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Georg Friedrich Händel
Música Aquática — Suite n.º 2 em Ré maior, HWV 349 
(1715‑17; c.12min)

1. Overture (Allegro)
2. Alla Hornpipe
3. Lentement
4. Minuet
5. Bourrée

Antonio Vivaldi
Concerto para dois violinos em Dó menor, RV 510 
(pós c.1725; c.7min)

1. Allegro (moderato)
2. Largo
3. Allegro

Georg Philipp Telemann
Concerto para violino em Si bemol maior, TWV 51:B1 
(1719; c.14min)

1. Largo
2. Vivace
3. Adagio
4. Allegro

Georg Friedrich Händel
Ode for the Birthday of Queen Anne, HWV 74 
(“Eternal Source of Light Divine”) (1713; c.4min)

“Venti, turbini, prestate”, da ópera Rinaldo, HWV 7a 
(1711; c.4min)

Georg Friedrich Händel
Música para os Reais Fogos‑de‑Artifício, HWV 351 
(1749; c.20min)

1. Ouverture 
2. Allegro
3. Bourrée
4. La paix (Largo alla Siciliana)
5. La Réjouissance (Allegro)
6. Menuet I — Menuet II

Uma viagem pelo cosmopolitismo da música 
europeia da primeira metade do séc. XVIII

O programa proposto para esta noite pode ser visto como uma 
viagem ao cosmopolitismo da música europeia da primeira 
metade do séc. XVIII, identificado na absorção dos ditos esti-
los nacionais por compositores como Georg Philipp Telemann e 
Georg Friedrich Händel, assim como representativo do imenso 
sucesso e influência que teve a música de Antonio Vivaldi por 
toda a Europa, especialmente através da disseminação das suas 
obras em edições no Norte da Europa.

Antonio Vivaldi
VENEZA, 4 DE MARÇO DE 1678

VIENA, 28 DE JULHO DE 1741

O Concerto para dois violinos em Dó menor de Antonio Vivaldi, 
catalogado como RV 510D, figura entre os numerosos concertos 
para dois violinos que Vivaldi escreveu, entre eles os RV 505, 507, 
510, 513, 527, 529, juntamente com o seu concerto a 4, RV 127. Do 
ponto de vista estrutural, Vivaldi pode ter inventado a forma de 
ritornello que organiza os andamentos do concerto, alternando 
passagens a solo ou pequenos grupos com um refrão tocado pelo 
conjunto completo; assim como também pode ter sido respon-
sável pelo uso generalizado da estrutura de três andamentos na 
forma concerto. As abordagens de Vivaldi à textura, à orquestra-
ção e ao desenvolvimento temático eram imaginativas, com cores 
harmónicas e mudanças tímbricas ocasionadas por diferentes 
combinações de instrumentos. Essas abordagens criativas fize-
ram com que os seus concertos fossem altamente influentes nas 
gerações posteriores de compositores. É conhecida a influência 
de Vivaldi na música de J. S. Bach, especialmente demonstrada 
no célebre Concerto Italiano BWV 971, ou noutras obras menos 
conhecidas como o Concerto em Sol maior BWV 973, baseado 
no concerto n.º 8 do opus 7 de Vivaldi. Para além disso, algumas 
das obras instrumentais de Vivaldi permaneceram em programas 
de concertos em França, nomeadamente As Quatro Estações — 
especialmente a “Primavera” —, ou presentes nos métodos de 
estudo de violino por várias décadas após a sua morte. 



Ainda assim, na última parte do século XVIII Vivaldi caiu virtual-
mente no esquecimento, excepto entre alguns historiadores da 
música — para ser resgatado, como tantos dos seus contempo-
râneos, por meio da redescoberta de Bach e do interesse pelas 
suas influências. A reabilitação de Vivaldi acontece de facto já no 
séc. XX, com edições das suas obras instrumentais que passam a 
chamar a atenção de musicólogos e instrumentistas, até que nas 
últimas décadas houve uma grande redescoberta da sua música 
sacra e das suas óperas.

No entanto, no seu tempo Vivaldi foi mais elogiado pelos 
seus contemporâneos como violinista do que como compositor, 
embora poucos tenham ido tão longe quanto Goldoni, que o clas-
sificou como “excellent joueur de violon et compositeur médio-
cre”. O uso de posições muito altas na escrita para o violino solo, 
vista por muitos críticos da época como pirotecnia, sem dúvida 
dificultou a sua aceitação como compositor sério. Essa percep-
ção sobre a música de Vivaldi propõe uma interessante reflexão 
sobre a recepção das obras e estilos dos compositores nas suas 
épocas e nos posteriores julgamentos do tempo, com as expec-
tativas e validações estéticas quando da redescoberta da sua 
música noutro contexto temporal e cultural. 

 

Georg Phillipp Telemann
MAGDEBURG, 14 DE MARÇO DE 1681 

HAMBURGO, 25 DE JUNHO DE 1767

Georg Philipp Telemann foi um compositor extremamente profí-
cuo na sua longa vida, que soube como poucos absorver os mode-
los dos estilos nacionais e moldá-los às necessidades da sua 
produção massiva de música instrumental e vocal, sempre com 
grande refinamento. Ainda que actualmente menos celebrado que 
Vivaldi ou Händel, talvez por a sua música não possuir tão abun-
dantemente a facilidade melódica italiana presente em Vivaldi ou 
então levada a um nível de maestria que conseguiu Händel, a sua 
imensa produção é merecedora de destaque pelo refinamento 
técnico e pelo bom gosto. Talvez não seja tão cantabile ou apela-
tiva melodicamente, mas demonstra o melhor da música produ-
zida para fins do divertimento doméstico burguês das cortes 
norte-europeias aliada àquelas de grande efeito concebidas para 
os mais importantes eventos públicos onde actuou.

 
O Concerto para violino e orquestra em Si bemol maior TWV 51:B1 
— ou Concerto grosso, per il Sig.r Pisendel, da me GF Telemann 
— é uma peça de extremo virtuosismo e que tem no seu manus-
crito a indicação de término a 14 de Setembro de 1719, com a clara 
dedicatória a Johann Georg Pisendel, um dos maior violinistas 
do séc. XVIII. Pisendel foi o líder da Orquestra da Corte de Dres-
den desde 1728 até à sua morte em 1755, durante o reinado de 
Frederico Augusto I, o Príncipe Eleitor da Saxónia. Essa orquestra 
reuniu alguns dos melhores instrumentistas da época, entre eles 
o também compositor Jan Dimas Zelenka. Pisendel foi aluno de 
Vivaldi e cultivou grande amizade com J. S. Bach — foi para ele que 
o compositor alemão escreveu o solo do Laudamus te da Missa 
em Si menor. Pisendel também foi o concertino do grupo fundado 

por Telemann, o Collegium musicum, para além de ter sido 
também um compositor talentoso ainda por ser redescoberto.

Georg Friedrich Händel
HALLE, 23 DE FEVEREIRO DE 1685 

LONDRES, 14 DE ABRIL DE 1759

Assim como Telemann, Georg Friedrich Händel incorpora na sua 
música uma mistura ecléctica de estilos nacionais da época, para 
além de manter uma inequívoca identidade estilística como cria-
dor. A sua formação inicial em música sacra luterana, no Norte 
da Alemanha, deu-lhe as ferramentas para uma sólida base 
harmónica e de contraponto que se aliou a uma ousada invenção 
melódica e ao brilho adquiridos durante o seu período em Itália — 
a sua facilidade para contornos melódicos memoráveis poderá 
associá-lo aos melhores compositores italianos do seu tempo. 
Uniu-se a estes factores a influência francesa, não apenas nas 
aberturas e danças que seguiam os modelos mais directos da 
corte de Paris e Versalhes, mas sobremaneira utilizada sempre 
que era necessária uma grandeza especial de expressão. Uma 
influência especificamente inglesa pode ser observada nos seus 
anos de Londres em que são ouvidos ecos de Purcell, presentes 
na configuração de hinos e cânticos e nas inflexões harmónicas 
ocasionais ouvidas nos dramas corais ingleses, notadamente 
Acis e Galatea e Semele.

Sendo assim, a grandeza da sua música está na segurança 
com que Händel uniu esses estilos e, muitas vezes, elementos 
temáticos bastante díspares sob o controlo de progressões 
harmónicas bem conduzidas, ao mesmo tempo que modelou 
linhas melódicas que são, elas mesmas, belas e memoráveis. 
Embora ainda jovem tenha ido refinar e consolidar os elementos 
especificamente italianos na sua música na própria Itália, nunca 
abandonou as formas francesas para aberturas e música de 
dança. Também nunca abandonou os modelos alemães no uso 
de cores orquestrais, particularmente a duplicação instrumental 
ocasional da voz colla parte. A união dessas características tão 
solidamente apreendidas fizeram dele um compositor completo, 
experimentado e, sobretudo, cosmopolita. Tornou-se um epígono 
da sua época e até aos nossos dias figura entre os mais celebra-
dos e executados compositores de todos os tempos.

A presença de aberturas, sinfonias e danças em óperas e outras 
grandes obras vocais conviveu com a música puramente orques-
tral na obra de Händel. Entre os seus projectos mais ambiciosos 
de música orquestral, para além das conhecidas Suites Orques-
trais, figuram as célebres Music for the Royal Fireworks HWV 351 
e Water Music HWV 349. Esta última é uma colecção de anda-
mentos orquestrais, muitas vezes publicados como três suites, 
estreada em 17 de Julho de 1717 para uma memorável demons-
tração de poder real realizada a pedido do rei Jorge I para um 
concerto sobre barcos a navegarem no rio Tamisa. A instrumen-
tação do evento original, e poucas vezes realizável e quase que 
apenas justificada para grandes eventos ao ar livre, era formada 
por 24 oboés e 12 fagotes, para além de todo o restante alargado 

Maestro Dmitry Sinkovsky sobre o programa do concerto 
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aparato orquestral. A Alla Hornpipe é certamente o andamento 
mais cativante, em que se unem elementos melódicos de grande 
gosto a um verdadeiro diálogo feérico entre as trompas e os trom-
petes. A grandiosidade de Music for the Royal Fireworks HWV 351, 
de 1748, tanto na sua concepção original para um grande conjunto 
de sopros com partes fortemente dobradas quanto na versão 
posterior com cordas e sopros mais reduzidos, possui um efeito 
arrebatador e emocionante. A escrita para três trompas e três 
trompetes é sempre pensada para obter a máxima sonoridade e 
efeito, com as notas agudas das trompas em Ré combinadas com 
os trompetes e a percussão. A enorme abertura é o momento 
glorioso da obra, um engenhoso exemplo do uso da forma fran-
cesa em que os ritmos pontuados de abertura são apresentados 
com uma melodia semelhante a um hino. O Allegro que se segue 
é uma espécie de sinfonia de batalha dominada por fanfarras, 
num verdadeiro diálogo feérico entre as trompas e os trompe-
tes. Como noutros casos, a música de Händel transcendeu as 
ocasiões que celebrava e tornou-se uma referência, um para-
digma composicional de muitas gerações de compositores a 
partir de então.

A bela Ode for the Birthday of Queen Anne (Ode para o Aniver-
sário da Rainha Anne) HWV 74 é uma cantata secular composta 
por Händel sobre um libreto de Ambrose Philips, cujo primeiro 
verso, “Fonte eterna de luz divina”, fornece um título alternativo 
para a obra. Provavelmente foi composta em Janeiro de 1713 para 
celebrar o aniversário da rainha Ana e a realização do Tratado de 
Utrecht para encerrar a Guerra da Sucessão Espanhola.

As óperas de Händel podem parecer, à primeira vista, muito 
semelhantes às dos seus contemporâneos, mas o que as dife-
rencia — para além da excelência da música — é a sua capacidade 
de expressar com convicção imediata os estados emocionais das 
personagens no contexto da dramatização. Para falar da ópera 
Rinaldo e da ária “Venti turbini prestate”, é importante lembrar que 
a ópera italiana foi introduzida em Londres em 1705, com imenso 
sucesso, através de versões de óperas de Giovanni Bononcini 
(1670-1747). Ainda que houvesse experiências e controvérsias 
entre os directores de teatro de Londres, assim como tentativas 
de estabelecer um novo género de ópera totalmente cantada em 
inglês, prevaleceu a demanda pública por música italiana verda-
deira e cantada por cantores italianos, especialmente os castrati. 
Até à chegada de Händel, no Outono de 1710, as óperas italianas 
produzidas em Londres eram todas arranjos de obras anterio-
res ou pasticcios (adaptações de excertos de diversos autores). 
Coube a Händel compor a primeira ópera projectada especifica-
mente para Londres, usando a companhia de ópera italiana para 
a temporada de 1710/11. A nova ópera, Rinaldo HWV 7, estreou 
em 24 de Fevereiro de 1711 sendo o libreto de Giacomo Rossi. A 
história de amor, guerra e redenção, ambientada na época da 
Primeira Cruzada, é vagamente baseada no poema épico Geru‑
salemme liberata de Torquato Tasso. A sua encenação envol-
veu muitos elementos originais, numa combinação elaborada de 
efeitos cénicos com música de grande paixão e brilho que fez de 
Rinaldo a sensação da temporada, com quinze apresentações. 

Foi um grande sucesso de público, apesar das reacções negativas 
dos críticos hostis à tendência contemporânea para o entreteni-
mento italiano nos teatros ingleses. Händel compôs Rinaldo rapi-
damente, reutilizando e adaptando material musical de óperas e 
outras obras que compôs durante a sua longa estada em Itália, 
nos anos de 1706 a 1710, durante a qual estabeleceu uma reputa-
ção bastante considerável e que resultou no seu convite para visi-
tar e actuar em Londres. Nos anos que se seguiram à estreia, fez 
várias alterações à partitura daquela que é hoje considerada, pela 
crítica e pelos estudiosos, uma das suas maiores óperas. Entre os 
seus números individuais, a ária de soprano “Lascia ch’io pianga” 
(adaptação da ária “Lascia la spina, cogli la rosa” oriunda da orató-
ria Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, composta em Roma 
em 1707) tornou-se uma peça de concerto bastante popular. No 
entanto, em contraste com a simplicidade melódica e o carác-
ter pungente da citada ária, a electrizante “Venti, turbini, pres-
tate” apresenta-se como a demonstração das capacidades do 
compositor em escrever música de grande apelo melódico aliada 
às demonstrações do mais espectacular virtuosismo do cantor, 
numa combinação pouco usual com o violino solo e o fagote.

RICARDO BERNARDES, 2020

Ode for the Birthday of Queen Anne, HWV 74 
(“Eternal Source of Light Divine”)

Eternal source, of light divine,
With double warmth thy beams display,
And with distinguish’d glory shine,
To add a lustre to this day.

Fonte eterna de luz divina,
Com calor em dobro mostras os teus raios,
E com glória distinta brilhas,
Para adicionar esplendor a este dia.

(Tradução: Lúcio Machado)

“Venti, turbini, prestate”, da ópera Rinaldo, HWV 7a

Venti, turbini, prestate
Le vostre ali a questo piè!
Cieli, numi, il braccio armate
Contro chi pena mi diè!

Ventos, remoinhos, emprestai
As vossas asas a este pé!
Céus, deuses, o braço armai
Contra quem tanta dor me provocou!

(Tradução: Cristina Guimarães)



Dmitry Sinkovsky 
violino, contratenor e direcção musical

Violinista, maestro e cantor, Dmitry Sinkovsky é uma fusão rara do 
virtuosismo russo e da expressividade italiana. Com uma profunda 
consciência musical e um virtuosismo surpreendente, as suas 
apresentações tornam-se momentos memoráveis.

Galardoado nos principais concursos europeus, Sinkovsky 
começou a carreira a colaborar com os ensembles de música 
antiga mais prestigiados do mundo, entre os quais Il Giardino Armo-
nico, Il Complesso Barocco e Musica Petropolitana (Rússia). Como 
Artista em Associação, estabeleceu uma duradoura colaboração 
com o ensemble belga B’Rock. Além da intensa actividade no 
domínio da música antiga, apresenta-se como violinista e maestro 
interpretando repertório desde Mozart a Berg e Bartók.

A carreira internacional de Dmitry Sinkovsky no âmbito da 
direcção de orquestra iniciou-se na temporada 2012/13, enquanto 
maestro convidado na digressão do concerto “Drama Queens”, 
acompanhando a aclamada meio-soprano Joyce DiDonato. É 
regularmente convidado para se apresentar na Europa, na Rússia, 
na Ásia, na Austrália e na América do Norte. Em 2018 foi maestro 
residente da Sinfónica de Seattle, com a qual se apresenta regu-
larmente desde a temporada 2015/16. Nos Estados Unidos dirigiu 
a Sinfónica de Detroit, sendo convidado para regressar imediata-
mente após a sua estreia. Na Europa, dirigiu a Orquestra Nacional 
de Espanha, a Sinfonietta de Riga, a Musica Aeterna, a Kremerata 
Baltica, a Orquestra Barroca Casa da Música e a Orquestra de 
Câmara de Tallinn. Em 2020 regressou às Sinfónicas de Detroit e 
Seattle e estreou-se à frente da Orquesta de Extremadura. 

Os seus planos para 2020 foram interrompidos pela crise 
pandémica. O primeiro concerto ao vivo pós-confinamento reali-
za-se no Porto, seguindo-se apresentações no Stradivari Festival 
em Cremona e na Sala Zaryadye em Moscovo, com digressões do 
ensemble B’rock e da Orquestra Barroca de Helsínquia e concer-
tos com o La Voce Strumentale. Na temporada 2020/21 dirige a 
Sinfónica de Detroit, a Orquestra da Rádio RTÉ, a Orquestra de 
Câmara de Moscovo Musica Viva e a Sinfonietta de Riga. 

Em 2011, Dmitry fundou o seu ensemble dedicado à interpre-
tação historicamente informada, o La Voce Strumentale, com o 
qual gravou dois discos para a etiqueta Naïve: Four Seasons (2015) 
e Bach in Black (2017). Apresentaram-se nos principais festivais 
internacionais e salas de concerto da Europa. 

Entre os inúmeros registos discográficos de Dmitry Sinkovsky, 
destaca-se o Concerto n.º 5 “Per Pisendel” de Vivaldi e, recente-
mente, Il Virtuosissimo, uma gravação dos virtuosos concertos 
para violino de Tartini, Leclair e Telemann com o Ensemble Il Pomo 
d’Oro, ambos vencedores do Diapason d’Or. Iniciou uma colabo-
ração com a editora Glossa, gravando os Concertos para violino 
e o Triplo Concerto de Beethoven com Alexei Lubimov, Alexander 
Rudin e a Orquestra de Câmara de Moscovo Musica Viva, que 
serão lançados neste mês de Setembro. 

Dmitry Sinkovsky é professor no Conservatório de Moscovo 
e Director Artístico do Orlando Furioso Festival, em Dubrovnik. 
Como laureado do Concurso Jumpstart Jr. (Países Baixos), tem-se 
apresentado com um violino Francesco Ruggeri de 1675.

Huw Daniel violino

Huw Daniel estudou na Ysgol Gyfun Ystalyfera, Sul de Gales, conti-
nuando depois como bolseiro em órgão no Robinson College 
(Cambridge), onde se diplomou em música com os máximos louvo-
res em 2001. Estudou depois violino barroco na Royal Academy 
of Music durante dois anos, com Simon Standage. Em 2004, foi 
membro da Orquestra Barroca da União Europeia (OBUE), cujos 
membros formaram depois a Harmony of Nations e continuaram 
a apresentar-se sob este nome, tendo gravado dois CD.

É membro da Orchestra of the Age of Enlightenment, do Dune-
din Consort e da Orquestra Barroca Irlandesa, além de concer-
tino da Orquestra Barroca Casa da Música desde a sua fundação. 
Como concertino convidado, tem tocado e gravado com a OBUE, o 
English Concert, o King’s Consort, The Sixteen e o Barokkanerne de 
Oslo. Dirigiu a Orchestra of the Age of Enlightenment numa digres-
são com a integral dos Concertos Brandeburgueses. Gravou dois 
CD de sonatas em trio de Purcell com Cecilia Bernardini e o King’s 
Consort, e um disco com os concertos duplos de Bach com Ceci-
lia Bernardini e o Dunedin Consort. É membro do Royal College of 
Organists e em 2014 foi nomeado membro da Royal Academy of 
Music. Toca num violino de Alessandro Mezzadri de ca. 1720, cedido 
pela Jumpstart Junior Foundation.

Orquestra Barroca Casa da Música

Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou-se em 2006 com 
a finalidade de interpretar a música barroca numa perspectiva 
historicamente informada. Para além do trabalho regular com o 
seu maestro titular, Laurence Cummings, a orquestra apresen-
tou-se sob a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, 
Amandine Beyer, Fabio Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, 
Paul Hillier, Paul McCreesh, Riccardo Minasi, Andrew Parrott, 
Rachel Podger, Christophe Rousset, Dmitri Sinkovsky, Andreas 
Staier e Masaaki Suzuki, na companhia de solistas como Andreas 
Staier, Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, Dmitri Sinko-
vsky, Alina Ibragimova, Rachel Podger, Marie Lys, Iestyn Davies, 
Rowan Pierce e os agrupamentos The Sixteen, Coro Casa da 
Música e Coro Infantil Casa da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm recebido a unânime 
aclamação da crítica nacional e internacional. Fez a estreia portu-
guesa da ópera Ottone de Händel e, em 2012, a estreia moderna 
da obra L’Ippolito de Francisco António de Almeida. Apresen-
tou-se em digressão em Espanha (Festival de Música Antiga de 
Úbeda y Baeza e em Ourense), Inglaterra (Festival Handel de 
Londres), França (Ópera de Dijon e Festivais Barrocos de Sablé 
e de Ambronay), Alemanha (BASF em Ludwigshafen am Rhein), 
Áustria (Konzerthaus de Viena) e China (Conservatório de Música 
da China em Pequim), além de concertos em várias cidades 
portuguesas – incluindo os festivais Braga Barroca e Noites de 
Queluz. Ao lado do Coro Casa da Música, interpretou Cantatas 
de Natal e a Missa em Si menor de Bach, excertos do Messias de 



Händel e as Vésperas de Santo Inácio de Domenico Zipoli. Em 
2015 estreou-se no Palau de la Musica em Barcelona, conquis-
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda no mesmo ano, 
mereceu destaque a integral dos Concertos Brandeburgueses 
sob a direcção de Laurence Cummings. Tem tocado regular-
mente com o cravista de renome internacional Andreas Staier, 
com quem gravou o disco À Portuguesa (Harmonia Mundi, 2018), 
que incluiu dois concertos de Carlos Seixas e foi apresentado 
em actuações no Porto e em digressão — Ópera de Dijon, BASF 
em Ludwigshafen am Rhein, Konzerthaus de Viena e Noites de 
Queluz em Sintra. Em 2019, interpretou o Stabat Mater de Pergo-
lesi e fez concertos dedicados à Arte da Fuga de Bach e às Véspe‑
ras de Monteverdi.

Na abertura da temporada de 2020, a Orquestra Barroca 
apresenta obras sacras de Charpentier sob a direcção de um dos 
maiores especialistas no Barroco francês, Hervé Niquet, e mais 
tarde volta a colaborar com os maestros-solistas Rachel Podger 
e Dmitry Sinkovsky. Interpreta ainda obras de Bach e Telemann e 
celebra o Natal com um regresso à música de Charpentier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou em CD gravações 
ao vivo de obras de Avison, D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, 
Vivaldi, Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direcção de alguns 
dos mais prestigiados maestros da actualidade internacional.

Violino I
Huw Daniel
Prisca Stalmarski 
César Nogueira 
Mariña Garcia-Bouso

Violino II
Reyes Gallardo
Cecília Falcão
Ariana Dantas 
Ana Luísa Carvalho

Viola
Trevor McTait
Raquel Massadas

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote
José Rodrigues Gomes

Órgão/Cravo
Fernando Miguel Jalôto

Trompa natural
Hugo Carneiro
Jaime Resende
André Quelhas

Trombeta
Bruno Fernandes
Daniel Louro
Hugo Santos

Atabales
Rui Silva

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE


