo brünstig sein Gebet,
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder,
Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinem Geist nun himmelwärts.

O Anjo

Nos primeiros dias da minha infância
Muitas vezes ouvi eu contos de anjos,
Que trocavam a sublime felicidade celeste
Pela luz do sol terrestre. 

Assim, quando um coração no seu penar
Esconde ao Mundo a sua angústia,
Quando sangra em silêncio
E se consome em lágrimas,

Quando faz uma prece com fervor,
Apenas implorando a libertação,
Então o anjo desce
E leva ‑o gentilmente ao Céu.

Sim, um anjo desceu também até mim,
E sobre as suas asas radiosas
Leva, longe de todo o tormento,
O meu espírito ao Céu. 
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2. Stehe still!

Sausendes, brausendes rad der Zeit,
Messer du der Ewigkeit;
Leuchtende Sphären im weiten All,
Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schöpfung, halte doch ein,
Genug des Werdens, lass mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
Hemmet den Atem, stillet den Drang,
Schweiget nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
Ende, des Wollens ew’ger Tag!

Dass in selig süssen Vergessen
Ich mög’ alle Wonnen ermessen!
Wenn Aug’ in Auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet,
Und alles Hoffens Ende sich kündet;

Die Lippe verstummt in staunendem 
Schweigen.

Keinen Wunsch mehr will das Inn’re zeugen:
Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur,
Und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!

Fica quieto!

Apressada, ruidosa roda do tempo,
Tu medida da eternidade;
Esferas cintilantes do vasto firmamento,
Que circundam o globo terrestre;
Criação eterna, parai!
Cessai o vosso perpétuo devir, deixai ‑me ser!

Parai, força criadora!
Pensamento primeiro que cria sem fim!
Parai, suspiros! Calai ‑vos, desejos!
Dêem ‑me um só segundo de silêncio!
Pulsos túrgidos, acalmai o vosso palpitar;
Acabai, dia eterno da vontade!

Para que, num doce e feliz esquecimento,
Eu possa colher a medida plena de todo o meu gáudio!
Quando os olhos bebem a alegria doutros olhos,
Quando a alma inteira se afunda noutra alma,
Quando o ser se reencontra noutro ser,
E se aproxima o cumprimento de todas as esperanças,

Então os lábios recolhem ‑se em silencioso  
espanto,

E o coração não pode ter qualquer outro desejo:
O homem reconhece a marca da eternidade,
E resolve o teu enigma, abençoada Natureza!
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3. Im Treibhaus

Hochgewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neuget ihr die Zweige,
Malet Zeichen in die Luft,
Und der Leiden stummer Zeuge,
Steiget aufwärts süsser Duft.

Weit in sehnendem Verlangen
Breitet ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnnbefangen
Öde Leere nicht’gen Graus.

Wohl, ich weiss es, arme Pflanze:
Ein Gedschike teilen wir,
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
Unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des Tages leerem Schein,
Hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Sschweigens Dunkel ein.

Stille wird’s, ein säuseldn Weben
Füllet bang den dunkeln Raum:
Schwere Tropfen seh’ich schweben
An der Blätter grünen Saum.

Na Estufa

Coroas de folhagem, de arcos altos,
Baldaquinos de esmeralda,
Vós, crianças de terras distantes,
Dizei ‑me: porque vos lamentais?

Em silêncio, inclinais os vossos ramos,
deixando rastos no ar,
E, testemunho mudo de vosso sofrimento,
Um doce perfume se eleva.

Largos, em vosso desejo ardente,
Vós abris os vossos braços,
E apertais, em desolação,
Vazio infecundo, um vácuo temível. 

Eu sei bem, pobre planta,
Que nós partilhamos o mesmo destino.
Embora a luz brilhe resplendorosa à nossa volta,
A nossa pátria não é aqui!

E, como o sol que alegremente se despede
Da claridade vazia do dia,
Também aquele que verdadeiramente sofre,
Se tapa no manto escuro do silêncio.

Tudo fica calmo. Um ruído inquieto 
Preenche o espaço na obscuridade;
Vejo pingos pesados suspensos 
Nas verdes margens das folhas.
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4. Schmerzen

Sonne, weinest jeden Abend
Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meerespiegel badend,
Dich erreicht der frühe Tod;

Doch erstehst in alter Pracht,
Glorie der düstern Welt
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn,
Muss die Sonne selbst verzagen,
Muss dis Sonne untergehn?

Und gebieret Tod nur Leben,
geben Schmerzen Wonnen nur:
O wie dank’ ich, dass gegeben
Solche Schmerzen mir Natur.

Tormento

Sol, tu choras em todos os finais de tarde
Até que os teus belos olhos ficam vermelhos,
Quando, banhando ‑te no mar, 
Tu és colhido pela tua morte prematura;

Mas tu regressas ao teu velho esplendor,
Glória do mundo obscuro;
Acordado de novo na pequena manhã
Como um herói orgulhoso e vitorioso!

Ah, porque haveria eu de me lamentar?
Porque haveria o meu coração de ser tão pesado?
Se o sol, ele próprio, tem que desesperar,
Se o sol, ele próprio, tem que desaparecer?

E se apenas da morte nasce a vida,
Se apenas o tormento traz a felicidade,
Ó, como te agradeço, Natureza
O tormento que tu me deste! 
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Sonhos

Diz, que sonhos maravilhosos
Guardam prisioneira a minha alma,
E não desapareceram como bolhas de sabão,
Num desolado vazio?

Sonhos, que a cada hora
De cada dia florescem, mais belos,
E que, prefigurando o Céu,
Atravessam, em felicidade, a minha mente!

Sonhos, que como raios de glória
Penetram a alma
Para aí deixarem uma imagem eterna,
Esquecimento absoluto, única recordação!

Sonhos, que como o sol primaveril,
Ao beijar a neve, dela fazem flores sair, 
Que, como uma felicidade inimaginável,
Acolhem o novo dia.

E crescem e florescem,
E exalam um perfume, como num sonho,  
Desvanecem ‑se sobre o teu peito, 
E só depois se afundam no seu túmulo.

5. Träume

Sag, welch’ wunderbare Träume
Halten meinen Sinn umfangen,
Dass sie nicht wie leere Schäume
Sind in ödes Nichts vergangen?

Träume, die in jeder Stunde,
Jedem tage schöner blühn,
Und mit ihrer Himmelskunde
Selig durchs Gemüte ziehn?

Träume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken!

Träume, wie wenn Frühlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten küsst,
Dass zu nie geahnter Wonne
Sie der neue Tag begrüsst,

Dass sie wachsen, dass suie blühen,
Träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühen,
Und dann sinken in die Gruft.

Tradução: Nuno Bettencourt Mendes
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Eliahu Inbal direcção musical

Após vencer o Concurso de Direcção de 
Orquestra Cantelli, aos 26 anos, Eliahu Inbal 
desenvolveu uma intensa carreira internacional 
à frente das grandes orquestras mundiais. Ao 
longo dos anos, foi nomeado Maestro Titular da 
Sinfónica da Rádio de Frankfurt (hr ‑Sinfonie‑
orchester), da Orquestra do Teatro La Fenice, 
da Sinfónica Nacional da RAI, da Orquestra da 
Konzerthaus de Berlim, da Filarmónica Checa 
e da Sinfónica Metropolitana de Tóquio – que o 
nomeou Maestro Laureado em 2014.

Durante o seu mandato na hr ‑Sinfonieor‑
chester (1974 ‑1990), na qual se mantém como 
maestro honorário, Eliahu Inbal foi aclamado 
internacionalmente pelas interpretações de 
Mahler e Bruckner em gravações premiadas 
(Deutscher Schallplattenpreis, Grand Prix du 
Disque). Foi pioneiro na gravação das versões 
originais das sinfonias de Bruckner. As suas 
interpretações das sinfonias de Chostakovi‑
tch são especialmente reconhecidas.

O ano de 2016 marcou o 80º aniversário de 
Eliahu Inbal e trouxe concertos  com orques‑
tras como a Filarmónica da Radio France na 
Philharmonie de Paris e a Orquestra do Teatro 
La Fenice. Em 2017 apresentou a 8ª Sinfonia 
de Mahler na Elbphilharmonie de Hamburgo, e 
em 2018 regressou à Ásia como convidado da 
Filarmónica da China, da Sinfónica Metropoli‑
tana de Tóquio e da Sinfónica de Singapura. Diri‑
giu a hr ‑Sinfonieorchester na apresentação da 
Messa da Gloria de Puccini, na abertura do Festi‑
val de Música de Rheingau 2018, com transmis‑
são em directo pelo Arte Concert e diferida pelo 
3Sat. No mesmo ano dirigiu a Sinfónica SWR na 
primeira digressão desta orquestra em Espa‑
nha. Na Primavera de 2019 estreia ‑se em São 
Petersburgo antes de regressar ao Japão com 
a Orquestra da Konzerthaus de Berlim. Ao longo 

da temporada, Inbal regressa ainda à Sinfónica 
Metropolitana de Tóquio e à sua cidade ‑natal, 
Jerusalém, actuando também em França, Espa‑
nha, Portugal e Luxemburgo.

Tem dirigido ópera em Paris, Glyndebourne, 
Munique, Estugarda, Zurique e Madrid, entre 
outras cidades. Celebrou o aniversário de 
Wagner, em 2013, com interpretações acla‑
madas de Tristão e Isolda no Festival de Ópera 
da Corunha e de Parsifal na Ópera da Flan‑
dres (International Opera Award 2014). Rece‑
beu o Prémio Abbiati et Viotti da crítica italiana 
pelas suas magníficas interpretações do Anel 
de Wagner com a Sinfónica Nacional da RAI.

A extensa discografia de Eliahu Inbal inclui 
as integrais das obras sinfónicas de Berlioz, 
Brahms, Bruckner, Mahler, Ravel, Schumann, 
Chostakovitch, Scriabin, Stravinski, Richard 
Strauss e da Segunda Escola de Viena. Gravou 
estas obras com a hr  ‑Sinfonieorchester, a 
Philharmonia de Londres, a Orquestra Nacio‑
nal de França, a Sinfónica de Viena, as Filar‑
mónicas de Londres e da República Checa e a 
Orchestre de la Suisse Romande. Foi editada 
em DVD a sua interpretação da Sinfonia n.º 10 
de Mahler (versão terminada por D. Cooke), 
com a Orquestra do Concertgebouw.

Nascido em Israel, Eliahu Inbal estudou 
violino e composição na Academia de Música 
de Jerusalém, e ingressou no Conservatório 
Nacional Superior de Paris sob recomendação 
de Leonard Bernstein, onde concluiu os estu‑
dos. Foi orientado por Louis Fourestier, Olivier 
Messiaen e Nadia Boulanger, e fortemente 
influenciado por Franco Ferrara e Sergiu Celi‑
bidache. Foi nomeado Oficial da Ordem das 
Artes e Letras pelo Governo Francês (1990), e 
recebeu a Medalha de Ouro da Cidade de Viena 
(2001), a Medalha Goethe de Honra da Cidade 
de Frankfurt e a Ordem de Mérito da República 
Federal da Alemanha (2006).
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Marina Prudenskaya meio ‑soprano

A meio ‑soprano russa Marina Prudenskaya 
estudou canto no Conservatório de São Peters‑
burgo. Após os estudos foi contratada pelo 
Teatro Stanislavski de Moscovo, e desde então 
tornou ‑se membro do ensemble dos Teatros 
Estatal de Nuremberga, da Ópera Estatal de 
Estugarda e da Ópera Alemã de Berlim. A partir 
de 2013 integrou o ensemble da Ópera Estatal 
Unter den Linden em Berlim. Foi premiada em 
diversos concursos, incluindo o Concurso ARD 
Music, em 2003.

Tem sido convidada das principais casas 
de ópera e festivais do mundo, incluindo Royal 
Opera House Covent Garden, Teatro Mariinski 
de São Petersburgo, Teatro Real de Madrid, 
Ópera Estatal de Hamburgo, Teatro Munici‑
pal de Santiago (Chile), Ópera Nacional de 
Washington, Ópera de Zurique,  bem como 
do Festival d’Aix ‑en ‑Provence, do Festival de 
Páscoa de Salzburgo e do Festival de Bayreuth, 
onde interpretou os papéis de Fricka (A Valquí‑
ria) e Waltraute (Crepúsculo dos Deuses). 
Foi dirigida por maestros prestigiados como 
Daniel Barenboim, Marek Janowski, Mariss 
Jansons, Hartmut Haenchen, Simone Young, 
Sebastian Weigle, Fabio Luisi, Daniel Harding 
e Markus Poschner. 

Nesta temporada já se apresentou como 
Néris numa nova produção de Medea (Cheru‑
bini) e Euphrat, uma versão revista de Babylon 
de Widmann, na Ópera Estatal Unter den 
Linden em Berlim. Na Ópera de Zurique foi 
Gertrud e Bruxa Gingerbread, em Hansel und 
Gretel. Cantou em Les nuits d’été de Berlioz 
(Marek Janowski e Filarmónica de Dresden), 
Das Lied von der Erde (Vladimir Jurowski no 
Teatro Bolshoi), Sinfonia n.º 3 de Mahler, em 
Nuremberga, e foi Kundry numa versão de 
concerto de Parsifal, em Bochum. 

Entre os próximos compromissos incluem‑
‑se, entre outros papéis, Lady Macbeth 
(Macbeth de Verdi sob a direcção de Paolo 
Carignani na Ópera da Flandres), Princesa 
Eboli (Don Carlos no Teatro Nacional de 
Mannheim), Azucena (Il Trovatore no Teatro 
Real de Madrid), Amneris numa nova produ‑
ção de Aida no Grand ‑Théâtre de Gene‑
bra e Kundry em Parsifal na Ópera Estatal de 
Viena, sob direcção de Harmut Haenchen. Na 
Ópera Estatal de Berlim, apresenta ‑se como 
Herodias (Salomé), Néris (Medea) e Marfa 
(Chowanschtschina).  
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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 Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram 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
Zofia Wóycicka
André Gaio Pereira*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
José Despujols
Vladimir Grinman
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Andras Burai
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Jorman Hernandez*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Ana Luísa Carvalho*
Clara Badia Campos*

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

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

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Juan Manuel Gomez*
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Luís Duarte Moreira*
Hugo Sousa*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Diogo Taveira Silva*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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