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1ª Parte

Giuseppe Verdi
Dois Prelúdios de La Traviata  [1852; c.8min.]

- Prelúdio do I Acto
- Prelúdio do III Acto

Salvatore Sciarrino
Morte di Borromini, para orquestra com narrador  
[1988; c.27min.]

2ª Parte

Franco Donatoni
ESA (in Cauda V)  [2000; c.12min.]

Gian Francesco Malipiero
Sinfonia nº 1, em quatro andamentos como 
as quatro estações  [1933; c.23min.]

1. Quasi andante, sereno
2. Allegro
3. Lento, ma non troppo
4. Allegro, quasi allegretto
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Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Brad Lubman direcção musical 

O maestro e compositor Brad Lubman conquistou largo re-
conhecimento ao longo das últimas duas décadas, pela sua 
versatilidade, técnica apurada e interpretações profundas.

Os compromissos de Brad Lubman como maestro 
convidado levaram -no a dirigir importantes orquestras 
como a Sinfónica da Rádio Sueca, Orquestra de Câma-
ra Holandesa, Filarmónica da Radio France, Orques-
tra da Rádio Bávara em Munique, Sinfónica SWR da Rá-
dio de Estugarda, American Composers Orchestra, New 
World Symphony e Orquestra de Câmara St. Paul, com 
um amplo repertório cobrindo obras orquestrais desde 
o período Clássico até aos nossos dias. Trabalhou tam-
bém com alguns dos mais importantes agrupamentos de 
música contemporânea europeus e americanos, incluin-
do o Klangforum Wien e o ASKO Ensemble de Amester-
dão, bem como o Los Angeles Philharmonic New Music 
Group, Boston Symphony Chamber Players e Steve Reich 
and Musicians.

Brad Lubman é Professor Associado de Direcção e En-
sembles na Eastman School of Music em Rochester, Nova 
Iorque, onde dirige o ensemble Musica Nova desde que 
ingressou na instituição em 1997. É também membro do 
Bang -on -a -Can Summer Institute.

Na temporada de 2012/13, Brad Lubman regressa como 
convidado à Sinfónica Alemã de Berlim e à RKF, bem 
como à Tonkünstler -Orchester Niederösterreich (Festi-
val Wien Modern), e estreia -se com a Sinfónica NDR de 
Hamburgo. Com a London Sinfonietta, apresenta um 
programa de Steve Reich em digressão por Inglaterra, in-
cluindo uma estreia mundial. Para assinalar o centenário 
de A Sagração da Primavera de Stravinski, dirige a nova-
-iorquina Orchestra of St. Luke’s como convidado na Ca-
rolina do Norte.
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Fosco Perinti narrador

Fosco Perinti iniciou a sua carreira como actor de tea-
tro em Florença, Itália. Mudou -se para Paris em 1984, 
ingressando na escola de mímica de Marcel Marceau, e 
fez parte da troupe do mimo francês entre 1988 e 1990. 
Actuou em várias produções de ópera com encenadores 
como Bob Wilson, Liliana Cavani e Jorge Lavelli. Inter-
pretou ainda as peças: Vita Nuova de Dante Alighieri com 
Wolfram Franck; Tutu com Gilles Nicolas; O Mestre e Mar‑
garida de Mikhaïl Boulgakov com Lisa Wurmser; La Pluie 
d’été de Marguerite Duras com Dominique Bertola, Cho‑
ses Tendres de Marie de Beaumont com Olivier Schneider 
e Corpus Eroticus com Virginie Deville. Cantou na Ópe‑
ra dos Três Vinténs e no Lago de Prata de Kurt Weill com a 
companhia Opéra Eclaté.

Desde 2004, tem integrado o grupo alemão Re -Load Fu-
tura dirigido por Rochus Aust em numerosos projectos: 
Unknown/Public (Trienal de Música de Colónia), Paradisi 
(Instituto Cultural Italiano de Colónia), Monsieur Arrière 
Makro Scrabble (Teatro de Hagen), La/cri/mare (Festival 
A ‑De vantgarde de Munique), Ristorante Santo Food Turismo 
e Deutsches Stromorchester. Foi narrador em Laborintus II 
de Luciano Berio (texto de Edoardo Sanguineti) sob as di-
recções de Philippe Nahon (Ars Nova Ensemble, Paris), 
Emilio Pomàrico (Asko Ensemble, Concertgebouw Ames-
terdão), George Elie Octors (Festival Gaida de Vilnius), 
Pierre Roullier (2e2m Ensemble, Printemps des Arts em 
Montecarlo) e Susanna Mälkki (Ensemble intercontempo-
rain, Cité de la Musique em Paris e Biennale di Venezia).

orquestra sinfónica do porto casa da música
Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido di-
rigida por reputados maestros, de entre os quais se destacam 
Olari Elts, Michail Jurowski, Andris Nelsons, Vassily Petrenko, 
Emilio Pomàrico, Jeremie Rohrer, Peter Rundel, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Gilbert Varga, An-
toni Wit ou Takuo Yuasa. Entre os solistas que colaboraram 
recentemente com a orquestra constam os nomes de Midori, 
Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, Steven Isserlis, 
Kim Kashkashian, Ana Bela Chaves, Felicity Lott, Christian 
Lindberg, António Meneses, Simon Trpčeski, Sequeira Cos-
ta, Jean -Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, Cyprien Katsaris, 
Alban Gerhardt ou o Quarteto Arditti. Diversos compositores 
trabalharam também com a orquestra, destacando -se os no-
mes de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg e Pascal Dusapin. 

Nas últimas temporadas apresentou -se nas mais pres-
tigiadas salas de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem-
burgo, Antuérpia, Roterdão e no Brasil, e é regularmente 
convidada a tocar em Santiago de Compostela e no Au-
ditório Gulbenkian. A interpretação da integral das sin-
fonias de Mahler marcou as temporadas de 2010 e 2011. 
Em 2013 são editados os concertos para piano de Lopes-
-Graça pela editora Naxos.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi 
constituída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de 
Música do Porto. Actualmente engloba um número per-
manente de 94 instrumentistas e é parte integrante da 
Fundação Casa da Música desde Julho de 2006.
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Alan Guimarães 
Arlindo Silva 
Emília Vanguelova 
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Pedro Carvalho* 
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Violino II 
Jossif Grinman 
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José Paulo Jesus 
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Viola 
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Francisco Moreira 
Jean Loup Lecomte 
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Luís Norberto Silva 
Emília Alves 
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Hazel Veitch 
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Violoncelo 
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Gisela Neves 
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Michal Kiska 
Hrant Yeranosyan 
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Vanessa Pires* 
Vasco Alves* 

Contrabaixo 
Slawomir Marzec 
Florian Pertzborn 
Altino Carvalho 
Jean -Marc Faucher 
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Nadia Choi 

Tiago Pinto Ribeiro 
Angel Luis Martinez* 

Flauta 
Paulo Barros 
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues 
Alexander Auer 

Oboé 
Tamás Bartók 
Jean -Michel Garetti 
Roberto Henriques* 

Clarinete 
Luís Silva 
Carlos Alves 
António Rosa 
Gergely Suto 

Fagote 
Gavin Hill 
Robert Glassburner 
Vasily Suprunov 
Pedro Silva 

Trompa 
Abel Pereira 
José Bernardo Silva 
Luís Vieira* 
Hugo Carneiro 
Bohdan Sebestik 
Hugo Sousa* 

Trompete 
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone 
Severo Martinez 
Tiago Nunes* 
Emanuel Rocha* 
Nuno Martins 

Tuba 
Sérgio Carolino 

Tímpanos 
Jean -François Lézé 

Percussão 
Bruno Costa 
Paulo Oliveira 
Nuno Simões 
André Dias* 

Harpa 
Ilaria Vivan 

Celesta 
Vítor Pinho* 

Piano/Cravo 
Vítor Pinho* 

Sintetizador 
Raquel Cunha* 

*instrumentistas 
convidados



3Da Traviata de Verdi (de 1852) a ESA  ‑ in Cauda V de Dona-
toni (de 2000), este concerto percorre um século e meio 
de música orquestral italiana. Útil será comparar, a dois 
níveis, as quatro obras apresentadas: na relação com um 
texto (explícito ou implícito); no modo como cada com-
positor aborda a orquestra.

Comecemos pelo primeiro aspecto. Apenas ouvimos 
explicitamente um texto (falado, não cantado) em Mor‑
te di Borromini, de Sciarrino: um narrador traz -nos as úl-
timas palavras de Borromini, célebre arquitecto italiano. 
Nos prelúdios da Traviata de Verdi, naturalmente, o tex-
to está implícito: como é habitual em prelúdios de ópera, 
introduzem -se já elementos musicais relevantes na nar-
rativa. Já a 1ª Sinfonia de Malipiero apresenta uma situa-
ção diversa: se a intenção inicial do compositor era pôr 
em música passagens de Le Stagioni, do poeta veneziano 
Anton Maria Lamberti, acabou por abandonar qualquer 
referência específica ao poema, à medida que foi com-
pondo. No entanto, a música é tão sugestiva, despertan-
do constantes alusões ao mundo natural e ao ciclo das 
estações, que seria desapropriado ouvi -la meramente 
como música abstracta. Na verdade, a obra mais abstrac-
ta do concerto parece ser a de Donatoni, pois não lhe está 
subjacente nenhum texto, narrativa ou imagem(ns) espe-
cífica(s). Contudo, a circunstância de ter sido a sua últi-
ma obra, terminada já numa cama de hospital, em que, 
sem forças para escrever, ditou a música aos seus alunos, 
e de, ainda assim, ser uma música tão afirmativa e plena 
de energia, dá -lhe um significado que transcende decer-
to o que se poderia apelidar de puramente musical.

Muito diferentes são as abordagens destes quatro com-
positores ao grande instrumento que é a orquestra. Com-
paremos apenas Sciarrino e Donatoni, autores das duas 
obras mais recentes. Se a de Sciarrino é intimista e noc-
turna, a de Donatoni é mais exteriorizada e diurna; se a 
de Sciarrino entra gradualmente no domínio da loucu-
ra, a de Donatoni mantém -se sempre no do humor; se 
aquela apela a pequenas combinações instrumentais, 
esta recorre a sonoridades massivas. A uma concepção 
mais tradicional da orquestra pertencem, naturalmente, 
as obras mais antigas de Verdi e Malipiero: naquela, o ca-
rácter expressivo romântico está indissociavelmente liga-
do ao protagonismo melódico das cordas, sobretudo dos 
violinos e violoncelos; nesta, explora -se uma escrita mais 
concertante, em que vários grupos de instrumentos (se-
jam cordas, madeiras ou metais) vão alternando o prota-
gonismo melódico, como se vários grupos de solistas se 
sucedessem.

Giuseppe Verdi

le roncole, 10 de outubro de 1913

milão, 27 de janeiro de 1901

Dois Prelúdios de La Traviata [1852]

Seguindo o seu procedimento habitual, Verdi só com-
pôs os prelúdios de La Traviata depois de ter escrito toda 
a parte vocal de cada acto. Os prelúdios, na verdade, ti-

nham a função de reunir algumas das ideias musicais 
mais importantes, preparando -nos para a acção.

Dos dois prelúdios que ouvimos neste concerto, é espe-
cialmente interessante o primeiro. Nele ouvimos um re-
trato da heroína (Violetta), com elementos retirados da 
narrativa da ópera, mas apresentados em ordem cronoló-
gica invertida! De facto, a narrativa da ópera começa por 
nos mostrar como Violetta Valéry conhece e se apaixona 
por Alfredo Germont, levando -a a abandonar a anterior 
vida de frívolos prazeres; como se segue um momento 
de felicidade, interrompido por um conjunto de circuns-
tâncias que acaba por afastar o casal; tudo isso leva gra-
dualmente Violetta a um estado de doença, decadência 
e morte. No prelúdio ao primeiro acto, a ordem é, então, 
inversa: um tema inicial, nos violinos, representa o esta-
do de fragilidade da heroína quando sucumbe à doença, 
através de música num andamento lento, no registo agu-
do (sugestivo de algo frágil, sem fundamento sólido) e de 
sonoridades predominantemente dissonantes; segue -se 
um segundo tema, muito contrastante, numa melodia 
ampla e expressiva, protagonizada pelos violinos e vio-
loncelos, que retrata o vigor vital em Violetta e a sua ca-
pacidade para amar; mais à frente, este tema é combina-
do com figuras mais rápidas e caprichosas nos violinos, 
que mostram o lado frívolo da personalidade da heroína.

Se o prelúdio do primeiro acto nos leva numa viagem 
que começa pelo fim (com a música que iremos ouvir 
mais tarde, no leito fúnebre de Violetta) e vai até ao iní-
cio da narrativa (a música que ouvimos quando encon-
tramos a heroína pela primeira vez, numa festa), já o pre-
lúdio do terceiro acto tem uma estrutura mais simples. 
Começando do mesmo modo que o prelúdio do primei-
ro acto – com os violinos lentos e agudos, representando 
a fragilidade de Violetta –, conduz -nos a partir daí a uma 
cantilena expressiva nos violinos. Esta mantém, no es-
sencial, um ambiente sombrio, representativo do infor-
túnio em que, neste momento da acção, estamos já (irre-
mediavelmente) mergulhados.

Salvatore Sciarrino

palermo, 4 de abril de 1947

Morte di Borromini, para orquestra com narrador [1988]

Sciarrino destaca -se pela sua concepção do som, tão pe-
culiar que se costuma falar de um “som Sciarrino”. Explo-
rando novas possibilidades sonoras dos instrumentos 
tradicionais, o compositor apresenta -nos uma música 
intimista e refinada, rarefeita e concentrada, feita de pe-
quenos sons, trabalhados ao mais ínfimo detalhe. Con-
tudo, a sofisticação sonora não é um objectivo em si 
mesmo. O que o parece mover é sobretudo um impul-
so poético, a vontade de evocar – através dos sons e tex-
turas – um conjunto de imagens que o fascinam obsessi-
vamente (imagens da noite, do vazio, do enigmático, da 
loucura, entre outras). Neste contexto, não é de surpreen-
der que tanto lhe interesse a voz e o texto, ao ponto de ter 
escrito mais de meia centena de obras vocais: esses são, 



4na verdade, pretextos ideais para estimular a sua imagi-
nação poética.

Morte di Borromini ilustra exemplarmente tudo isso. O 
texto, dito por um narrador, reproduz as últimas palavras 
do arquitecto italiano Francesco Borromini, ditadas ao 
seu médico imediatamente antes de morrer. De modo ex-
traordinariamente lúcido e objectivo – quase clínico – o 
documento relata -nos como a angústia de Borromini foi 
crescendo ao longo de uma noite em que estava muito 
doente, deitado na sua cama, tornando -se cada vez mais 
impaciente perante a ausência de luz e alimentando pro-
gressivamente pensamentos autodestrutivos: uma verda-
deira espiral de delírio na obscuridade, culminando com 
a decisão de se ferir com uma espada. Embora o texto não 
aluda a isso, pensa -se que Borromini se encontrasse num 
estado de profundo sofrimento e depressão, pelo menos 
parcialmente motivado pela incompreensão e desprezo 
de que o seu trabalho era, então, muitas vezes vítima.

Na peça de Sciarrino, o texto vem dividido em 4 seg-
mentos, intercalados por secções exclusivamente instru-
mentais. Mas o que faz, afinal, a música? Como interage 
com o texto? A música não pretende, seguramente, des-
crever os eventos referidos. Em vez disso, parece funda-
mentalmente agir a dois níveis: por um lado, representar 
o espaço nocturno e obscuro, quase vazio, em que se de-
senrola a tragédia, um espaço em que qualquer pequeno 
ruído exterior ganha uma ressonância acrescida; por ou-
tro, representar o próprio sentimento da loucura, emer-
gindo gradualmente até se alastrar de modo irreversível.

A esse respeito, a última parte exclusivamente instrumen-
tal da peça é reveladora. Recorrendo à sobreposição, em 
texturas muito densas, de sons ásperos e agressivos, quase 
irreais, que se sucedem num fluxo sempre irregular e impre-
visível, dá -nos uma extraordinária imagem de um caos sono-
ro, plenamente evocativo de um delírio na obscuridade.

Antes disso, porém, encontramos uma escrita bem 
mais rarefeita. A peça começa unicamente com um som 
de ar na flauta, evocativo da respiração humana (a respi-
ração de Borromini no silêncio da noite?); a ele se junta 
o ruminar contínuo do bombo; os dois elementos acom-
panham o primeiro segmento do texto. Depois disso, 
entram os segundos violinos, num som neutro e estáti-
co, ao qual se juntam intervenções ocasionais dos sinos 
(como sinos que Borromini ouvisse à distância, a partir 
do seu quarto) e, ainda, um som oscilante no trombone, 
que se alastra gradualmente aos outros trombones e às 
trompas, num movimento melódico circular e repetitivo. 
Em toda a obra, no fundo, Sciarrino joga com três tipos 
de elementos sonoros: uns contínuos e estáticos (como 
o bombo e o som dos segundos violinos); outros quase 
contínuos, separados em pequenas frases, entre si muito 
parecidas, mas nunca exactamente iguais (a respiração 
da flauta, a cantilena oscilante dos trombones e trom-
pas); outros mais raros, aparecendo e desaparecendo de 
modo imprevisível (os sinos ou, mais tarde, sons muito 
agudos nas cordas).

Assim me encontro ferido desde esta manhã, por volta 
das oito e meia, da forma que direi a Vossa Senhoria e 
encontrando ‑me eu doente desde o dia de Sta. Madalena 
até hoje; não voltei a sair excepto sábado e domingo em 
que fui até San Giovanni para o Jubileu, dada esta mi‑
nha indisposição, e ontem à noite veio ‑me à ideia fazer o 
meu testamento e escrevê ‑lo por minha mão, e comecei a 
escrevê ‑lo tendo demorado cerca de uma hora, após o que 
jantei e, assim entretido, escrevi com a lapiseira até cer‑
ca das três da manhã.

Mestre Francesco Massari, que é um jovem que me ser‑
ve em casa e é o contramestre da fábrica de Santo Gio‑
vanni de’ Fiorentini, da qual eu sou arquitecto, que es‑
tava a dormir no outro quarto para me dar apoio e que 
já se tinha ido deitar, ouvindo que eu ainda estava a es‑
crever e tendo visto que eu não apagara a luz, chamou‑
‑me dizendo: “Cavalheiro: é melhor que Vossa Senhoria 
apague a luz e repouse porque é tarde e o médico quer 
que Vossa Senhoria descanse”. Respondi ‑lhe: como faria 
eu para reacender a luz quando acordasse e ele replicou: 
“Apague ‑a, porque eu a acenderei quando Vossa Senhoria 
acordar”, e assim parei de escrever; pus de lado o papel 
escrito e a lapiseira com a qual escrevia; apaguei a luz e 
pus ‑me a descansar.

Por volta das cinco, seis horas, tendo eu acordado, cha‑
mei o já mencionado Francesco e disse ‑lhe: “É hora de 
reacender a luz”, e respondeu ‑me: “Não Senhor”. E eu, 
ouvindo a resposta, senti ‑me invadir pela impaciência 
e logo comecei a pensar como poderia fazer mal à mi‑
nha pessoa, dado que o tal Francesco se havia negado 
a acender ‑me a luz, e nestes pensamentos estive até cer‑
ca das oito e meia, finalmente, lembrando ‑me que tinha 
a espada aqui no quarto junto ao leito e pendurada jun‑
to das velas benditas, sentindo crescer mais ainda a im‑
paciência por não ter luz, desesperado, agarrei na dita 
espada, desembainhei ‑a, prendi o seu punho no leito e a 
ponta no meu flanco e depois lancei ‑me para cima dessa 
espada, a qual, pela força com que me atirei para cima 
dela, entrou no meu corpo trespassando ‑o, e ao atirar ‑me 
para cima dela caí no empedrado com a espada no corpo 
e feri ‑me como referi acima tendo começado a gritar e en‑
tão correu o dito Francesco e abriu a janela pela qual já 
entrava luz e encontrou ‑me no chão e por ele e outros que 
chamou me foi retirada a espada do flanco e depois volta‑
ram a colocar ‑me no leito e desta forma aconteceu o caso 
da minha ferida.

Tradução: Cristina Guimarães



5Franco Donatoni

verona, 9 de junho de 1927

milão, 17 de agosto de 2000

ESA (in Cauda V) [2000]

A obra de Donatoni atravessou várias fases: um fascínio 
inicial (nos anos 50) com a música de Bartók, Stravinski e 
Webern; uma fase intermédia (nos anos 60) de aproxima-
ção a alguns aspectos da abordagem de John Cage, ainda 
que abrindo caminhos bem diversos dos do compositor 
americano; uma renovação estilística (a partir dos anos 
70), com música mais imediatamente lírica e expressiva, 
combinada com uma dimensão lúdica e humorística.

A este último período pertence a obra que hoje ouvi-
mos, dedicada pelo compositor a Esa-Pekka Salonen, 
de cuja iniciativa resultara a encomenda, em 1998. Sin-
gela é a dedicatória, já que o compositor incluiu o pró-
prio nome de Esa-Pekka no título. Como se dizia acima, 
a obra capta a nossa atenção pelo carácter enérgico, po-
sitivo e bem -humorado, especialmente assinalável se ti-
vermos em conta que o compositor a concluiu já em es-
tado terminal.

Nesta peça, Donatoni trata a orquestra em grandes gru-
pos, cada um deles funcionando em bloco: ou seja, todos 
os instrumentos de cada grupo tendem a articular as no-
tas ao mesmo tempo. Assim funciona frequentemente a 
massa total das cordas; o mesmo se passa com as ma-
deiras, que muitas vezes se juntam em movimentos rá-
pidos ou trilos (alternância muito rápida entre duas no-
tas); muitos outros exemplos poderiam, na verdade, ser 
dados. Em suma, é como se cada bloco fosse um gigan-
tesco instrumento e ouvíssemos um contraponto de blo-
cos maciços.

O início é bastante denso e variado, mantendo sempre 
uma boa dose de imprevisibilidade. Pela sua frescura, 
destaca -se um momento – sensivelmente a meio da peça 
– em que as cordas aparecem sozinhas, tocando em pia-
níssimo, quase inaudíveis. Lentamente, o ímpeto é recu-
perado, embora nunca se chegue a atingir um verdadeiro 
clímax. No final, as intervenções ficam cada vez mais espa-
çadas e o discurso cada vez mais imprevisível. É uma espé-
cie de sair de cena brincalhão (mas discreto), num tom hu-
morístico que quase nos faz pensar em Haydn. Como diz 
Esa-Pekka Salonen numa entrevista, Donatoni despede -se 
do mundo “não em lágrimas, mas com um sorriso”.

Gian Francesco Malipiero

veneza, 18 de março de 1882

treviso, 1 de agosto de 1973

Sinfonia nº 1 [1933]

Foi já com mais de 50 anos de idade que Malipiero es-
creveu a sua 1ª Sinfonia. Inicialmente, pensou chamar-
-lhe “Primeira e Última Sinfonia”; contudo, acabou por 
concluir que essa seria uma designação demasiado vin-
culativa. E tinha razão, pois viria ainda a compor mais 10 
sinfonias, a última das quais em 1969! A relutância em 
abordar explicitamente o género resultava da sua atitude 
em relação à grande tradição sinfónica austro -germânica. 
Continuá -la parecia -lhe um academismo rígido e estéril. 
A isso preferia uma forma de expressão mais livre, segun-
do unicamente a lógica do instinto.

Esse ideal manifesta -se inclusivamente nas obras inti-
tuladas – e numeradas – como Sinfonias. A propósito da 
obra que hoje ouvimos, poderíamos pensar que a divi-
são em quatro andamentos traduzisse um alinhamento 
com a estrutura típica de uma sinfonia de Beethoven ou 
Brahms. Mas não é assim: a divisão corresponde – sim-
plesmente – às quatro estações do ano. Isso mesmo nos 
revela, aliás, o título completo da obra: “Prima sinfonia, 
in quattro tempi come le quattro stagioni”.

O 1º andamento, lírico e gracioso, evoca a Primavera. 
Apresenta desde o início um carácter pastoril, pelo gran-
de destaque dado aos sopros, em especial ao oboé e ao 
corne inglês (instrumentos de conotações tradicional-
mente bucólicas); com eles interagem as cordas, amplas 
e generosas. Já o 2º andamento, de carácter mais rítmi-
co, sugere a força e veemência do Verão. O 3º andamento 
apresenta -nos um mosaico caleidoscópico de ideias mu-
sicais: cordas escuras e dramáticas, às vezes lamentosas; 
sopros distantes mas majestosos; trompas e trompetes 
solenes. É, provavelmente, o mais sugestivo de todos os 
andamentos, evocando a força na Natureza num tempo 
de mudança para uma estação mais sombria. Alusivo ao 
Inverno, o 4º andamento é surpreendentemente exube-
rante, evocando – como referia o compositor – o clima de 
festa do Carnaval veneziano e a alegria despertada pela 
chegada da neve. Destaca -se a interacção entre uma can-
tilena popular, nos sopros, e figuras virtuosísticas e ca-
prichosas, nas cordas. O carácter rítmico – instalado des-
de o início – alastra -se até chegarmos a um verdadeiro 
clima de festa, terminando a obra em apoteose.

daniel moreira (2013)


