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1ª Parte

Richard Strauss
Fantasia sinfónica de A mulher sem sombra [1946; c.20min.]

Quatro canções com orquestra [1885‑1901; c.13min.]

1. Das Rosenband, op.36 nº 1
2. Wiegenlied, op.41
3. Waldseligkeit, op.49
4. Zueignung, op.10

2ª Parte

Richard Strauss
Três canções com orquestra [1894‑1906; c.11min.]

1. Die heiligen drei Könige aus Morgenland, op.56
2. Morgen!, op.27 nº 4
3. Cäcilie, op.27 nº 2

Morte e Transfiguração, op.24 [1889; c.25min.]

150º aniversário de richard strauss

20:15 | Cibermúsica 
Palestra pré‑concerto por Rui Pereira

Notas ao programa e tradução dos textos originais disponíveis 
em www.casadamusica.com, na página do concerto ou no sepa‑
rador downloads.

Na Fila I nº 5 da Sala Suggia foi colocada uma obra de João Ferro Martins (Mike, 

2014) que integra a exposição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 

Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 

Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 

artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 

(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).

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 Staatskapelle de Dres‑
den, Orquestra de Paris, Sinfónica Nacional Dinamarque‑
sa, Filarmónica dos Países Baixos, Royal Philharmonic Or‑
chestra, Orquestra Nacional de Gales/BBC, Orquestra da 
Rádio Norueguesa, Orquestra Mozarteum de Salzburgo, 
Beethoven Orchester de Bona, Sinfónica de Barcelona, Fi‑
larmónica de Tampere, Real Filharmonía de Galicia, Or‑
questra da Rádio (RTVE) de Madrid, Orquestra e Coro da 
Comunidade de Madrid, Sinfónica da Nova Zelândia, Or‑
questra de Câmara Escocesa e Sinfónica Escocesa da BBC, 
orquestra que dirigiu numa bem ‑sucedida digressão pela 
China (2008). Desde a sua estreia nos EUA em 2010, di‑
rigiu as Sinfónicas de Pittsburgh, Toronto, Nova Jérsia, 
Houston, Indianápolis, Baltimore, Vancouver, Oregon, 
Milwaukee e Colorado e a Filarmónica de Los Angeles.

Nesta temporada tem agendadas estreias com as Sin‑
fónicas de Calgary e Cincinnati, e dirige também a Or‑
questra do País Basco, Filarmónica de Dresden e Sinfóni‑
ca de St. Gallen. Regressa ainda à Royal Philharmonic 
Orchestra, Filarmónica de Estugarda, Sinfónica Escoce‑
sa da BBC, Orquestra Nacional de Gales/BBC, Orquestra 
da Comunidade de Madrid, Real Filharmonía de Galicia 
e Sinfónica de Pittsburgh.

A discografia de Christoph König inclui obras de Gösta 
Nystroem (BIS), Schönberg e Prokofieff (Romeu e Julieta), 
Saariaho e Sibelius (Sinfonia nº 7) com a Orquestra Sin‑
fónica do Porto Casa da Música, Melcer com a Orquestra 
Sinfónica Escocesa da BBC (Hyperion), Sinfonias de Bee‑
thoven com a Orquestra Sinfónica de Malmö (DB Produc‑
tions) e Prokofieff e Mozart com os Solistes Européens 
Luxembourg (SEL Classics).

 Entrevista ao maestro 
Christoph König sobre 
o programa do concerto
www.vimeo.com/84755794



Felicity Lott soprano

Felicity Lott nasceu e estudou em Cheltenham. Diplomou‑
‑se em Francês no Royal Holloway College e em Canto na 
Royal Academy of Music. Construiu a sua extraordinária 
reputação internacional no âmbito da ópera sobretudo 
como intérprete dos grandes papéis de Mozart e Strauss. 
Apresentou ‑se na Royal Opera House Covent Garden, 
Ópera Estatal de Viena, Festival de Glyndebourne e Ópe‑
ra Estatal da Baviera; e, em Paris, na Ópera da Bastilha, 
Opéra Comique, Châtelet e Palais Garnier. Nos Estados 
Unidos, cantou na Metropolitan Opera de Nova Iorque, 
Ópera de São Francisco e Lyric Opera de Chicago.

Colaborou com as principais orquestras mundiais, in‑
cluindo as Filarmónicas de Londres, Viena, Berlim, Mu‑
nique e Nova Iorque, Concertgebouworkest, Deutsche 
Staatskapelle, e Orquestras de Cleveland, Suisse Roman‑
de e Tonhalle, bem como as Sinfónicas de Boston e da 
BBC. Trabalhou com maestros como Solti, Mehta, Hai‑
tink, Welser ‑Moest, Masur, Armin Jordan, Previn, Sir An‑
drew Davies, Rattle e Philippe Jordan.

Deu recitais nos Festivais de Salzburgo, Munique, Pra‑
ga, Bergen, Aldeburgh e Edimburgo, Musikverein e Kon‑
zerthaus em Viena, e em várias salas de Paris. É Dame 
Commander do Império Britânico e Kammersängerin da 
Baviera, e foi também agraciada com os títulos de Offi‑
cier de l’Ordre des Arts et des Lettres e Chevalier de l’Or‑
dre National de la Légion d’Honneur. Em 2010, recebeu a 
Medalha Wigmore Hall em reconhecimento pela sua im‑
portante contribuição para esta sala de concertos.

orquestra sinfónica do porto casa da música
Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido 
dirigida por reputados maestros, de entre os quais se des‑
tacam Olari Elts, Leopold Hager, Michail Jurowski, An‑
dris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie 
Rohrer, Peter Rundel, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Jo‑
seph Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo Yuasa ou 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que colaboraram recen‑
temente com a orquestra constam os nomes de Midori, 
Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, Steven Is‑
serlis, Kim Kashkashian, Ana Bela Chaves, Felicity Lott, 
Christian Lindberg, António Meneses, Simon Trpčes ki,  
Sequeira Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, 
Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quarteto Arditti. 
Diversos compositores trabalharam também com a or‑
questra, destacando ‑se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pas‑
cal Dusapin e Luca Francesconi. 

Nas últimas temporadas apresentou ‑se nas mais pres‑
tigiadas salas de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Madrid e no Brasil, e é regu‑
larmente convidada a tocar em Santiago de Compostela 
e no Auditório Gulbenkian. A interpretação da integral 
das sinfonias de Mahler marcou as temporadas de 2010 
e 2011. Em 2013 foram 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.

DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono do 

Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 

Violino I
David Juritz*
Ana Madalena Ribeiro*
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Ianina Khmelik
Arlindo Silva
Maria Kagan
Andras Burai
Roumiana Badeva
Alan Guimarães
José Despujols
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Diogo Coelho*
Agostinha Jacinto*

Violino II
Jossif Grinman
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa
José Paulo Jesus
José Sentieiro
Paul Almond

Germano Santos
Pedro Rocha
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes

Viola
Simon Tandree*
Anna Gonera
Rute Azevedo
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Jean Loup Lecomte
Biliana Chamlieva
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Theo Ellegiers
Liliana Fernandes*
Sara Barros*

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Aaron Choi

Hrant Yeranosyan
Miguel Fernandes*
Ricardo Januário*

Contrabaixo
Slawomir Marzec
Florian Pertzborn
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Jean Marc Faucher
Nadia Choi
Joel Azevedo
Angel Luis Martinez*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Jean‑Michel Garetti
Eldevina Materula

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves

António Rosa
João Moreira*
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Lurdes Carneiro*

Trompa
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro
Luís Duarte Moreira*
André Maximino*
Eddy Tauber

Trompete
Sérgio Pacheco
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
Carlos Puga*
José Almeida*

Harpa
Ilaria Vivan
Angelica Salvi*

Celesta
Vítor Pinho*

Órgão
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas 
convidados

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



3RICHARD STRAUSS

munique, 11 de junho de 1864

garmisch, 8 de setembro de 1949

Em 2014 celebra ‑se um pouco por todo o mundo o 150º 
aniversário do nascimento de Richard Strauss. No próxi‑
mo mês de Setembro terão passado 65 anos sobre a sua 
morte e Richard Strauss permanece como um dos com‑
positores mais tocados nas salas de concerto e nos teatros 
de ópera, confirmando o lugar entre os grandes nomes da 
História da Música Ocidental. Figura controversa, sobre‑
tudo pela sua personalidade que o levava a representar ‑se 
como herói nas próprias obras, atravessou as duas gran‑
des guerras mantendo uma incómoda proximidade com 
os governos de Wilhelm II, para quem escreveu marchas 
militares, e o Terceiro Reich, o qual serviu como presiden‑
te do Reichsmusikkammer. Este cargo, que Strauss ocu‑
pou entre 1933 e 1935 e do qual foi demitido devido à in‑
tercepção pela Gestapo de uma carta na qual criticava os 
juízos raciais do regime, ensombrou o final da sua carrei‑
ra. Mas para a história, Strauss ficará recordado como se‑
nhor de uma verve melódica inspirada, um orquestrador 
notável, possuidor de um poderoso sentido dramático, o 
maior representante do poema sinfónico e da canção com 
acompanhamento orquestral do seu tempo, bem como da 
ópera na tradição wagneriana. E como maestro, qualidade 
na qual se deslocou ao Porto, em Maio de 1908, dirigindo 
a Orquestra Filarmónica de Berlim.

Foi mesmo na qualidade de maestro que Richard 
Strauss iniciou a vida profissional. Protegido de Hans von 
Bülow, viria a sucedê ‑lo à frente da Orquestra de Meinin‑
gen em 1885, tendo pouco tempo depois assegurado os 
desígnios da Orquestra da Ópera de Munique. Já no final 
dos anos 20 viria a ocupar o lugar de Bruno Walter à fren‑
te da Orquestra da Gewandhaus de Lípsia. Como compo‑
sitor, deixou 17 obras pertencentes ao género do teatro lí‑
rico. Não se destacando da mesma forma na composição 
de sinfonias, realizou o mais significativo espólio de poe‑
mas sinfónicos, num total de oito obras, e foi igualmente 
uma referência incontornável ao nível da canção com or‑
questra (18 lieder com orquestra) e com acompanhamen‑
to ao piano, deixando um total superior a 200 canções.

A mulher sem sombra

Die Frau ohne Schatten, opus 65 (A mulher sem sombra), é 
uma ópera em três actos de Richard Strauss, com libreto 
do dramaturgo austríaco Hugo von Hofmannsthal (1874‑
‑1929), escrita entre Julho de 1914 e Junho de 1917 e es‑
treada em Viena a 10 de Outubro de 1919. Hugo von Ho‑
fmannsthal apresentou a Strauss os esboços de “um conto 
de fadas mágico” em 1911. Nele, dois homens confronta‑
riam duas mulheres, sendo que, “usando da maior discri‑
ção”, o modelo para uma das mulheres seria Pauline, es‑
posa do compositor. O trabalho neste libreto, um pouco 
influenciado por uma peça de Goethe, só prosseguiu após 
a conclusão do texto para a célebre ópera Ariadne auf Na‑
xos, mas em 1913 o dramaturgo dava conta das suas inten‑
ções de forma mais detalhada: este conto iria juntar num 
mesmo palco personagens pertencentes a diferentes di‑
mensões, combinando espíritos, humanos e um plano in‑

termédio representado pelos imperadores. O tema central 
é o da infertilidade, sendo a sombra uma metáfora para a 
descendência. Mas, do ponto de vista dramático, o interes‑
se desse tema é o processo de transformação da impera‑
triz, a sua passagem de fada a ser humano. 

O enredo da ópera situa ‑se num império das Ilhas do 
Sul e envolve várias personagens principais, entre as 
quais o imperador, a imperatriz, a sua ama, Barak (um 
tintureiro) e a sua mulher. Keikobad representa o rei da 
dimensão espiritual e é pai da imperatriz. Ele tem um 
papel central na história mas nunca aparece em palco. 
A imperatriz foi capturada pelo imperador na forma de 
uma gazela e só depois assumiu forma humana. O im‑
perador casa com ela mas ela não tem sombra, metáfo‑
ra para a impossibilidade de ter filhos. Keikobad decreta 
que se pelo fim da décima segunda lua a imperatriz não 
tiver sombra deverá regressar ao reino dos espíritos e o 
imperador será transformado em pedra. 

Apesar de ter um final feliz e altamente moralizante, a 
ópera, com a sua duração de três horas e meia, não teve 
uma boa aceitação quando foi estreada logo a seguir à 
Primeira Grande Guerra. Em anos mais recentes tem re‑
cebido novas produções e é considerada por alguns crí‑
ticos como a melhor e mais complexa ópera de Richard 
Strauss. Sendo verdade que o argumento é complicado 
de encenar e contar de uma forma eficaz, a música é da 
mais altíssima qualidade, reunindo todas as qualidades 
de Strauss, principalmente uma sucessão incrível de be‑
las melodias e uma orquestração notável. Estas qualida‑
des estão em grande evidência na Fantasia Sinfónica que 
Strauss escreveu em 1946 a partir da ópera, incluindo di‑
versos temas associados aos personagens.

Sete canções

A produção de Strauss no domínio da canção pode ser di‑
vidida em três fases importantes, estando as duas primei‑
ras representadas neste concerto: a primeira durou até ao 
final da década de 1880 e está enraizada na tradição do 
lied alemão do início do século XIX; a segunda tem início 
na década de 1890 e é marcada pelo contacto com a poesia 
sua contemporânea; a terceira é marcada pelas influências 
do pós ‑guerra (1918) e pelo anacronismo que representa 
a subsistência da canção romântica em pleno século XX. 

Datam de 1885, o ano da sua emancipação em relação à 
dependência parental, os 8 poemas para voz e piano, opus 
10, colectânea segundo poemas do jurista e poeta aus‑
tríaco Hermann von Gilm (1812 ‑1864) e que abre com 
“Zueignung” (Dedicação), uma declaração de amor.

O conjunto das 4 canções para voz com acompanhamento de 
piano opus 27 data de 1894 e constituiu um presente de ca‑
samento para Pauline de Ahna, a sua mulher. As duas can‑
ções que escutaremos versam sobre o tema do amor e foram 
orquestradas pelo próprio compositor em 1897 (“Morgen!”, 
canção extremamente célebre segundo poema de John Hen‑
ry Mackay; 1864 ‑1933) e 1948 (“Cäcilie”, segundo poema do 
crítico de teatro alemão Heinrich Hart; 1855 ‑1906).

“Das Rosenband” abre o conjunto de 4 canções para voz agu‑
da e piano opus 36, o qual data de 1897, e tem por base um poe‑
ma de amor de Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 ‑1803).

A serena e comovente canção de embalar “Wiegenlied” 



4abre o conjunto de 5 canções para voz e piano op.41, escrito 
segundo poemas de vários autores em 1899. Nela, a voz de 
soprano parece pairar com ternas e longas frases sobre o 
acompanhamento perpétuo e extremamente delicado, 
efeito particularmente feliz na versão orquestral. O poema 
é do escritor alemão Richard Dehmel (1863 ‑1920).

“Waldseligkeit” é a primeira canção do ciclo de 8 canções 
para voz e piano opus 49, composto em 1901 e orquestrado 
em 1918. Com base num poema de amor de Richard Deh‑
mel, que descreve uma cena na floresta, esta breve canção 
tem início num clima misterioso e nocturnal, criando uma 
atmosfera bem sugestiva para as ideias que o texto expressa.

“Die heiligen drei Könige aus Morgenland” (Os três 
reis magos do Oriente) encerra o ciclo de 6 canções para 
voz e piano opus 56, escrito em 1906 com base num poe‑
ma de Christian Johann Heinrich Heine (1797 ‑1856), o 
poeta alemão conhecido como “o último Romântico”. 
Este ano de 1906 corresponde ao afastamento dos palcos 
da sua mulher, sendo essa a razão apontada para o longo 
interregno de Strauss no domínio da composição de can‑
ções, género que apenas retomou em 1918. 

Morte e transfiguração, op.24

O poema sinfónico Morte e Transfiguração é uma das 
obras mais populares de Richard Strauss, muito prova‑
velmente por seguir um programa detalhado que tem di‑
versos momentos de correspondência perfeita entre a 
história e a música. O próprio compositor escreveu o pla‑
no da acção e pediu ao poeta Alexander Ritter para o es‑
crever em verso. No entanto, o original de Strauss é bem 
mais eficaz para seguir a audição desta obra. 

“Representa as horas finais de um moribundo. Ele é possi‑
velmente um artista e sempre procurou alcançar os mais 
altos ideais. Está deitado na cama e respira com dificul‑
dade. Sonhos felizes desenham ‑lhe no rosto um sorriso 
fugaz. Mas, de repente, acorda e vê ‑se tomado pelo so‑
frimento. Após as tremuras de um grande febrão, recor‑
da a sua infância e juventude, os dias de luta apaixona‑
da na perseguição dos seus sonhos. As dores regressam. 
Revê as suas tentativas de realização artística mas con‑
clui que eram impossíveis de atingir neste mundo. A morte 
apodera ‑se dele. A sua alma parte. Apercebe ‑se que tudo o 
que procurou conseguir na vida terrena está agora ao seu 
alcance na eternidade do tempo e do espaço.”

É relativamente fácil seguir este plano ao ouvir a música. 
As sonoridades graves do início, acompanhadas pelos vio‑
linos e as violas num ritmo ofegante, são um prenúncio da 
morte. Os primeiros solos são muito breves, sem fôlego 
para se afirmarem, até que um acorde da harpa nos con‑
duz a uma bela e cândida melodia iniciada na flauta. Este 
ambiente é sonhador e de alguma fragilidade. O solo de 
oboé, seguido depois pelo violino em surdina e acompa‑
nhado pela harpa, corresponde às recordações da infân‑
cia. A secção agitada que se segue corresponde à luta do 
artista contra a morte. Depois de uma parte impetuosa e 
marcada por movimentos descendentes cromáticos, sur‑
ge o chamado tema do Ideal e que afirma a fé na libertação 

que a morte trará. Strauss estimava de tal forma este tema 
que o citou em duas obras posteriores e da maior impor‑
tância: Uma vida de herói e, sessenta anos mais tarde, nas 
Quatro últimas canções. 

Estes temas serão desenvolvidos atingindo momentos 
de grande mistério, até que numa secção mais agitada, 
com forte protagonismo dos metais, novos cromatismos 
descendentes anunciam a morte. A partir deste momen‑
to dá ‑se início à transfiguração com a entrada numa so‑
noridade verdadeiramente mágica e etérea, onde o cres‑
cendo de polifonia e dinâmica nos dá a real sensação de 
nos elevarmos para um outro mundo. O tema do Ideal 
reaparece com uma nova luminosidade: “…tudo o que 
procurou conseguir na vida terrena está agora ao seu alcan‑
ce na eternidade do tempo e do espaço.”

Possivelmente, este final, que nos transmite uma ex‑
pressão onírica do tempo, expressão da eternidade, só 
encontra paralelo com a escrita madura de Mahler. Não 
deixa de ser extraordinário o facto de ter sido escrito por 
um jovem que tinha 24 anos de idade.

rui pereira (2014)



5Quatro canções com orQuestra

1. Das Rosenband
[A fita cor‑de‑rosa]2

Poema: F. G. Klopstock

Na sombra da Primavera encontrei‑a,
Então prendi‑a com fitas cor‑de‑rosa:
Ela não sentiu e dormitou.

Olhei para ela; a minha vida estava suspensa
Com este olhar na sua vida:
Sentia‑o bem e não o sabia.

Mas murmurei‑lhe sem palavras
E sussurrei com as fitas cor‑de‑rosa.
Então ela acordou do seu sono.

Olhou para mim; a sua vida estava suspensa
Com este olhar na minha vida,
E para nós era o Elísio.

2. Wiegenlied
[Canção de embalar]1

Poema: Richard Dehmel

Sonha, sonha, ó minha doce vida,
Com o céu que traz as flores.
Brilham lá as flores que vivem
Da canção que a tua mãe canta.

Sonha, sonha, botão de flor dos meus cuidados,
Com o dia em que a flor desabrochou
Com a clara manhã de flores,
Em que a tua alminha se abriu ao mundo.

Sonha, sonha, flor do meu amor,
Com a silenciosa, com a santa noite,
Em que a flor do seu amor
Este mundo em céu para mim converteu.

3. Waldseligkeit
[Beatitude da floresta]2

Poema: Richard Dehmel

A floresta começa a murmurar,
A noite aproxima‑se das árvores,
Como se estivessem alegremente à escuta,
Tocam‑se suavemente.
E sob os seus ramos,
Aí estou sozinho,
Aí sou totalmente teu:
Completamente teu!

4. Zueignung
[Dedicação]1

Poema: Hermann von Gilm

Sim, tu sabe‑lo, querida alma,
Que eu, longe de ti, me atormento,
O amor torna os corações doentes…
Obrigado!

Dantes erguia eu, bebedor da liberdade,
A taça de ametista,
E tu abençoavas a bebida…
Obrigado!

E esconjuravas nela os demónios
Até eu, como nunca,
Religiosamente, no teu coração mergulhar,
És maravilhosa, Helena, obrigado!



6três canções com orQuestra

1. Die heil’gen drei Kön’ge aus Morgenland
[Os três reis magos do Oriente]2

Poema: Heinrich Heine

Os três reis magos do Oriente
Perguntaram em cada cidadezinha:
“Onde fica o caminho para Belém,
Queridos meninos e meninas?”

Nem jovens nem velhos o sabiam, 
Os reis continuaram a sua viagem;
Seguiram uma estrela dourada,
Que brilhava linda e serena.

A estrela parou sobre a casa de José,
Onde os reis entraram;
A vaca mugia, o menino chorava, 
Os reis magos cantavam.

2. Morgen!
[Amanhã!]1

Poema: John Henry Mackay

E amanhã o sol brilhará de novo,
E no caminho que trilharei,
Unir‑nos‑á a nós, os felizes, de novo
No meio desta terra ofegante de sol…

E à praia, ampla, de ondas azuis,
Desceremos calma e lentamente,
Calados, olhar‑nos‑emos nos olhos,
E sobre nós cai o silêncio mudo da felicidade…

3. Cäcilie
[Cecília]1

Poema: Heinrich Hart

Se soubesses o que significa sonhar
Com beijos ardentes, com passeios
E repouso com a amada,
De olhos nos olhos, acariciando e conversando.
Se soubesses, inclinavas o teu coração!

Se soubesses o que significa ter medo
Em noites solitárias, arrepiado pela tempestade,
Em que ninguém consola com suaves palavras
A alma cansada de lutar,
Se soubesses, vinhas ter comigo.

Se soubesses o que significa viver,
Envolvido pelo imenso sopro da divindade, 
Para pairar acima, levado para sublimes alturas,
Se soubesses, vivias comigo.

Traduções:
1 | Fernando Jorge Azevedo, gentilmente cedidas 
pelo Instituto Politécnico do Porto
2 | Bárbara Ferraz


