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Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 39 em Mi bemol maior, KV 543 (1788; c.30min)

1. Adagio — Allegro
2. Andante con moto
3. Menuetto e Trio: Allegretto
4. Finale: Allegro

Franz Schubert
Sinfonia n.º 1, em Ré maior, D. 82 (1813; c.30min)

1. Adagio — Allegro vivace
2. Andante 
3. Menuetto e Trio: Allegro
4. Allegro vivace
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sinfonia n.º 39 em Mi bemol maior, KV 543

W. A. Mozart é considerado um dos represen-
tantes máximos do chamado classicismo vie-
nense, tendo desenvolvido um estilo bastante 
pessoal, produto da confluência entre o lirismo 
da ópera italiana e a tradição instrumental ger-
mânica, no qual naturalmente sobressai a sua 
beleza melódica, a sua elegância formal, bem 
como a sua riqueza a nível harmónico e textural. 
Autor de uma obra vasta e variada, é possível 
constatar que dominou todos os géneros sobre 
os quais se debruçou. O seu estabelecimento 
definitivo em Viena, em 1781, deu início à fase 
mais produtiva do seu percurso, na ânsia de 
alcançar o reconhecimento público enquanto 
pianista e compositor. Estilisticamente, a extra-
vagância dos últimos anos de Salzburgo dava 
agora lugar a um novo interesse pela clareza 
das texturas, pelo contraponto, pelo croma-
tismo, por detalhes ao nível do ritmo e da arti-
culação, bem como por uma nova exploração 
da relação entre os instrumentos.

No início de 1788, após sete anos relativa-
mente bem-sucedidos de actividade na capital 
imperial, o compositor via decair significati-
vamente as suas possibilidades de sustento 
financeiro, com o desaparecimento das mais 
abastadas classes vienenses, em boa parte 
decorrente do início de um conflito bélico com 
o Império Otomano. Planeou então lançar uma 
série de concertos nesse Verão, para a qual 
rapidamente compôs, no espaço de três meses, 
aquelas que seriam as três últimas sinfonias do 
seu catálogo. Apesar de aparentemente terem 
sido concebidas como trilogia para publicação 
conjunta, como era frequente na época, isso 

nunca aconteceria, e também não é certo que 
tenham sido estreadas em vida do composi-
tor, embora seja possível que tal tenha suce-
dido nos concertos que deu em Leipzig (1789), 
Frankfurt (1790) e Viena (1791).

Terminada a 26 de Junho de 1788, a Sinfonia 
n.º 39, em Mi bemol maior, K. 543, é a primeira 
peça desta trilogia, e, não obstante ser aquela 
que, das três, é a menos tocada e estudada, na 
verdade não contém menos motivos de inte-
resse que as restantes. É comum o ouvinte da 
actualidade, condicionado pelo percurso que o 
género entretanto realizou entre os contributos 
de Beethoven e Mahler, presumir que uma sin-
fonia é uma obra de grande envergadura, dan-
do expressão às perspectivas mais profundas 
de um autor, mas a prática dos compositores 
e a expectativa das audiências contemporâ-
neas de Mozart era diversa. Uma sinfonia era 
então uma peça de dimensões mais reduzidas, 
relativamente acessível em termos técnicos, 
e nesse sentido a produção mozartiana vinha 
até colocar um desafio exigente aos ouvidos 
do seu tempo.

O 1.º andamento, Adagio — Allegro, abre 
com uma introdução lenta e majestosa, um 
dispositivo comum em sinfonias da época — 
nomeadamente em Haydn —, mas raro em 
Mozart. Marcada por um ritmo pontuado e por 
um floreio de escala descendente, esta introdu-
ção inicia-se de modo solene e assertivo, pas-
sando ainda por um momento mais dramático 
e dissonante, sobre a reiteração de uma figura 
rítmica insistente, antes de dar lugar, quase 
imperceptivelmente, ao Allegro. Concebido 
numa forma sonata, em compasso ternário, 
este inicia-se com um primeiro tema, em Mi 
bemol maior, enunciado pelas cordas numa 
atmosfera inicialmente tranquila. Recorren-
do à figuração da escala descendente antes 
ouvida, o tutti participa na transição para o 
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segundo tema, que se apresenta igualmente 
modesto, em Si bemol maior, partilhado pelas 
cordas e pelas madeiras. A breve secção de 
desenvolvimento incide em particular sobre o 
segundo tema, para além de um motivo surgi-
do na transição, e a reexposição decorre sem 
surpresas, em Mi bemol maior.

Segue-se um Andante con moto, em Lá 
bemol maior, no qual cabe somente às cordas 
apresentar uma ideia melódica despretensio-
sa que dará origem a todo o andamento, sem-
pre envolta em texturas simples, à maneira da 
música de câmara, combinando elegância e 
expressividade. A primeira intervenção dos 
sopros lança uma secção central contrastante, 
em Fá menor, marcada por uma atmosfera mais 
sombria e tempestuosa que inclui passagens 
por regiões tonais remotas, sendo o material 
melódico partilhado por toda a orquestra. A 
primeira secção é reexposta, na tonalidade ori-
ginal, contando desta feita com os comentários 
dos sopros, e após um último episódio dramá-
tico, em Si menor, encerra no ambiente inicial.

Por sua vez, o 3.º andamento, Menuetto e 
Trio: Allegretto, é uma dança de carácter rús-
tico, simultaneamente vigorosa e elegante, cujo 
tema é impulsionado por uma acentuação cla-
ra, remetendo para o modelo do Ländler tra-
dicional austríaco. Sem nunca perder o cariz 
dançante, o Trio central é introduzido e prota-
gonizado pela dupla de clarinetes: enquanto um 
apresenta uma melodia simples e delicada, o 
outro acompanha-o com uma figuração arpe-
jada no registo grave, com o apoio das cordas.

Por fim, o 4.º andamento, Allegro, está con-
cebido de acordo com o modelo da forma sona-
ta, mas ao contrário do que é comum em Mozart 
— cujos finales são frequentemente marcados 
por uma profusão de ideias melódicas —, no 
caso presente está em causa a exploração de 
apenas um tema, naquilo que constitui uma 
construção monotemática próxima da práti-
ca favorecida por Haydn nos seus espirituo-
sos andamentos finais. Com efeito, o primeiro 
tema, em Mi bemol maior, construído a partir de 
fragmentos escalares, estará na base de toda 
a elaboração que decorre ao longo deste finale 
caracterizado por um humor constante, surgin-
do pontuado por enérgicas intervenções do tutti 
orquestral, bem como por frequentes comentá-
rios dos sopros, ligeiros e de cariz imitativo, que 
por vezes introduzem alterações surpreenden-
tes. O segundo tema, em Si bemol maior, con-
siste na realidade numa recuperação da ideia 
anterior, agora sujeita a uma hábil mudança de 
personalidade, ao avançar para uma região dife-
rente da original, sujeita a maior instabilidade 
harmónica. Na sucinta secção de desenvolvi-
mento, o motivo omnipresente torna-se mais 
sério, elaborado numa confiante exibição de 
engenho contrapontístico, e, após a recapitu-
lação, o andamento encerra com brilhantismo.

W. A. Mozart, retratado por Johann Nepomuk della Croce (óleo de 1780/81)
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Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Sinfonia n.º 1, em Ré maior, D. 82

Franz Schubert teve uma vida curta mas sufi-
ciente para produzir uma obra extensa, deixan-
do para a posteridade contributos importantes 
em todos os géneros sobre os quais se debru-
çou. É certo que se destaca sobretudo a sua 
produção do domínio do Lied germânico, mas 
deve igualmente ser referida a sua activida-
de como sinfonista, com a qual ambicionou 
granjear uma reputação enquanto composi-
tor “sério”, de acordo com o modelo de Bee-
thoven. Os primeiros esforços datam ainda da 
adolescência, e até ao final da vida abordaria o 
género sinfónico em pelo menos 13 ocasiões. 
Entre todas as tentativas, apenas sete foram 
realmente concluídas, tendo as restantes per-
manecido incompletas, esboçadas ou fragmen-
tárias, e todas ficariam na obscuridade até que, 

dez anos após a sua morte, Schumann revelou 
ao mundo a Sinfonia n.º 9, “A Grande”, despole-
tando a apreciação desta faceta de Schubert.

A Sinfonia n.º 1, em Ré maior, D. 82, foi termi-
nada em finais de Outubro de 1813, pela altura 
em que o jovem Schubert, então com 16 anos, 
concluía a sua formação no seminário imperial. 
Nos cinco anos passados nessa instituição tinha 
estudado com Salieri e absorvido os elemen-
tos estilísticos do classicismo vienense: sabe-
-se que, no quadro da actividade da orquestra 
escolar, o jovem contactou regularmente com 
sinfonias de Haydn e Mozart. Não surpreende, 
assim, que a peça esteja repleta de reminis-
cências de ambos, bem como de Beethoven, 
influências que o compositor funde num estilo 
próprio que anuncia já as suas obras orques-
trais mais maduras. De facto, não obstante 
a precocidade, esta primeira sinfonia é uma 
peça notável a vários níveis, que certamente 
terá beneficiado do trabalhado realizado em 
duas experiências sinfónicas anteriores, ambas 
abortadas, bem como no conjunto de aberturas 
sinfónicas escritas entre 1811 e 1812. A estreia 
da obra parece ter tido lugar pouco após a sua 
composição, possivelmente com a orquestra da 
escola ou com o agrupamento que se apresen-
tava em casa do amador vienense Otto Hatwig, 
mas a sua publicação não ocorreria antes do 
final do século XIX, no âmbito da primeira edi-
ção da obra completa do compositor.

O 1.º andamento, Adagio — Allegro vivace, 
abre com uma breve introdução solene, de 
alguma forma reminiscente do início da Sinfonia 
n.º 104 de Haydn, que recorre a todo um conjun-
to de dispositivos estabelecidos no sentido de 
prender a atenção do ouvinte, nomeadamente 
os ritmos pontuados, as passagens em oitavas 
e as figurações resolutas. No seu decurso, as 
expectativas do ouvinte são manipuladas por 
meio de movimentos cromáticos, bem como 

F. Schubert, retratado por Josef Eduard Teltscher (litografia de 1828)
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harmonias e modulações inesperadas, e a longa 
pedal de dominante desemboca por fim num 
animado Allegro vivace, concebido numa for-
ma sonata. O ágil primeiro tema inclui acordes 
reminiscentes da introdução, e após uma tran-
sição a cargo dos sopros surge um segundo 
tema contrastante, em Lá maior, mais melo-
dioso, aparentemente inspirado numa ideia 
temática do Finale da Sinfonia Eroica de Bee-
thoven. É este segundo tema que é particular-
mente explorado numa instável e perturbadora 
secção de desenvolvimento, na qual, através 
de processos modulatórios e de fragmentação 
motívica, a música se desintegra gradualmente. 
Essa elaboração é assumida sobretudo pelas 
cordas, até que, tal como no final da introdução, 
a intervenção das madeiras sobre uma pedal 
de dominante lança a esperada recapitulação, 
que se inicia, de modo surpreendente, com 
material da própria introdução. Há uma reite-
ração dos temas principais, agora ambos em 
Ré maior, e uma coda baseada num fragmento 
motívico do segundo tema encerra este Allegro 
de modo enfático.

Segue-se um Andante em Sol maior, à 
maneira de uma siciliana e numa atmosfe-
ra mais tranquila, produzida desde logo pela 
relação de subdominante com a tonalidade 
anterior. Construído de acordo com o modelo 
formal do rondó, o andamento inicia-se com 
uma ideia melódica elegíaca, de inspiração 
mozartiana, apresentada pelos primeiros vio-
linos. Uma primeira secção contrastante, em 
Mi menor, introduz uma atmosfera mais amar-
gurada que dá lugar a uma variação do tema 
inicial, incluindo agora um novo contratema 
no oboé. Inicia-se então uma segunda secção 
contrastante, que alterna continuamente entre 
Mi menor e Mi maior — entre o desespero e a 
esperança —, até que uma repetição literal da 
passagem inicial conduz a um epílogo.

Por sua vez, o 3.º andamento, Menuetto e 
Trio: Allegro, que remete para o modelo haydni-
ano, é uma dança robusta em Ré maior, com 
tanto de pomposo como de rústico, que a certa 
altura se fixa num gesto rodopiante e elegante. 
Sem qualquer abrandamento, a sua secção 
central contrastante — o Trio — evoca um tran-
quilo e melodioso Ländler tradicional austríaco, 
após o que o andamento encerra com uma 
repetição literal da primeira secção.

Por fim, o 4.º andamento, Allegro vivace, que 
obedece de novo à estrutura da forma sonata, 
inicia-se com um primeiro tema de carácter tro-
cista, lançado pelos primeiros violinos sobre as 
colcheias velozes e ligeiras dos segundos violi-
nos. Surge em seguida um segundo tema con-
trastante, em Lá maior, que mais não é do que 
uma variação do segundo tema apresentado no 
1.º andamento. Um cativante fragmento motívico 
do primeiro tema, de cariz jocoso, é apresentado 
recorrentemente ao longo do andamento, quase 
à maneira de um ritornello, e o tutti intervém com 
frequência, tornando a textura mais complexa. 
No lugar de uma secção de desenvolvimento, 
propriamente dita, surge uma secção central 
pouco convencional, que consiste em pouco 
mais do que uma transposição para Fá maior 
do segundo tema completo, até que uma pas-
sagem canónica baseada num fragmento do 
primeiro tema antecede a chegada à dominante 
da tonalidade principal do andamento. Durante a 
recapitulação, a música atravessa regiões tonais 
inesperadas, mas sempre dentro das relações 
de terceiras tão ao gosto do compositor: pri-
meiro Fá maior (terceira acima da tonalidade 
principal), depois Si maior (terceira abaixo da 
tonalidade principal), e ainda Sol maior. Uma 
coda entusiástica encerra a sinfonia à maneira 
de uma fanfarra resplandecente.

LUÍS M. SANTOS, 2021
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Leopold Hager direcção musical 

O maestro austríaco Leopold Hager, que cele-
brou o seu 85.º aniversário em 2020, estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição no 
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal. 

Depois de ocupar vários cargos em Mainz, 
Linz e Colónia, tornou-se Director Geral de 
Música em Freiburg/Breisgau, depois Maestro 
Principal da Orquestra Mozarteum em Salzbur-
go e, até 1996, Director Musical da Orquestra 
Sinfónica RTL do Luxemburgo. Com esta última 
mantém uma colaboração muito próxima, ten-
do sido distinguido, em Janeiro de 2021, com o 
título de Maestro Honorário. Para além do seu 
trabalho intenso como maestro, entre 1992 e 
2004 foi Professor de Direcção Orquestral na 
Universidade de Música de Viena. 

Entre 2005 e 2008, foi Maestro Titular da 
Volksoper em Viena, onde dirigiu novas pro-
duções de A Escolha de Sofia, A Flauta Mági-
ca, Turandot, O Franco-Atirador, La Traviata, 
Os Contos de Hoffmann, As Bodas de Fíga-
ro e Os Mestres Cantores. Apresentou-se 
com a Volksoper em digressões aclamadas 
no Japão e em Espanha.

Tem desenvolvido relações duradouras 
com a Ópera Estatal de Viena e apresenta-
-se frequentemente em muitas das principais 
casas de ópera do mundo, incluindo a Ópera 
Estatal da Baviera em Munique, a Semperoper 
de Dresden, a Metropolitan de Nova Iorque, a 
Chicago Lyric Opera, a Royal Opera House 
Covent Garden em Londres, o Teatro Colón em 
Buenos Aires e a Ópera da Bastilha em Paris. 
Dirigiu também na Ópera de Lyon, no Teatro 
Nacional de Praga e no Festival de Edimburgo 

Entre os seus principais compromissos 
operáticos destacam-se os convites para diri-
gir na Ópera Alemã de Berlim (Rosenkava-
lier e Elektra de Richard Strauss, e a raramente 

interpretada Cassandra de Vittorio Gnecchi) 
e novas encenações de O Navio Fantasma de 
Wagner na Ópera de Leipzig e de Tristão e Isol-
da na Ópera Estatal de Estugarda. Na Ópera 
de Lyon, juntou-se ao encenador Rolando Vil-
lazon para apresentar Werther de Massenet. 
Dirigiu ainda duas novas produções de óperas 
de Mozart na Ópera de Nice.

A sua grande experiência torna-o um maes-
tro muito requisitado, tendo dirigido as princi-
pais orquestras da Europa e dos Estados Unidos 
da América — Staatskapelle Dresden; Sinfóni-
cas de Bamberg, Viena, NDR Hamburgo, MDR 
Leipzig e Nacional de Washington; Orquestras 
da Gewandhaus de Leipzig, da Konzerthaus de 
Berlim e do Concertgebouw de Amesterdão; 
Filarmónicas de Munique e Checa; Sinfónica 
da Rádio Dinamarquesa, Orquestra de Paris, 
Staatskapelle Weimar, Orquestra Nacional de 
Lille e Accademia di Santa Cecilia em Roma.

A sua relação próxima com a English Cham-
ber Orchestra está largamente documentada 
em várias gravações. Foi Maestro Convidado 
Principal da Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música entre 2015 e 2017. Tem dirigido repe-
tidamente a Filarmónica de Viena, não só em 
Viena, mas também em Praga e Roma.

Leopold Hager é conhecido como um defen-
sor pioneiro da interpretação mozartiana, par-
ticularmente pelas suas apresentações em 
concerto, em Salzburgo, das obras cénicas de 
juventude até então praticamente desconheci-
das, tais como Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, 
Ascanio in Alba ou La Betulia liberata. Durante 
a Semana Mozart de Salzburgo, em 1979, dirigiu 
a primeira interpretação completa de Il sogno 
di Scipione. As suas gravações destas obras 
com cantores de topo mantêm-se como refe-
rências. A extensa discografia de Hager inclui 
ainda todos os Concertos para piano e Árias 
de concerto de Mozart.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

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, Bal-
dur Brönnimann, 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 Storgårds, 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 Har-
vey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Fried-
rich Haas, Jörg Widmann e Philippe Manoury.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
estando programada para 2021 a sua primeira 
actuação na emblemática Philharmonie de Coló-
nia. Ainda este ano, apresenta um ciclo dedicado 
às sinfonias de Sibelius e novas encomendas da 
Casa da Música aos compositores Luca Fran-
cesconi, Francesco Filidei e Carlos Lopes.

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 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 monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015), Georges Aperghis (2017) e Harrison 
Birtwistle (2020), além de obras de composi-
tores portugueses e da integral dos Concertos 
para piano e orquestra de Rachmaninoff (2017), 
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 Cooperati-
va Sinfonia (1989-1992), vindo posteriormen-
te 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.
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Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
José Despujols
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Roumiana Badeva
Maria Kagan
Andras Burai
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
Nikola Vasiljev

Viola
Anna Gonera
Biliana Chamlieva
Francisco Moreira
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Jean Loup Lecomte

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Jorge Villar Paredes
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho

Flauta
Ana Maria Ribeiro

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Tímpanos
Jean-François Lézé





MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


