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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Richard Strauss
Serenata, op. 7 (1881; c.10min)

Ralph Vaughan Williams
Concerto em Lá menor, para oboé e cordas (1943; c.19min)

1. Rondo pastorale
2. Minuet & Musette 
3. Finale (scherzo)

Béla Bartók
Divertimento para orquestra de cordas (1939; c.24min)

1. Allegro non troppo 
2. Molto adagio 
3. Allegro assai 



Richard Strauss
MUNIQUE, 11 DE JUNHO 1864 

GARMISCH (ALPES BÁVAROS), 8 DE SETEMBRO 1949

Serenata, op. 7 

Nascido na Alemanha, em 1864, Richard 
Strauss passou a infância rodeado de música 
e de músicos. O seu pai, Franz Strauss (1822
1905), era trompista na orquestra da Corte da 
Baviera, e também compositor. Desde cedo 
que Richard assistira a inúmeros ensaios e 
récitas e contactara com várias figuras de 
renome do meio. Com um talento musical 
precoce, dedicouse na juventude à compo
sição de várias obras nas quais são notórias as 
influências de compositores do Romantismo 
tardio, embora manifestasse grande admiração 
pelos compositores do Classicismo Vienense 
(Haydn, Mozart e Beethoven), assim como pelo 
lirismo de Schubert. Nutria igualmente especial 
admiração por Liszt e Wagner, o que causava 
algum incómodo ao seu pai, que não apreciava 
as propostas musicais destes compositores. 

Desde o início dos anos 1870 que Strauss 
se dedicou a variados géneros que reflectem 
ainda um gosto romântico — desde lieder a 
sonatinas para piano e obras para formações 
de câmara. No início dos anos 80 compôs 
obras de maior envergadura, destacandose 
a Sinfonia n.º 1 (escrita aos 16 anos), o Quarteto 
de cordas op. 2 ou a Sonata para piano em Si 
menor, op. 5. A proximidade com o universo 
dos instrumentos de sopro, em particular 
através do seu pai, influenciou, certamente, a 
opção de dedicar o seu tempo à composição 
de uma obra para metais e madeiras — a obra 
em programa, por exemplo, conta com 4 trom
pas (o instrumento do seu pai).

Em 1881, com 17 anos, Richard Strauss 
compôs a Serenata op. 7 para instrumentos 

de sopro, dedicada a Friedrich Wilhelm Meyer, 
professor de composição de Strauss em Muni
que. A estreia teria lugar em Dresden, a 27 de 
Novembro de 1882, pela orquestra da Corte 
daquela cidade sob a direcção de Franz Wüll
ner (18321902).

Nesta obra, num único andamento, Strauss 
opta pela forma sonata com características 
muito próprias, ou seja, com a exposição temá
tica mais longa, seguida de um desenvolvimento 
mais pequeno e particularmente inventivo, e 
depois da reexposição. Strauss introduznos a 
um mundo melodicamente rico inspirado numa 
certa organização clássica, com as madei
ras em destaque, suportadas inicialmente 
pelas trompas. De destacar, na fase inicial — 
andante —, o desenho alternado entre flauta e 
clarinete, com um motivo melódico curto, e o 
acorde que resulta da simultaneidade de trom
pas e fagotes. O segundo tema surge depois 
nos clarinetes e na primeira trompa, com os 
fagotes a concederem o apoio harmónico, num 
più animato. No início do desenvolvimento, é 
concedido destaque aos oboés, apoiados 
pelas trompas e pelos fagotes, seguindose 
uma secção mais intensa. A reexposição dá 
maior destaque às trompas, encaminhandose 
para uma coda final calma e lírica.



Ralph Vaughan Williams
GLOUCESTERSHIRE, 12 DE OUTUBRO 1872

LONDRES, 26 DE AGOSTO 1958

Concerto em Lá menor, para oboé e cordas

Ralph Vaughan Williams é um dos mais impor
tantes compositores ingleses da primeira 
metade do séc. XX, com um inestimável 
contributo para a afirmação da música erudita 
inglesa. Oriundo de boas famílias, manifestou 
interesse pela música em 1878, começando a 
ter aulas de piano com a sua tia e a compor 
as suas primeiras peças musicais. Seguiuse 
o interesse pelo violino, cujo estudo teve opor
tunidade de aprofundar nos anos seguintes 
enquanto prosseguia a sua formação regular 
em Rottingdean e depois em Charterhouse. 
Investiria noutros aspectos da sua formação 
musical (harmonia, contraponto e composição) 
a partir de 1890, ao ingressar no Royal College 
of Music, onde teria como grande referência e 
mentor o compositor Sir Hubert Parry (1848
1918). Todavia, Vaughan Williams não reunia o 
apoio total da família, que mostrava reservas 
e preferia que ingressasse no Trinity College, 
em Cambridge, onde poderia também estudar 
outras matérias. O compositor concluiria ali a 
sua formação, em 1894, regressando depois ao 
Royal College of Music para finalizar os estudos 
com Hubert Parry e Charles Wood. Aí conhe
ceu o então colega Gustav Holst, com quem 
viria a manter uma relação próxima. Concluiu 
o seu doutoramento em música em 1901, em 
Cambridge, e em 1907 decidiu estudar com o 
compositor francês Maurice Ravel — que afir
maria ser Vaughan Williams o seu único aluno 
que não compunha como ele. 

Vaughan Williams dedicarseia também 
à recolha de melodias tradicionais inglesas, 
a par dos seus colegas Cecil Sharp e Lucy 

Broadwood, figuras centrais no movimento 
de recolha e revitalização das canções rurais 
inglesas, marcando profundamente a sua obra 
e concepção musical — como revela, por exem
plo, o estilo pastoral de The Lark Ascending, 
para violino e orquestra. Esta ligação é de 
grande relevância, pois em 1932 o compositor 
seria eleito presidente da English Folk Dance 
and Song Society.

A sua consagração como compositor foi 
atingida definitivamente com a participação, 
em 1910, no Three Choirs Festival, na Cate
dral de Gloucester, onde estreou Fantasia 
on a Theme by Thomas Tallis, seguindose 
outros festivais e eventos que revelaram a 
aceitação dos críticos musicais e do público. 
Durante o período da I Guerra Mundial, volun
tariouse para o exército, onde colaborou na 
secção médica, tendo estado em França e na 
Grécia. Em 1920 assumiu o cargo de profes
sor de composição do Royal College of Music, 
entrando num período de intensa produção 
musical no qual explorou sonoridades mais 
sombrias e, por vezes, violentas, em obras 
como a Sinfonia n.º 4, de 1935. A sua produ
ção musical é extensa e permite encontrar 
várias obras para orquestra, óperas, arranjos 
de música tradicional, concertos, música coral, 
entre outras.

Com o dealbar da II Guerra Mundial, 
Vaughan Williams dedicouse à organização de 
vários concertos na National Gallery, mantendo 
a sua actividade como compositor. Foi em 1943 
que iniciou a composição do Concerto para 
oboé e cordas, quando se encontrava na casa 
da sua infância, em Leith Hill Place, Surrey. 
Durante este período, em virtude dos bombar
deamentos em Londres, decidiu aplicarse 
nos afazeres do campo, o que teria grande 
influência no ambiente geral do concerto. Dedi
cou a obra ao renomado oboísta inglês Léon 



Goosens (18971988), que o estrearia a 30 de 
Setembro de 1944, na Liverpool Philharmonic 
Hall, sob a direcção do não menos conhecido 
Malcolm Sargent (18951967). De notar que 
esta não era a estreia prevista, uma vez que 
o concerto deveria estrear em Londres, no 
âmbito dos BBC Proms (Henry Wood Prome
nade Concerts), o que não aconteceu devido 
ao perigo de ataques aéreos. 

O Concerto em Lá menor para oboé e 
cordas foi composto paralelamente à Sinfo
nia n.º 5, partilhando com esta algumas ideias 
musicais. Em particular, o scherzo do terceiro 
andamento do concerto seria originalmente 
o segundo andamento da referida sinfonia. A 
obra, ao contrário da mais tumultuosa Sinfo
nia n.º 4, remetenos para um ambiente mais 
tranquilo e pacífico, com o uso de elementos 
das canções populares e tradicionais inglesas, 
motivo pelo qual Goossens o apelidaria como 
“Pastoral” realçando, no entanto, que Vaughan 
Williams explora o instrumento desde a simpli
cidade das referências musicais campestres 
ao grande virtuosismo. 

O concerto apresenta três andamentos que 
se afastam das características mais comuns 
dos concertos para solista e orquestra. No 
primeiro andamento, um Allegro moderato, o 
oboé entra logo no segundo compasso, com 
um tema cantabile que depois é contraposto 
a um momento mais virtuoso. O segundo tema 
surge nas cordas, depois repetido pelo oboé 
que, neste concerto, não tem muitos compas
sos de espera. Vaughan Williams introduz de 
seguida um ambiente mais campestre, inspi
rado nas canções populares, observandose 
de seguida um intenso diálogo entre solista e 
grupo instrumental.  

No segundo andamento, Allegro mode-
rato, o ambiente de minuete está presente no 
tema com acompanhamento de pizzicato nas 

cordas, que depois o desenvolvem, seguindo
se uma nova secção, musette, com a melo
dia nas cordas, conduzindo a uma cadenza 
e, posteriormente, ao regresso do tema do 
minuete inicial. 

O andamento final apresenta o scherzo 
com dois trios, assumindose como o mais 
exigente para o solista. À melodia apresen
tada nas cordas, seguese a entrada do oboé 
que, para além da repetição, introduz embe
lezamentos que reforçam o carácter do tema. 
Neste andamento, depois de secções mais 
leves e graciosas, como o trio, é explorado o 
virtuosismo do oboé numa pequena cadenza 
que conduz depois a um momento mais calmo, 
concedido pelas cordas, e depois a retoma 
do ambiente melancólico que contrasta com 
momentos líricos e vibrantes do oboé. O 
concerto termina com uma cadenza final do 
oboé, desaguando nas notas finais apoiadas 
pelas cordas e pelo ambiente melancólico que 
atravessa o concerto.



Béla Bartók
NAGYSZENTMIKOLOS, 25 DE MARÇO 1881

NOVA IORQUE, 26 DE SETEMBRO 1945

Divertimento para orquestra de cordas

Béla Bartók foi um dos mais importantes 
compositores húngaros. Destacouse igual
mente como pianista, compondo várias obras 
icónicas para o repertório daquele instrumento, 
e pelo seu papel na recolha e na pesquisa, com 
o seu colega compositor Zoltán Kodály, de 
práticas musicais populares e tradicionais da 
Hungria e de outros países da Europa Central e 
de Leste.  A sua produção musical foi permeá
vel, nos primeiros anos do séc. XX, a diversos 
compositores — como Debussy, no caso do 
Quarteto de cordas n.º 2, composto entre 1915 
e 1917. Nos anos 20, destacamse igualmente 
obras de grande relevo, como as duas sonatas 
para violino ou a música para bailado O Manda-
rim Maravilhoso, esta última com forte influên
cia de Stravinski e Schoenberg. Foi também a 
partir de meados dos anos 20 que alcançou a 
sua maturidade como compositor, dedicando
se a obras de maior envergadura.

O cenário beligerante que afectou a Europa 
a partir de 1939 colocou o compositor numa 
situação conturbada e de grande preocupação. 
A sua posição contra os regimes fascistas, e 
em particular com o fenómeno de ascensão 
do Nazismo, levaramno a ponderar partir para 
os Estados Unidos da América, o que viria a 
acontecer em 1940. 

Ainda em 1939, ano em que compõe o 
Divertimento para cordas, aceita o convite 
do seu amigo e maestro Paul Sacher para 
passar uma parte do Verão na Suíça. A rela
ção entre os dois, de grande cordialidade, tinha 
motivado anteriormente uma encomenda de 
Sacher que resultou na Música para cordas, 

percussão e celesta (1936), para a Orquestra de 
Câmara de Basileia. A obra que Sacher preten
dia agora, apesar de se destinar igualmente a 
uma orquestra de câmara, teria de ser mais 
acessível, técnica e interpretativamente, do 
que a anterior. O tempo de que Bártok dispu
nha para completar a obra pedida era rela
tivamente curto e, em 15 dias, no ambiente 
calmo de Saanen, compôs o Divertimento 
para cordas op. 113, que teve a sua estreia a 11 
de Junho de 1940.

O Divertimento, título que remete para uma 
aproximação neoclássica ao género em ques
tão, apresenta um carácter mais leve do que 
outras obras de Bartók. Para além dos elemen
tos de modalidade e da abordagem rítmica 
característica, destacase, em diferentes 
secções, o resgate de elementos concertísticos 
de oposição entre um pequeno grupo de solis
tas e o restante grupo. O primeiro andamento 
revela inicialmente um carácter leve, contras
tando com secções ritmicamente mais vigoro
sas, com uso amplo das dinâmicas. O segundo 
andamento, com três temas, introduznos a 
um cenário mais obscuro, onde a dissonância 
ganha destaque. O rondó final apresenta uma 
dupla fuga de grande carácter, na qual Bartók 
utiliza motivos melódicos e rítmicos inspirados 
no universo das práticas musicais tradicionais. 

PEDRO RUSSO MOREIRA, 2020



Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ
nea do mundo. Desenvolveu estreitas colabo
rações com compositores de topo tais como 
John Adams, Kaija Saariaho, Harrison Birtwistle, 
Unsuk Chin, Helmut Lachenmann, Magnus 
Lindberg e Georg Friedrich Haas, e dirigiu obras 
importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier 
e Zimmermann. Apresentouse 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 interpretação musi
cal, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitário 
e na necessidade de questionar as fronteiras 
tradicionais da música clássica. É Maestro Titu
lar da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música e da Basel Sinfonietta.

Das temporadas passadas, destacamse 
colaborações com as Filarmónicas de Seul, 
Oslo, Bergen, Luxemburgo e Real Escocesa, 
a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara 
de Aurora e Munique. Em 2019/20, foi convi
dado para regressar às Sinfónicas das Rádios 
de Frankfurt e Viena — para uma interpreta
ção da épica Décima Sinfonia de Schnebel no 
Musikverein. Trabalha frequentemente com 
ensembles de música contemporânea de todo 
o mundo: dirigiu o Klangforum Wien (em Viena 
e em digressão) e o Ensemble Intercompo
rain nos BBC Proms, homenageando a música 
de Boulez.

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 Klinghoffer 
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 Profes
sor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 



Aldo Salvetti oboé

Aldo Salvetti vive no Porto desde 1996, data 
de início das suas funções de solista de oboé 
na orquestra desta cidade, acompanhandoa 
na sua evolução desde a formação “clássica” 
até à actual Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música. Paralelamente, é professor de oboé 
na Escola Profissional de Música de Espinho, 
desde 1997, e no Departamento de Música da 
Universidade do Minho, em Braga, desde 2015.

Na sua cidade natal de Veneza, começou 
aos 20 anos o estudo profissional do oboé, sob 
o impulso de Giorgio Trentin, antigo solista da 
Orquestra do Teatro La Fenice. Continuouo 
em Milão com Giacomo Calderoni, solista de 
corne inglês no Teatro alla Scala e professor no 
Conservatório “Giuseppe Verdi”, tendo obtido 
o Diploma final com alta classificação. Aperfei
çoouse em Basileia e em Zurique com os solis
tas internacionais Emmanuel Abbhuel e Thomas 
Indermuehle, e obteve em 1989 o Diploma de 
Concertista do Conservatório de Schaffhausen.

A sua carreira profissional começou em 
Roma na temporada de 1987 da Orquestra 
Nacional da Academia de Santa Cecília, onde 
tocou sob a batuta de maestros como Leonard 
Bernstein, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sino
poli, Gunther Herbig e George Pretre, entre 
outros. Em seguida desenvolveu colaborações 
estáveis como primeiro oboé na Symphoni
sches Orchester Zürich, na Orchestra Sinfo
nica Siciliana e na Vogtland Philharmonie. 
Interpretou os principais concertos para oboé 
e orquestra: Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn, 
Richard Strauss, Vaughan Williams, etc.

Em Portugal continuou a desenvolver uma 
intensa actividade em música de câmara, além 
de colaborar com agrupamentos de música 
contemporânea, como a OrchestrUtopica e o 
Remix Ensemble.



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 Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Jörg 
Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diver
sos compositores 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, Luxem
burgo, 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 Orques
tra foram marcadas pela interpretação das 
integrais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff, 
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 Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), além de obras de compositores portu
gueses, todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música.

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. Após 
a extinção 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 Orquestra 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
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Vladimir Grinman
Andras Burai
Vadim Feldblioum

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev

Viola
Mateusz Stasto
Alexander Znamenskiy
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Tuba
Sérgio Carolino



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


