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Georg Friedrich Händel
Suite n.º 2 de Música Aquática em Ré maior (1715-17)

1. Overture (Allegro)
2. Alla Hornpipe

Béla Bartók 
Danças Populares Romenas, para orquestra (1915, orq. 1917)

1. Joc cu bâtă —
2. Brâul —
3. Pe Loc —
4. Buciumeana —
5. Poargă românească —
6. Mărunţel

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 1, em Dó maior, op. 21 (1800)

4. Finale: Adagio — Allegro molto e vivace

Lennon & McCartney/Paul Simon
Medley: “Michelle” — “Yesterday” — “The Sound Of Silence” — 
“Ob-La-Di, Ob-La-Da” (1964-68)

Edvard Grieg
“De manhã”, de Peer Gynt (1876/1888)

Scott Joplin (ed. G. Schuller) 
Maple Leaf Rag (1899)
The Entertainer (1902)

Ennio Morricone
Gabriel’s oboe (1986)

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia n.º 40 em Sol menor, K. 550 (1788)

1. Molto allegro

Manuel de Falla 
Dança Ritual do Fogo, do bailado El Amor Brujo (1915/25)

Duração aproximada do concerto: 1 hora sem intervalo.



A música que integra este concerto permite colocar em pers-
pectiva o desenvolvimento da tradição orquestral europeia em 
múltiplas vertentes pelos últimos três séculos. A sucessão calei-
doscópica de estilos no programa reflecte uma grande variedade 
de contextos e ilumina o que há de único em cada um deles — seja 
o sinfonismo vienense, a música afro-americana, os múltiplos 
lazeres (os aristocráticos e os populares), as evocações exóticas 
ou ecos mais recentes da cultura pop e do cinema.

O mote é dado em tom majestoso, com música daquele que é o 
mais antigo entre os compositores do programa: Georg Friedrich 
Händel (1685-1759), compositor alemão da última fase do Barroco, 
que desenvolveu grande parte da sua carreira em Londres. Em 1717 
escreveu a música das três suites1 que hoje conhecemos sob o 
título Water Music (Música Aquática), expressamente concebidas 
para acompanhar uma festa real em que anfitriões e convidados 
percorriam o rio Tamisa a bordo de barcas. Neste concerto figu-
ram duas peças da suite em Ré maior, com as suas memoráveis 
intervenções jubilosas dos trompetes e, especialmente, das trom-
pas, que eram à época inusitadas para o público inglês. Ambos 
os naipes eram especialmente conotáveis com o imaginário da 
guerra, muito caro ao rei Jorge I, e destacam-se na introdução 
grandiosa, em que fazem jogos de pergunta e resposta muito 
cativantes. Entre essa interacção e os momentos de tutti, há ainda 
espaço para ouvir o naipe de oboés a complementar a paleta. Sob 
a indicação Alla Hornpipe (i.e., ao jeito de uma Hornpipe, dança em 
voga no meio britânico), chega depois o momento mais famoso 
de todas as três suites: uma dança em ritmo ternário e plena de 
ímpeto celebratório.

Na segunda metade do mesmo século e noutras coordena-
das geográficas e musicais, a figura incontornável de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) surge neste roteiro por via de um 
dos mais célebres andamentos de toda a tradição sinfónica, que 
exemplifica da melhor forma o legado do Classicismo vienense. 
A Sinfonia n.º 40, datada de 1788, foi concebida em duas versões: 
uma sem clarinetes e outra com eles (a mais comummente execu-
tada). O primeiro andamento, com o seu tema conciso e claro, é 
um modelo de escrita clássica especialmente dado à memori-
zação. No entanto, o dramatismo incisivo que perpassa todo o 
andamento, com contrastes acentuados e efeitos harmónicos 
ousados, atesta a criatividade fulgurante de Mozart aos 32 anos e 
captaria o imaginário das gerações posteriores. O compositor não 
se coíbe de explorar a fundo as possibilidades do material, incluindo 
o recurso à imitação e ao fugato que ajudam a acumular tensão por 
entre vários momentos de surpresa, com inexorável assertividade. 
Destaque-se ainda a exploração equilibrada do colorido tímbrico 
oferecido pelas madeiras (aqui incluindo apenas uma flauta em vez 
de duas, como seria mais comum na formação clássica). 

1 No século XVIII, época em que Händel se estabeleceu, a expressão 
suite designava um conjunto de pequenas peças de carácter dançante, 
a ser executadas em sequência. Posteriormente, veio a designar um 
conjunto de pequenas peças que poderiam estar unidas por carácter 
ou por outro fio condutor, como por exemplo tratando-se de excertos 
retirados de uma obra mais extensa (bailado, música cénica ou outros) 
para execução em concerto.

O último andamento da Sinfonia n.º 1 de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) começa na mesma nota em que este andamento de 
Mozart termina. Escrita no final do século (tinha Beethoven perto 
de 30 anos) e estreada já em 1800, a sinfonia segue ainda essen-
cialmente os preceitos de modelos como Haydn e Mozart, cujo 
vocabulário seria cada vez mais expandido por este compositor 
que atravessou — ou que fez a mediação entre — as épocas clás-
sica e romântica da música europeia. Chamamos a atenção para 
o gesto humorístico na introdução deste andamento: os violinos 
enunciam uma escala ascendente, formada aos poucos, que virá 
a desembocar subitamente, em tempo rápido, no início da melo-
dia principal. Estamos perante páginas pouco reveladoras dos 
mundos novos que Beethoven viria a inventar, mas repletas de 
uma exaltação já inconfundivelmente beethoveniana que desafia 
a orquestra a níveis exigentes de destreza e acuidade. É descon-
certante saber que a 1.ª de Beethoven, com este andamento tão 
leve e exultante, chegou a ser recebida como “mais uma música 
militar que uma música de orquestra”.

Volvidas algumas décadas, já em pleno século XIX, após a marca 
indelével deixada pela geração que definia o Romantismo na 
primeira metade de Oitocentos (a geração de Schumann, Liszt, 
Wagner e outros), assistia-se à proliferação de movimentos nacio-
nalistas em vários circuitos musicais europeus. Os compositores 
buscavam linguagens alternativas à hegemonia germânica no 
contexto sinfónico. Na Noruega, foi o caso de Edvard Grieg (1843-
-1907), cuja obra mais célebre é a música incidental que escreveu 
a pedido de Ibsen para a peça Peer Gynt. Trata-se da história de 
um camponês (Peer Gynt) cujo carácter fantasioso, dissimulado 
e egoísta o conduz ao exílio. Por largo tempo, viaja por países 
exóticos, até que, muito tempo depois, regressa como um homem 
acabado e encontra Solveig, que pacientemente esperou por ele 
desde o início. “De manhã” retrata, na peça de Ibsen, o amanhe-
cer no deserto do Saara. É particularmente memorável pela sua 
melodia pentatónica, ondulante, e por sugestivas modulações 
que vão tornando a ambiência cada vez mais luminosa, descrita 
pelo compositor como “o sol a despontar através das nuvens no 
primeiro forte”.

No mesmo ano em que se estreava Peer Gynt nascia o composi-
tor espanhol Manuel de Falla (1876-1946). El Amor Brujo (O Amor 
Bruxo), escrito entre 1914 e 1915 a pedido de Pastora Imperio, 
cantora e dançarina cigana, foi caracterizado originalmente como 
uma gitanería e conhecido hoje como um bailado. Falla procurou 
uma convergência entre o espírito da música tradicional cigana e 
o da música erudita ao empregar a técnica vocal do cante jondo 
típica do flamenco nas três canções que fazem parte da peça, 
envoltas numa textura musical repleta de uma assumida influência 
dos compositores impressionistas franceses. Mais tarde realizou 
uma versão sinfónica da obra, da qual se inclui neste programa a 
“Dança Ritual do Fogo”, o mais famoso excerto de El Amor Brujo. 
A narrativa passa-se na comunidade cigana andaluza e remete 
para o imaginário das superstições e da feitiçaria. Esta dança em 
particular é inspirada num cantar tradicional cigano que, segundo 
a crença popular, afasta os maus espíritos durante a forja do metal. 



Para evocar a cena, por entre a melodia principal do oboé, orna-
mentada como seria se cantada no estilo a que se refere, Falla 
serviu-se do naipe das cordas em tremolo para simbolizar o fogo, 
enquanto a escrita rítmica da parte de piano evoca o som percus-
sivo do trabalho no metal. O resultado, expressivo, variado e exótico, 
é uma fusão estilística entre o local e o global que tem cativado 
sucessivas gerações de músicos e ouvintes.

O mesmo fascínio pelo legado da tradição oral levou o composi-
tor Béla Bartók (1881-1945) a empreender, juntamente com o seu 
colega Zoltán Kodály, uma pesquisa aprofundada das tradições 
musicais da sua Hungria natal e de outros territórios. Recorrendo 
ao fonógrafo de Edison, ambos fizeram expedições de recolha de 
cantos e danças tradicionais que depois transcreveram, estudaram 
e apresentaram em publicações de teor académico, dando um 
contributo de referência ao nascente ramo da etnomusicologia. 
Originalmente escritas para piano em 1915 e orquestradas poste-
riormente pelo próprio compositor, as Danças Populares Romenas 
são arranjos de melodias recolhidas em expedições por território 
romeno entre 1910 e 1912 e mostram a dualidade, típica do compo-
sitor, entre o respeito pelo material recolhido (que Bartók cita 
rigorosa e explicitamente) e a audácia harmónica denunciadora do 
legado impressionista (aqui menos directamente evocado do que 
no caso de Falla). O conjunto das curtas danças, que se sucedem 
rapidamente, evolui no sentido de um ambiente progressivamente 
festivo: a “Dança do Bastão” inicial, a “Dança da Cintura” (com 
um clarinete voluptuoso), “Num Local” (com o flautim a enunciar 
a melodia), a “Dança de Bucsum” (com uma melodia lamentosa 
de violino solo), uma “Polca Romena” e a “Dança Rápida” final.

A partir de uma matriz de música popular não europeia mas ameri-
cana, chegam-nos dois exemplos das criações de Scott Joplin 
(1868-1917). Compositor e pianista negro norte-americano, Joplin 
encontrou uma forma diferente de expressão através do ragtime. 
Esta música dançante e cheia de síncopas (daí a denominação, 
que significa “tempo rasgado”) era, a par do cakewalk, uma das 
novidades trazidas pela combinação de elementos da música dos 
negros americanos com a tradição da música escrita. Joplin ficou 
celebrizado como “rei do rag” e neste programa surgem aqueles 
que são provavelmente os seus rags mais célebres: Maple Leaf Rag 
e The Entertainer, que já todos teremos ouvido seguramente em 
inúmeras versões e contextos. Originalmente escritos para piano 
(como denuncia o ritmo pulsante do acompanhamento, chamado 
stride), ouvimo-los neste concerto com arranjos da autoria de 
Gunther Schuller, antigo músico de jazz associado à chamada 
Third Stream (corrente do jazz que procura uma aproximação 
entre técnicas da música erudita e do jazz), pedagogo da área do 
jazz e autor de várias publicações a ele associadas.

Num programa que inclui incursões pela música popular do século 
XX, não é de estranhar a presença de repertório dos Beatles (1962-
-1969), o maior fenómeno de popularidade de uma banda à escala 
global, cujas criações se equilibraram com máxima mestria na 
corda bamba entre a acessibilidade e a exploração. Em arranjos 
orquestrais, ouvir-se-ão algumas das canções mais marcantes 
compostas para os Beatles por Paul McCartney. “Michelle”, com 
a sua oscilação entre as palavras inglesas e francesas, saiu origi-
nalmente no álbum Rubber Soul, editado em 1965 após o álbum 
Help! É neste último que surge a celebérrima “Yesterday”, que se 
tornou uma das canções com mais versões em todo o mundo, 
originalmente distintiva pelo arranjo de quarteto de cordas que 
lhe deu George Martin (curiosamente, a letra da canção foi termi-
nada durante férias de McCartney no Algarve em 1965); a leve e 
bem-humorada “Ob-La-Di, Ob-La-Da” faz parte do chamado White 
Album (Álbum Branco), editado em 1968 já depois das experiên-
cias psicadélicas de Sgt. Pepper, e resgata uma alegria simples e 
despojada. Pelo meio destas canções, surge uma canção icónica 
de um outro autor incontornável da canção do século XX, o singer-
-songwriter norte-americano Paul Simon (1941-). “The Sound of 
Silence” foi originalmente incluído no primeiro álbum que gravou 
como elemento do duo que mantinha com Art Garfunkel, Wednes-
day Morning, 3 A.M. (1964), mas a canção só alcançou a enorme 
popularidade que tem hoje após uma edição no álbum seguinte, 
Sounds of Silence (1966), com um novo arranjo sintonizado com 
o som do folk-rock então proposto pelo produtor Tom Wilson.

A completar esta viagem especial, tiramos o chapéu à cultura 
cinéfila e a um dos seus músicos mais emblemáticos, recente-
mente falecido. O aclamado compositor italiano Ennio Morricone 
(1928-2020) distinguiu-se por algumas das bandas sonoras mais 
marcantes do cinema, como O Bom, o Mau e o Vilão ou Cinema 
Paraíso. “Gabriel’s Oboe”, que fecha este programa, faz parte da 
banda sonora escrita para o filme A Missão (1986) realizado por 
Roland Joffé. A narrativa centra-se nas experiências do Padre 
Gabriel, missionário jesuíta na América do Sul do século XVIII. 
Gabriel tenta converter uma comunidade guarani sem sucesso e 
refugia-se tocando oboé no topo das cataratas de Iguaçu. Quando 
um dos guerreiros se apercebe de que Gabriel é europeu, parte-lhe 
o oboé e atira-o à água, mas os Guarani, movidos pela música, não 
lhe tiram a vida. Com esta música que traz ecos muito subtis da 
escrita barroca para oboé e que deu origem a música capaz de 
cativar outros públicos (Sarah Brightman gravou-a como canção 
sob o título “Nella Fantasia”, com letra de Chiara Ferraù, em 1998), 
celebra-se a imortalidade da música, a sua perpétua capacidade de 
ressignificação e a inelutável perenidade de uma melodia inspirada.

PEDRO ALMEIDA, 2020



Martin André direcção musical

Martin André apresenta-se com igual à-vontade nos teatros de 
ópera e nas salas de concerto de todo o mundo. Prossegue com 
afinco o trabalho com o Artisti con Brio, formação que fundou e 
que apresenta projectos especiais em toda a Europa. 

Depois de estudar violino e piano na Yehudi Menuhin School, 
prosseguiu os estudos musicais na Universidade de Cambridge e 
estreou-se profissionalmente a dirigir Aida na Ópera Nacional de 
Gales, em 1982. Tem trabalhado regularmente em países como 
Áustria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Holanda, 
Israel, Itália, Nova Zelândia, Portugal, África do Sul e EUA. 

Tem um repertório de ópera vasto, mas é particularmente 
conhecido pelas suas interpretações de Janáček, Verdi e Mozart. 
É um dos raros maestros que dirigiu todas as principais compa-
nhias de ópera britânicas, apresentando obras como Un ballo in 
maschera (Royal Opera House) e as estreias britânicas de Cornet 
Christoph Rilke de Matthus e The Makropoulus Case (Glynde-
bourne Touring Opera). Dirigiu ainda obras de Lehár, Mozart e 
Janáček (Ópera Escocesa), Prokofieff, e ainda a estreia mundial 
de Bakxai de John Buller na English National Opera. Com a Opera 
North, dirigiu produções com música de Falla, Gounod, Janáček, 
Lehár, Martinů, Puccini, Rachmaninoff, Ravel e Verdi. Em 2000 
dirigiu uma transmissão em directo de As Bodas de Fígaro para 
a BBC. Com a Garsington Opera, dirigiu óperas de Stravinski, 
Martinů, Mozart e Humperdinck. Foi Director Musical da English 
Touring Opera entre 1993 e 1996.

No domínio da música sinfónica, o seu repertório é também 
extenso e variado, destacando-se particularmente as obras de 
Mozart, Nielsen, Chostakovitch e Tchaikovski. Desenvolve rela-
ções especialmente duradouras com a Sinfónica de Limburgo 
(Holanda), a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e o 
Collegium Musicum Bergen (Noruega). Trabalhou com muitas 
das principais orquestras britânicas e de países como Austrália, 
Israel, México, Holanda, Noruega e Portugal.

Martin André tem um interesse particular em ajudar a nova 
geração de músicos, especialmente maestros. Tem uma relação 
próxima com o Royal College of Music (Londres), onde criou um 
Programa de Treino de Repertório Orquestral. Em 2006, fundou 
a orquestra portuguesa de jovens Momentum Perpetuum, que 
dirigiu durante cinco anos e com a qual fez uma digressão a Itália.

Entre 2010 e 2013, foi Director Artístico do Teatro Nacional 
de São Carlos em Lisboa. Como tal, foi Director Executivo de 
duas das maiores instituições portuguesas: a Ópera Nacional e a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa. Para além das funções executivas, 
dirigiu várias produções entre as quais uma trilogia de La traviata, 
Il trovatore e Rigoletto para comemorar o Bicentenário de Verdi 
em 2013. Com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigiu a integral 
das Sinfonias de Mozart e outras grandes obras sinfónicas e corais. 

Desenvolveu depois dois grandes projectos na Dinamarca 
com as óperas Lucia di Lammermoor e L’amico Fritz para a Den 
Jyske Opera, tendo dirigindo 5 orquestras diferentes na digressão 
nacional das produções. Com a Sinfónica da BBC e os BBC Singers, 
fez a estreia mundial de A Christmas Carol de Neil Brand. Dirigiu 
também a Orquestra Sinfónica de Banguecoque.

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

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

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, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sander-
ling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Ilan Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni 
Wit, Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diversos compo-
sitores trabalharam 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 Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich Haas e Jörg 
Widmann, a que se junta em 2020 o compositor Philippe Manoury.

A Orquestra celebra o 20.º aniversário da sua formação 
sinfónica em 2020. Tem pisado os palcos das mais prestigiadas 
salas de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, 
Roterdão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil. 
Ainda este ano, dá especial destaque às sinfonias de Beethoven 
e apresenta numerosas obras dos séculos XX e XXI nunca antes 
apresentadas em Portugal.

As temporadas recentes da Orquestra foram marcadas 
pela interpretação das integrais das Sinfonias de Mahler, Proko-
fieff, Brahms e Bruckner; 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 discos monográficos de Luca Fran-
cesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis (2017), 
além de obras de compositores portugueses, todos com grava-
ções ao vivo na Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi consti-
tuída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas designações. Após a extin-
ção das Orquestras da Radiodifusão Portuguesa, foi fundada a 
Régie Cooperativa Sinfonia (1989 -1992), vindo posteriormente a 
ser criada a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a Orques-
tra Nacional do Porto (1997), alcançando a formação sinfónica 
com um quadro de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra foi 
integrada na Fundação Casa da Música em 2006, vindo a adoptar 
a actual designação em 2010.



Violino I
Martyn Jackson
José Despujols
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Karolina Andrzejczak
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Emília Alves
Jean Loup Lecomte

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Bruno Cardoso
Sharon Kinder

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Joel Azevedo

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
Eddy Tauber

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira

Piano/Cravo
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados
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