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MECENAS PRINCIPAL
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1ª Parte

Luigi Cherubini
Abertura em Sol maior  [1815; c.10min.]

Antonio Vivaldi
Concerto para quatro violinos e orquestra em Si menor, 
op.3 nº 10 (RV 580)  [pub.1711; c.9min.]

1. Allegro
2. Largo
3. Allegro

Luigi Dallapiccola
Piccola musica notturna  [1954; c.7min.]

Gioachino Rossini
Abertura de Il Signor Bruschino  [1813; c.5min.]

2ª Parte

Ludwig van Beethoven
Sinfonia nº 5 em Dó menor, op.67  [1808; c.34min.]

1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Allegro –
4. Allegro

itália 2013

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Christoph König direcção musical

A profunda musicalidade de Christoph König é marcada 
por uma abordagem enérgica e séria, comprometendo ‑se 
com uma programação reflectida e estimulante. É Maes‑
tro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Mú‑
sica e Maestro Titular e Director Musical dos Solistes Eu‑
ropéens Luxembourg.

König é muito requisitado como maestro convidado. 
Apresentou ‑se recentemente com a Orquestra de Paris, 
Sinfónica Nacional Dinamarquesa, Filarmónica Holan‑
desa, Orquestra Nacional de Gales/bbc, Orquestra da 
Rádio Norueguesa (Oslo), Orquestra Mozarteum de Salz‑
burgo, Sinfónica de Barcelona, Real Filharmonía de Ga‑
licia, Orquestra da Rádio (rtve) de Madrid, Orquestra e 
Coro da Comunidade de Madrid, Sinfónica da Nova Ze‑
lândia, Orquestra de Câmara Escocesa e Sinfónica Esco‑
cesa da bbc, orquestra que dirigiu numa bem sucedida 
digressão pela China (Maio de 2008). Desde a sua estreia 
nos eua em 2010, dirigiu as Orquestras Sinfónicas de 
Pitts burgh, Toronto, Nova Jérsia, Houston, Indianápolis, 
Vancouver e Colorado e a Filarmónica de Los Angeles.

Entre os seus compromissos futuros incluem ‑se a 
Royal Philharmonic Orchestra, Beethoven Orchester de 
Bona, Filarmónicas de Estugarda, Tampere e Dresden, 
Orquesta de Euskadi, Sinfónica de St Gallen, Sinfónica 
Escocesa da bbc e Orquestra Nacional de Gales da bbc. 
Nos eua, regressa às Sinfónicas de Pittsburgh, Toron‑
to e Houston, e estreia ‑se com as Sinfónicas de Calgary, 
Milwaukee, Oregon e Baltimore.

A sua discografia inclui obras de Gösta Nystroem (bis), 
Schönberg e Prokofieff (Romeu e Julieta), Saariaho e Sibe‑
lius (Sinfonia nº 7) com a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Melcer com a Orquestra Sinfónica Esco‑
cesa da bbc (Hyperion), Sinfonias de Beethoven com a 
Orquestra Sinfónica de Malmö (db Productions) e Proko‑
fieff e Mozart com os Solistes Européens Luxembourg 
(sel Classics).
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Ana Madalena Ribeiro violino

Nascida em Esposende no ano de 1989, iniciou a sua for‑
mação como violinista com Paulo Matos na Escola de 
Música de Esposende e posteriormente com Macau Fi‑
lipe na Escola de Música da Póvoa de Varzim. Em 2004 
ingressou na Escola Profissional de Música de Viana do 
Castelo na classe de Serguei Arutyunyan. Obteve o 1º Pré‑
mio no Concurso de Música de Câmara da Escola Supe‑
rior de Música e das Artes do Espectáculo do Porto, 2º 
Prémio no Concurso Prémio Jovens Músicos – Música 
de Câmara nível superior, 1º Prémio no Concurso Paços’ 
Premium 2011, Menção Honrosa no Concurso Helena Sá 
e Costa e o 2º Prémio no Concurso Prémio José Augusto 
Alegria 2011. Em 2011 terminou a Licenciatura na Escola 
Superior de Música e das Artes do Espectáculo do Porto, 
na classe de Zofia Wóycicka, encontrando ‑se actualmen‑
te a frequentar o Mestrado em Interpretação Artística.

Evgeny Moryatov violino

Evgeny Moryatov nasceu em 1982, em Ivanovo (Rússia). 
Estudou no Conservatório Rimski ‑Korsakoff, no Conser‑
vatório da Corunha, na Escola Superior Reina Sofía com 
J. L. García Asensio, na Universidade de Toronto com Da‑
vid Zafer e na Universidade Carnegie Mellon com Andrés 
Cárdenes, sempre beneficiando de bolsas de estudo. 
Como solista, tocou obras de Brahms, Bruch, Beetho‑
ven, Haydn, Mendelssohn, Vivaldi, Ravel e Sarasate. Foi 
concertino nas Orquestras Sinfónica e de Câmara de Jo‑
vens de Toronto, Sinfónica de Bilbau, Orquestra da Es‑
cola Superior de Música Reina Sofía, Master Symphony 
Orchestra (cargo actual), Orquestra de Câmara “Arcos”, 
Orquestra de Câmara da Galiza, Solistas da Galiza, etc. 
Tem trabalhado ainda com as Sinfónicas de Pittsburgh, 
Washington, Westmoreland, Johnstown e Wheeling e 
várias orquestras espanholas, com maestros e músicos 
como L. Maazel, Z. Mehta, V. Gerguiev, D. Barenboim, 
P. Domingo, R. Chailly, G. Pretre, Y. Menuhin, etc. Gravou 
diversos CDs e é artista convidado anual do festival “Nor‑
thern Lights” em Ajijic, México.

Jossif Grinman violino

Jossif Grinman é natural de São Petersburgo, Rússia. Es‑
tudou na Escola Especial de Música e no Conservatório 
Superior de Música Rimski ‑Korsakoff, e foi aluno de Vic‑
tor Liberman. Em 1961 foi laureado com o 1º prémio no 
Concurso J. S. Bach, em Leninegrado. Na década de 60 
foi 1º violino no famoso LenConcertQuartet e também 
na Orquestra do Teatro Kirov da Ópera e Bailado de Leni‑
negrado (actual Teatro Mariinsky). Entre 1970 e 1991, foi 
chefe de naipe dos 2os violinos na Orquestra Filarmonia 
de Leninegrado (São Petersburgo), com a qual efectuou 
diversas digressões pela Europa, Ásia e América. 

Em Portugal desde 1991, foi chefe de naipe dos 2os vio‑
linos da Orquestra Sinfónica de Lisboa e, de seguida, in‑
tegrou a actual Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música como chefe de naipe, lugar que ainda ocupa. Lec‑
ciona em várias instituições. Liderou o Quarteto de Cor‑
das do Porto e em 2000 criou o Jacob Quartet. Foi solista 
em vários concertos com a sua orquestra.

Nancy Frederick violino

Natural de Allentown, Pensilvânia (EUA), Nancy Frederi‑
ck terminou a Licenciatura em música no Ithaca College 
com distinção. Foi concertino da Orquestra da Universi‑
dade, tendo obtido primeiros prémios em diferentes ca‑
tegorias. Prosseguiu estudos no New England Conserva‑
tory, aperfeiçoando ‑se em violino com Paul Kantor e em 
música de câmara com Luis Krazner. Obteve o grau de 
Master of Music com louvor. Estudou ainda na Syracuse 
University, na qualidade de bolseira.

Colaborou com a Sinfónica de Bournemouth, Filar‑
mónica de Boston, Sinfónica de Syracuse, Sinfónica de 
Allentown, Orquestra do Festival de Grand Teton e Or‑
questra do Los Angeles Philharmonic Institute. Em 1989, 
após concurso público, ingressou na Orquestra do Por‑
to, tendo actuado como solista por diversas vezes. Actual‑
mente é co ‑líder dos segundos violinos da orquestra. Foi 
professora na Academia de Música de Santa Maria da Fei‑
ra e actualmente lecciona na Escola das Artes de Valada‑
res e na Oporto British School.

Violino I 
Zofia Wóycicka 
Evgeny Moryatov* 
Vadim Feldblioum 
Maria Kagan 
Arlindo Silva 
Vladimir Grinman 
Emília Vanguelova 
Andras Burai 
José Despujols 
Zoltan Santa 
Alan Guimarães 
Ianina Khmelik 

Violino II 
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Tatiana Afanasieva 
Lilit Davtyan 
Francisco P. de Sousa 

José Paulo Jesus 
Paul Almond 
Domingos Lopes 
Mariana Costa 
Germano Santos 

Viola 
Ryszard Wóycicki 
Anna Gonera 
Hazel Veitch 
Rute Azevedo 
Luís Norberto Silva 
Biliana Chamlieva 
Theo Ellegiers 
Emília Alves 

Violoncelo 
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Bruno Cardoso 
Michal Kiska 

Hrant Yeranosyan 
Américo Martins* 

Contrabaixo 
Slawomir Marzec 
Nadia Choi 
Tiago Pinto Ribeiro 
Angel Luis Martinez* 

Flauta 
Paulo Barros 
Ana Maria Ribeiro 
Alexander Auer 

Oboé 
Tamás Bartók 
Eldevina Materula 

Clarinete 
Luís Silva 
António Rosa 

Fagote 
Gavin Hill 
Vasily Suprunov 
Pedro Silva 

Trompa 
Abel Pereira 
Eddy Tauber 
Bohdan Sebestik 
José Bernardo Silva 

Trompete 
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo 

Trombone 
Severo Martinez 
Dawid Seidenberg 
Nuno Martins 

Tímpanos 
Jean ‑François Lézé 
Bruno Costa 

Percussão 
Bruno Costa 
Paulo Oliveira 
Nuno Simões 

Harpa 
Ilaria Vivan 

Cravo /Celesta 
Fernando Miguel Jalôto* 

*instrumentistas 
convidados



3A Philharmonic Society de Londres – cuja fundação, em 
1813, tinha presenciado o músico português João Do‑
mingos Bomtempo – nasceu com o fim de «promover a 
performance, na maneira mais perfeita possível, da me‑
lhor e mais aprovada música instrumental». A encomen‑
da de obras aos principais músicos da época entrou ra‑
pidamente na sua estratégia acabando por fornecer o 
pretexto para a composição de algumas obras ‑primas da 
literatura musical entre as quais a Nona Sinfonia de Bee‑
thoven ou a Sinfonia Italiana de Mendelssohn. Mas o pri‑
meiro artista convidado a escrever pela associação foi 
Cherubini, não só por causa da amizade que o ligava a 
Muzio Clementi e Giovanni Viotti, dois importantes líde‑
res da sociedade de Londres, mas sobretudo porque era 
considerado, inclusivamente por Beethoven, um dos mú‑
sicos mais importantes do seu tempo.

Luigi Cherubini (Florença, 1760 – Paris, 1842) ini‑
ciou os estudos musicais com o pai e prosseguiu‑os com 
Giuseppe Sarti em Bolonha e Milão. Depois das primei‑
ras provas como compositor em Itália e em Londres, 
mudou ‑se para Paris onde alcançou fama internacional 
com a comédie ‑héroique Lodoïska (1791) que, com o res‑
gate final da protagonista, se inscrevia no género de pièce 
à sauvetage que alcançou grande popularidade após a 
Revolução Francesa, e ao qual viria também a perten‑
cer o Fidelio de Beethoven. Sempre em âmbito teatral, 
nos anos seguintes, a sua Médée (1797), considerada por 
Brahms «como o pico mais alto da música dramática», e 
sobretudo Les deux journées (1800) consolidaram ainda 
mais a sua fama. Para além de óperas, Cherubini escre‑
veu música sacra e peças de circunstância relacionadas 
com as celebrações políticas da época tendo sido nomea‑
do, a partir de 1822, director do Conservatório de Paris, 
instituição que também graças à sua influência se tornou 
rapidamente uma referência no campo da moderna for‑
mação musical.

A assimilação da música italiana, da tradição da ópe‑
ra francesa e do classicismo vienense são alguns dos ele‑
mentos que contribuíram para o estilo pessoal de Cheru‑
bini, cujas obras se caracterizam pela riqueza da invenção 
melódica e pelo requinte da escrita orquestral de que é 
exemplo a Abertura em Sol maior, uma das três obras 
compostas, em 1815, a convite da Philharmonic Socie‑
ty. Embora pensada para a sala de concertos e não para o 
teatro, esta obra colhe a vasta experiência adquirida pelo 
compositor em escrever ouvertures operáticas revelando 
o seu carácter dramático logo desde os dois acordes ini‑
ciais, que introduzem o primeiro tema lento ao qual se 
contraporá um apaixonado segundo tema, até à brilhan‑
te e vertiginosa coda que finaliza a peça.

À ópera e à música sacra dedicou ‑se também Antonio Vi-
valdi (Veneza, 1678 – Viena, 1741), embora o seu nome 
seja ainda hoje associado sobretudo aos mais de 400 con‑
certos que escreveu para as necessidades do Ospedale 
della Pietà de Veneza, um orfanato famoso na época pe‑
las excelentes exibições musicais das jovens ali hospeda‑
das e no qual o músico exerceu actividade profissional 
durante uma grande parte da sua vida. Depois do expe‑

rimentalismo das gerações anteriores, nas mãos de Vi‑
valdi o concerto alcançou uma definição formal que irá 
impor ‑se como modelo fixando, por exemplo, a estrutu‑
ra tradicional em três andamentos (allegro, adagio, alle‑
gro) e a construção dos tempos rápidos de acordo com 
a alternância entre um motivo confiado à orquestra (ri‑
tornello) e as diferentes secções solísticas (episódios). A 
simplificação formal (segundo um modelo estandardiza‑
do passível, no entanto, de muitas variações) juntamente 
com a simplificação do percurso harmónico (que come‑
ça e, depois de passar pela dominante ou pela relativa, 
termina na tonalidade de base) e com a novidade do som 
vivaldiano (capaz de explorar territórios até então inédi‑
tos no âmbito da dinâmica, do timbre e da velocidade e 
de se articular nas mais variadas e frescas invenções me‑
lódicas e rítmicas) explicam o sucesso dos seus concertos 
desde 1711, ano de publicação em Amesterdão de L’es‑
tro armonico. Tratava ‑se de uma colecção de 12 concertos 
para um, dois e quatro violinos entre os quais figurava o 
Concerto para quatro violinos e orquestra, op.3 nº 10 em 
que Vivaldi, apesar dos quatro instrumentos solistas se‑
rem todos violinos, cria um discurso de grande varieda‑
de e brilho graças à feliz invenção melódica e a uma ener‑
gia rítmica presente até na secção central do andamento 
lento. A reelaboração deste concerto numa versão para 4 
cravos realizada por J. S. Bach – que transcreveu um total 
de 6 dos 12 concertos de L’estro armonico – testemunha 
a grande influência exercida pela obra de Vivaldi sobre 
os seus contemporâneos. Outro músico alemão, Johann 
Joachim Quantz, imediatamente reconheceu a surpreen‑
dente novidade desta colecção de concertos alegando 
querer usar, a partir daquele momento, os magníficos ri‑
tornelli do maestro italiano como seu modelo.

Se a música de Vivaldi tinha influenciado profundamen‑
te os músicos de origem alemã, as experiências no âmbi‑
to da dodecafonia realizadas pela chamada Segunda Es‑
cola de Viena marcaram, por volta de meados dos anos 30 
do século XX, um momento decisivo no percurso artísti‑
co de Luigi Dallapiccola (Pazin, 1904 – Florença, 1975), 
cujos dados biográficos parecem naturalmente introdu‑
zir na sua italianidade uma forte componente cultural 
centro ‑europeia. Nascido numa zona da Istria reivindica‑
da, então, pela Áustria e pela Itália, Dallapiccola passou a 
sua adolescência exilado na austríaca Graz continuando, 
mais tarde, os seus estudos em Trieste e, finalmente, em 
Florença onde viveu o resto da vida e onde, com a sua es‑
posa de origem judaica, sentiu a atmosfera pesada que se 
seguiu às leis raciais fascistas de 1938. Se o tema da liber‑
dade se torna assim central em muitas da suas obras (Can‑
ti di prigionia, a ópera Il prigioniero, Canti di Liberazione, 
etc.), Piccola musica notturna, composta em 1954 e dedi‑
cada ao maestro Hermann Scherchen, apesar da alusão ao 
título da famosa serenata de Mozart, é uma espécie de ele‑
gia, plena de lirismo e de doce mistério, inspirada no poe‑
ma Noche de verano de Antonio Machado.



4Noche de verano

Es una hermosa noche de verano.
Tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.
En el amplio rectángulo desierto,
bancos de piedra, evónimos y acacias
simétricos dibujan
sus negras sombras en la arena blanca.
En el cénit, la luna, y en la torre,
la esfera del reloj iluminada.
Yo en este viejo pueblo paseando
solo, como un fantasma.

Noite de verão 

É uma bela noite de Verão
tinham as casas altas 
abertas suas varandas, 
do velho povoado a espaçosa praça. 
No amplo rectângulo deserto,
bancos de pedras, evónimos e acácias 
simétricos desenham 
suas negras sombras na areia branca. 
No zénite, a lua, e na torre, 
a esfera do relógio iluminada. 
Eu neste velho povoado passeando
só, como um fantasma.

A evocação da paisagem imóvel e como que fora do 
tempo – onde, na aparente calma, o menor ruído aparece 
amplificado e carregado de inquietação e o olhar sobre a 
aldeia inanimada nos entrega a uma sensação de solidão 
existencial que nos faz sentir ‘como fantasmas’ – é rea‑
lizada através de uma escrita rarefeita intensamente ex‑
pressiva, concentrada, como demonstram as indicações 
colocadas pelo autor na partitura (leggerissimo, bisbiglian‑
do [sussurando], dolcissimo e misterioso), numa refinada 
pesquisa sobre o timbre e o som. Como acontece muitas 
vezes nas melhores obras, a facilidade de fruição da audi‑
ção e a aparente simplicidade desta breve peça fundam‑
‑se, na realidade, numa estrutura complexa com base no 
método dodecafónico – meio e não fim da composição 
– que recria, no seu equivalente musical, um olhar poé‑
tico capaz de transformar a observação das coisas mais 
banais numa experiência cheia de significados novos e 
inesperados.

Muitas das aberturas de óperas de Gioachino Rossini 
(Pesaro, 1792 – Paris, 1868) continuam ainda hoje a es‑
tar entre o repertório mais famoso e divulgado nas salas 
de concerto. Com elas define ‑se, de facto, a perfeição de 
um modelo – pré ‑existente a Rossini e seguido também 
depois pelos seus continuadores no âmbito do sinfonis‑
mo de matriz operática italiana – que insiste mais na ex‑
posição e variedade dos temas do que na sua oposição 
dramatizada. Num contexto no qual eram impostos aos 
músicos apertados prazos para a composição, a falta de 
ligações temáticas entre as aberturas de Rossini e as res‑
pectivas óperas tornou possível a sua utilização em mais 
do que uma ocasião como ocorreu, por exemplo com o 
Barbiere di Siviglia, cuja famosa sinfonia tinha sido já uti‑
lizada pelo autor em duas outras óperas. No entanto, a 
originalidade, a exuberância rítmica, a inesgotável e feliz 
invenção melódica juntamente com a hábil orquestração 
de muitas aberturas de Rossini tornam ‑nas extremamen‑
te eficazes quer como peças autónomas quer como intro‑
dução aos eventos dramáticos. Este é também o caso da 
Abertura de Il Signor Bruschino, escrita para uma breve 
farsa representada, em 1813, em Veneza e cujo enredo se 
baseava nas consequências hilariantes de uma troca de 

identidades. Se, por um lado, esta abertura está em per‑
feita sintonia com o clima geral da peça teatral, por outro, 
ela apresenta ‑se como uma das mais felizes e, poder ‑se ‑ia 
mesmo dizer, das mais divertidas páginas da literatura 
orquestral: um forte sentido de humor permeia‑a desde 
o início e é admiravelmente exemplificado pela original 
‘ideia’, que deu origem a inúmeras anedotas, de confiar 
aos segundos violinos a tarefa de bater com o arco na 
estante ou ainda pelos apontamentos irónicos dos vio‑
loncelos e contrabaixos a cada um dos temas principais. 
Também nesta breve obra orquestral Rossini realiza uma 
vez mais aquela perfeita «loucura organizada e completa» 
à qual se referiu num famoso comentário o seu admira‑
dor Stendhal.

Totalmente diferente é o trabalho orquestral realizado 
por Ludwig van Beethoven (Bona, 1770 – Viena, 1827), 
sem dúvida o principal responsável pela transformação 
que se verificou no âmbito da sinfonia oitocentista, não 
tanto de um ponto de vista formal, mas sobretudo ao ní‑
vel do próprio significado que começou a ser atribuído à 
composição sinfónica. Tornar ‑se ‑ia impensável um pro‑
cesso de composição baseado substancialmente na va‑
riação, da maneira mais requintada e feliz, de um modelo 
estabelecido e que, até então, tinha produzido obras‑
‑primas como, por exemplo, as de Haydn, cujo catálogo 
ultrapassa a centena de obras. Com Beethoven, pelo con‑
trário, cada sinfonia tornava ‑se um unicum, um “mundo 
em si” dotado de uma originalidade artística específica 
que entregava novas responsabilidades, inclusivamente 
éticas, à acção de compor.

A longa gestação a que foi submetida a Sinfonia nº 5, 
op.67, antes de chegar à sua forma definitiva e ser estrea‑
da em 1808 em Viena, parece testemunhar como a sua 
eficácia e comunicabilidade são, antes de mais, o resul‑
tado de um trabalho meticuloso de reelaboração e, so‑
bretudo, de refinação dos diversos elementos do dis‑
curso musical. Para isto, basta pensar no famosíssimo 
desenho de 4 notas que inicia a sinfonia, desenho que, 
até então, ninguém poderia ter imaginado utilizar como 
tema principal de um allegro em forma ‑sonata, e que, ao 
contrário, se revela, mesmo pela sua essencialidade tão 



5icónica, especialmente capaz de estabelecer com eficá‑
cia o clima expressivo geral de toda a composição, logo 
desde os primeiros compassos. E é justamente esta sim‑
plicidade que parece oferecer as mais variadas possibi‑
lidades de utilização e reelaboração, reaparecendo este 
tema quase obsessivamente no Allegro con brio inicial e, 
com diversas transformações, em todos os andamentos 
que se seguem: o extraordinário destino deste 4 notas é 
tornarem ‑se elemento estruturante da sinfonia inteira e 
contribuirem para a interligação entre os diversos anda‑
mentos que se apresentam como partes indivisíveis de 
um todo. Contudo, a modernidade da Quinta Sinfonia 
realiza ‑se dentro de uma estrutura que respeita, muito 
mais que outras composições beethovenianas, a forma 
herdada da tradição clássica, facto que representou, sem 
dúvida, mais um elemento para a tornar muito rapida‑
mente, no seio do imaginário comum, o próprio emble‑
ma do género sinfónico.

francesco esposito (2013)


