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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Lawrence Cummings 
sobre os concertos da 

Orquestra Barroca Casa da 
Música de 25 e 26 Abril

www.vimeo.com/92144963

Maestro Baldur Brönnimann 
sobre os concertos da 
Orquestra Sinfónica 
& Coro Casa da Música 

de 25 e 26 Abril
www.vimeo.com/92737423

1ª Parte

Coro Casa da MúsiCa
Baldur Brönnimann direcção musical 

arnold schönberg
Paz na Terra, para coro a cappella 
[1906‑11; c.8min.]*

orquestra BarroCa Casa da MúsiCa
laurence Cummings cravo e direcção musical

Jean‑Philippe rameau
Suite de Naïs [1749; c.16min.]

1. Entrada majestosa dos Deuses
2. Sarabanda
3. Rigaudons I e II
4. Musette
5. Entrada dos lutadores – Chaconne 
     – A corrida

Jan dismas Zelenka
Sinfonia em Lá menor, ZWV 189 
[1723; c.20min.]

1. Allegro
2. Andante
3. Capriccio : tempo di gavotta
4. Aria di capriccio: andante – allegro 
    – adagio – allegro
5. Minuetos I e II 

georg friedrich Händel
Suite de Música para os reais fogos‑de‑artifício 
[1749; c.9min.]

1. Bourrée
2. A paz: largo alla siciliana
3. O regozijo: allegro
4. Minueto I
5. Minueto II

2ª Parte

orquestra sinfóniCa 
do Porto Casa da MúsiCa
Coro Casa da MúsiCa
Baldur Brönnimann direcção musical 
Magdalena anna Hofmann soprano
Mark le Brocq tenor

arnold schönberg
Um sobrevivente de Varsóvia, op.46, para 
narrador, coro masculino e orquestra 
[1947; c.7min.]*

leoš Janáček
O Cântico Eterno, cantata para solistas, 
coro misto e orquestra [1914; c.21min.]*

1. Con moto –
2. Andante –
3. Con moto
4. Andante

*traduções dos textos originais 
nas páginas seguintes
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de grande aparato cénico, existem diver‑
sas suites. 

Jan disMas Zelenka

louňovice pod blaní kem (república checa), 

16 de outubro de 1679

dresden, 22 de dezembro de 1745

Jan Dismas Zelenka nasceu nas proximi‑
dades de Praga. Não se sabe muito sobre a 
sua infância mas suspeita ‑se que terá feito 
a formação musical numa primeira fase 
com o pai e depois num colégio jesuíta. 
Quando rondava os trinta anos de idade 
era já um músico conhecido em Praga na 
qualidade de contrabaixista de orquestra, 
cravista e compositor. Apesar de ter sido 
baptizado como Jan Lukás, assinou as pri‑
meiras obras como Jan Dismas, o santo 
padroeiro dos condenados à morte. Em 
1709 ocupou um lugar de contrabaixista 
na Capela Real de Dresden, posto que lhe 
permitiu viajar e estudar com Johann Fux 
em Viena e com Antonio Lotti e Alessandro 
Scarlatti em Itália. Em 1721 foi nomeado 
vice ‑mestre ‑capela na corte de Augusto II 
da Polónia. Em 1729 foi nomeado director 
de música sacra, permanecendo em Dres‑
den até à sua morte, em 1745.

A sua obra permaneceu largos séculos 
ignorada e só em anos recentes tem vindo 
a ser novamente introduzida no repertó‑
rio dos agrupamentos de Música Antiga. 
A partitura manuscrita da Sinfonia em Lá 
menor data de 1723. Está instrumentada 
para dois oboés, fagote (a dobrar o violon‑
celo) e cordas. 

Gradualmente ganhará forma, 
governam eles próprios o seu santo ofício, 
forjando armas sem perigo, 
espadas de chama pela justiça, 
e uma espécie real 
começa a florescer com filhos fortes, 
cujos tubos brilhantes ressoam: 
Paz, paz na terra! 

conrad ferdinand meyer (1825‑1898)

Tradução: Helena Marques Silva

Jean ‑PHiliPPe raMeau

dijon, 25 de setembro de 1682

paris, 12 de setembro de 1764

A exemplo do que aconteceu com a Música 
para os reais fogos ‑de ‑artifício, de Händel, 
Jean ‑Philippe Rameau compôs a ópera Naïs, 
também apelidada “ópera da paz”, para ce‑
lebrar o tratado de paz de Aix ‑la ‑Chapelle 
(a actual cidade Aachen). No entanto, a obra 
destinada a ser apresentada num Teatro de 
Ópera tem características muito distintas. Es‑
truturada como um drama pastoral heróico 
com prólogo e três actos, a ópera de Rameau 
segue um libreto de Louis de Cahusac sobre 
a disputa amorosa pela ninfa Naïs. Interes‑
sado nela, Neptuno disfarça ‑se de humano e 
aparece nos Jogos Ístmicos em Corinto, onde 
Astérion e Telemus se preparam para lutar 
pelo amor de Naïs. O magnânimo Louis XV é 
representado na figura de Júpiter, negocian‑
do a paz com Plutão e Neptuno. 

A ópera tem uma duração total aproxi‑
mada de duas horas. Compiladas a partir 
dos seus diversos andamentos instrumen‑
tais, sobretudo danças que vão intercalan‑
do a narrativa com momentos de bailado 

arnold sCHönBerg

viena, 13 de setembro de 1874

los angeles, 13 de julho de 1951

Friede auf Erden (Paz na Terra) é uma obra 
para coro a cappella (sem acompanha‑
mento instrumental) de Schönberg, es‑
crita para um concurso. Os primeiros es‑
boços datam de 1906 mas a peça só foi 
estreada em 1911, por um coro formado 
por 120 mulheres e 80 homens e acom‑
panhado pela Orquestra Tonkünstler de 
Viena. Esta aparente incongruência relati‑
va ao acompanhamento deveu ‑se ao facto 
de o maestro não querer comprometer a 
interpretação do coro numa peça que co‑
locava grandes dificuldades de afinação. 
Schönberg utilizou um poema do poeta 
e escritor suíço Conrad Ferdinand Meyer 
(1825 ‑1898) sobre a mensagem de paz as‑
sociada à natividade de Cristo. Apesar da 
parte central do poema se centrar nos con‑
flitos e guerras sangrentas que se segui‑
ram ao nascimento do Messias, a parte 
final transmite uma mensagem de espe‑
rança nas gerações futuras e na concreti‑
zação dos ideais de justiça, boa ‑vontade e 
paz entre os homens. O compositor viu no 
poema duas ideias distintas: a paz como 
um ideal e o conflito como a realidade, a 
paz associada ao paraíso e o conflito à vida 
terrena. Essa ideia passou para a música 
através da alternância entre harmonias 
maiores e menores, sendo que a utiliza‑
ção de modos que associamos à música 
sacra também se encontram na partitura. 
A paz e o conflito também são representa‑
dos através de diferentes graus de conso‑
nância e dissonância.

Após a Primeira Grande Guerra, 
Schönberg escreveu numa carta que esta 
foi a sua última obra tonal, escrita numa 
altura em que ele ainda acreditava que a 
harmonia entre os homens era possível.

Paz na terra

Lá os pastores o seu rebanho 
deixaram e as palavras do anjo 
levadas pelo humilde portão 
para a mãe com a criança, 
continuaram os seguidores celestiais 
no espaço estrelado a cantar, 
o céu continuou a ecoar: 
“paz, paz! na terra!”

Uma vez que os anjos assim prosperam, 
tal como muitos actos sangrentos 
tiveram contendas em cavalos selvagens, 
cobertos de armadura totalmente arada! 
Tal como em algumas noites santas 
cantou o coro de espíritos temendo, 
implorando urgentemente, 
acusando serenamente: 
“paz, paz... na terra!”

Mas é uma fé eterna 
onde os fracos e não os ladrões 
a partir de cada gesto homicida destemido
irão sempre cair: 
Algo como a justiça 
tecido e produzido em assassinato e temor 
e um reino quer ser satisfeito, 
para que a paz procure a terra. 
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uma agilidade nervosa. Temem o sargento. 
Apressam ‑se o mais que podem. Em vão! De‑
masiado barulho, demasiada agitação! E não 
suficientemente rápido!

O Feldwebel [sargento] grita: “Atenção! 
Apressem ‑se, ou é preciso ajudar ‑vos com a 
minha espingarda? Bom, se querem assim 
tanto!”

O sargento e os seus subordinados bateram 
em todos: novos ou velhos, [fortes ou doen‑
tes,] culpados ou inocentes... Era doloroso 
ouvi ‑los a murmurar e a gemer.

Eu ouvia embora me tivessem batido muito 
violentamente, tanto que não consegui evitar 
cair. Todos os que estávamos no chão e que 
não nos conseguíamos segurar em pé éramos 
então espancados na cabeça...

Devo ter estado inconsciente. Então 
apercebi ‑me de um soldado a dizer: “Estão 
todos mortos!” Nessa altura o sargento or‑
denou que se livrassem de nós.

Eu estava ali esquecido, semi ‑consciente. 
Tudo se tinha tornado muito quieto – medo 
e dor. – Ouvi então o sargento a gritar: 
“Contem!”

Começaram lentamente, e de forma irregu‑
lar: um, dois, três, quatro, “Atenção!” Gritou 
novamente o sargento, “Mais depressa! Co‑
mecem outra vez! Em um minuto quero saber 
quantos há para enviar para a câmara de 
gás! Contem!”

Começaram outra vez, primeiro lentamen‑
te: um, dois, três, quatro, depois cada vez 
mais rápido e mais, tão rápido que acabou 
por soar como uma debandada de cavalos 
selvagens, e de repente, no meio daquilo, eles 
começaram a cantar o SHEMÁ ISRAEL.

um coro masculino canta uma oração do 
Antigo Testamento. São usadas três línguas 
diferentes. O narrador conta a história em 
inglês mas recorda as ordens dos militares 
em alemão. No final, o coro canta em he‑
braico. A música, escrita de acordo com a 
técnica dodecafónica, é um exemplo ma‑
gistral de comentário sonoro à narrativa.

Sobre o significado da obra, Schönberg 
deixou escrito o seguinte testemunho: 
“É um aviso a todos os judeus para nunca 
esquecerem o que nos fizeram, para 
nunca esquecerem que mesmo muitos 
dos que nada fizeram concordaram com 
os outros…” 

Um Sobrevivente de Varsóvia, op.46

– Narrador:
Não consigo lembrar ‑me de tudo. Devo ter 
estado inconsciente a maior parte do tempo...

Lembro ‑me apenas da grandiosidade do 
momento em que todos eles começaram a 
cantar, como se tivessem combinado, a velha 
oração que tinham negligenciado por tantos 
anos – a profissão de fé esquecida!

Mas não tenho qualquer lembrança de como 
fui parar aos subterrâneos e passei a viver nos 
esgotos de Varsóvia durante tanto tempo…

O dia começou como era habitual. O toque 
de alvorada, estava o céu ainda escuro. 
“Saiam!” Quer se tivesse dormido, quer a 
noite tivesse sido passada em claro por quais‑
quer preocupações. Todos tinham sido sepa‑
rados dos seus filhos, da sua mulher, dos seus 
pais. Não se sabia o que tinha acontecido com 
eles... Como podiam dormir?

Os trompetes outra vez. “Saiam! O sargen‑
to vai ficar furioso!” Eles saíram; uns muito 
lentamente, os velhos, os doentes; outros com 

acompanhar o espectáculo pirotécnico. Na 
sua versão original foi tocada por uma im‑
ponente banda de sopros e percussão (os 
instrumentos militares), condição neces‑
sária para se fazer ouvir e importante no 
significado simbólico da ocasião.

Salienta ‑se a estrutura da suite france‑
sa na escolha dos andamentos, incluin‑
do uma grande abertura à francesa (Que 
não será interpretada neste concerto), 
uma bourré, um rigaudon e dois minue‑
tos. Händel fez uma versão com cordas, de 
forma a incluir a peça em programas em es‑
paços fechados. Os títulos dados a algumas 
das danças, como “a paz” ou “o regozijo”, 
revelam o carácter programático da suite. 

arnold sCHönBerg

viena, 13 de setembro de 1874

los angeles, 13 de julho de 1951

Um sobrevivente de Varsóvia teve origem 
numa encomenda da bailarina e coreó‑
grafa russa Corinne Chochem (1905 ‑1990) 
com a intensão de prestar homenagem às 
vítimas do holocausto. Como ponto de par‑
tida para explicar a sua ideia, Chochem 
enviou a Schönberg um hino ídiche e a tra‑
dução em inglês. O compositor aceitou o 
desafio mas o projecto não se concretizou 
por falta de verbas. Foi após uma enco‑
menda da Fundação Kussevitzky, maestro 
a quem a obra é dedicada, que Schönberg a 
pôde concretizar em Agosto de 1947. 

O texto do próprio Schönberg conta um 
episódio de horror vivido por judeus no 
gueto de Varsóvia e em campos de con‑
centração e que o autor construiu a partir 
de relatos verídicos. No final da narrativa, 

A Sinfonia tem início com um allegro de 
grandes proporções e escrita virtuosa de 
grande consistência mas proporciona os 
momentos de maior originalidade nos an‑
damentos seguintes. O segundo andamen‑
to tem um carácter concertante fazendo 
suceder solos sobre um mesmo motivo do 
oboé, do violino e do fagote. As frases têm 
início e são pontuadas por notas longas 
particularmente expressivas. O terceiro an‑
damento é escrito no elegante tempo de 
gavotta e inclui surpreendentes passagens 
em contraponto entre os diferentes solis‑
tas. O quarto andamento tem início com 
uma lenta e expressiva cantilena dialogada 
entre o violoncelo e o fagote, apresentan‑
do no registo grave dos instrumentos uma 
inesperada doçura. Os violinos e oboés dão 
continuidade a esta ária pontuada por pi‑
zzicatos nos acompanhamentos e que ter‑
mina num enérgico tempo allegro. Dois 
minuetos contrastantes com a estrutura 
da capo encerram a obra.

georg friedriCH Händel

halle, 23 de fevereiro de 1685

londres, 14 de abril de 1759

Händel compôs a Música para os reais 
fogos ‑de ‑artifício por encomenda do rei 
George II para a cerimónia de celebração 
do tratado de Aix ‑la ‑Chapelle, que pôs 
termo à Guerra de Sucessão Austríaca 
(1740 ‑1748). Este conflito bélico centrou‑
‑se numa disputa de poder colonial entre 
França e Inglaterra. O ponto alto da cele‑
bração decorrida a 27 de Abril de 1749, no 
Green Park de Londres, foi uma sessão de 
fogo ‑de ‑artifício. A música foi escrita para 
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O Cântico Eterno

1. 
– Joaquim de Fiore (tenor):
E assim se passará, como escrito nas Escrituras! 
Um novo dia amanhecerá para o homem e todas as criaturas de Deus.

2. 
– Joaquim de Fiore:
Olhai o Anjo voando, ascendendo silenciosamente, 
entrecoberto pelas estrelas: nosso convidado celestial.
– Coro:
Aquele Anjo voa sobre o abismo profundo, 
levando na sua mão o Cântico Eterno, 
proclamando a sua palavra sobre vales e montanhas, 
em cada casebre e cada mansão.
Quão fútil é o esforço da humanidade: 
dormindo em pecado e no esquecimento. 
A mitra é um albatroz, a coroa uma mó, 
e o conhecimento um fardo.
– Joaquim de Fiore:
À meia ‑noite os meus olhos viram ‑se em direcção aos céus 
aí, passando por entre as nuvens, brilha o Livro. 
Aqui perto do céu tudo é tão claro! 
Aqui, na costa rochosa da Calábria,
as suas cavernas o reino dos lobos que ressoam com o seu uivo, 
aqui perto do céu tudo é tão claro!
Eu sigo as palavras do Apóstolo, 
claras como se vistas através de uma lupa:
Corre uma seiva nova, revitalizando a erva murcha.
– Coro:
Corre uma seiva nova, revitalizando a erva murcha.

– Coro:
Escuta, Israel! 
O Senhor é nosso Deus; o Senhor é único.
Amarás o Senhor, teu Deus, 
com todo o teu coração, com toda a tua alma 
e com todas as tuas forças.
Estes mandamentos que hoje te imponho 
estarão no teu coração.
Repeti ‑los ‑ás aos teus filhos 
e reflectirás sobre eles,
tanto sentado em tua casa, 
como ao caminhar, ao deitar ou ao levantar.

Texto Narrador: A. Schönberg – baseado em 
relatos recolhidos directa ou indirectamente; 
tradução: Fernando P. Lima.

Texto Coro: Deuteronómio: 6, 4 ‑7; tradução a 
partir da versão portuguesa da Bíblia.

leoš JanáČek

hukvaldy (morávia), 3 de julho de 1854

ostrava, 12 de agosto de 1928

A cantata O Cântico Eterno foi escrita entre 
o final de 1913 e a Primavera de 1914, no 
deflagrar da Primeira Grande Guerra e em 
vésperas de Janáček completar 60 anos. 
O texto escolhido, um poema de Jaroslav  
Vrchlický sobre lendas medievais publicado 
na colectânea “Frescos e Tapeçarias” (1891), 
remete ‑nos para o Livro do Apocalipse do 
Novo Testamento na visão do teólogo italia‑
no Frei Joaquim de Fiore (m.1202). O poeta 
descreve os ensinamentos proféticos de Joa‑
quim e a sua mensagem para a humanida‑
de. O entendimento da fé é relatado em três 
fases de acordo com a ideia da Santíssima 
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Numa 

espécie de máxima da dialéctica, a última 
fase transcenderia a esfera da humanidade 
estendendo o sentimento do amor a todos 
os seres vivos. Se no pensamento medieval 
a profecia de Joaquim raiou os limiares da 
heresia, no contexto do deflagrar da Primei‑
ra Grande Guerra a ideia de uma sociedade 
mundial sustentada no amor eterno repre‑
sentou o cúmulo da utopia. O entusiasmo 
do compositor Janačék originou uma obra 
de características únicas no seu catálogo. 
A tensão deste drama litúrgico é baseada 
na alternância entre os solistas (tenor e so‑
prano) e o coro e a parte orquestral contri‑
bui para uma sensação de espaço grandio‑
sa, como se o cenário fosse o alto de uma 
montanha. Os personagens são o profeta 
Joaquim e um anjo, contrapondo a palavra 
de Deus com a profecia em constante al‑
ternância com as reflexões do coro. Dividi‑
da em quatro secções, a cantata está cons‑
truída com base em diversos motivos que 
se repetem, dando a impressão de utilizar 
leitmotives. No geral é uma partitura profun‑
damente dramática, com ambientes sonha‑
dores e de consumado lirismo. 

A primeira audição foi adiada até Feve‑
reiro de 1917 devido aos constrangimentos 
do conflito. A estreia decorreu sob a direc‑
ção Jaroslav Kricka, contando com aclama‑
dos solistas do Teatro Nacional de Praga e 
a sociedade coral Hlahol.
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–  Joaquim de Fiore:
Primeiro veio a Bíblia, depois a alegria do 
testemunho dos Apóstolos inundou o mundo. 
Agora chegou o tempo do Cântico Eterno. 
Agora a verdadeira liberdade governará o espírito humano, 
quebrando todos os laços que o escravizavam. 
Esse reino do espírito: visão do futuro! 
– Coro:
O reino do Amor nos convoca. O reino eterno.
–  Joaquim de Fiore:
Marchai agora, não deixeis que palavras vos atrasem o avanço; 
Francisco será o vosso guia, o vosso Sumo Sacerdote de amor!
–  Joaquim de Fiore, Coro:
Cristo dedicou toda a sua vida às pessoas, 
mas Francisco ajoelhou perante os animais e os pássaros 
e amou ‑os como aos homens mas mais profundamente. Aleluia!
–  Joaquim de Fiore:
Francisco, a rocha do terceiro reino. 
–  Coro:
O reino do Amor eterno nos convoca. Aleluia!

4. 
– Joaquim de Fiore:
Tudo isto me disse o Anjo na minha vigília, 
enquanto eu contemplava os Céus em súplica. 
Regressando do idílio dos cumes da Calábria, 
para perscrutar a iniquidade da raça humana: 
O legado da loba Romana de um lado, 
os carrascos de Bizâncio do outro.
Eu, Joaquim de Fiore, anuncio a Era Dourada. 
–  Coro:
O reino do Amor eterno nos convoca.

jaroslav vrchlický (1853‑1912)

Tradução: Joaquim Ferreira

Notas ao programa por Rui Pereira [2014]

3. 
– Joaquim de Fiore:
Escutai, vós de coração fraco e descrente!
– Anjo (soprano):
Olhai, o Reino do Espírito Santo aproxima ‑se, 
onde a riqueza e os bens terrenos e luxuosos, 
ouro, jóias, todos se tornarão em pó. 
Onde todo o pobre será rico de espírito 
e todo o mundo herdará a Primavera eterna!
– Joaquim de Fiore:
A palavra de Deus está por toda a parte, 
Ele fala através do trovão. 
Eu sei que a sua voz é a verdade: 
Olho para Sodoma, para Roma, 
e vejo Bizâncio, lembrando a sombra de Gomorra. 
Observo ‑as, pesando os seus pecados e erros, 
e compreendo muito do sofrimento do mundo.
– Anjo:
O Reino do Pai: estrelas que brilhavam suavemente; 
O reino do Filho: raios de luar sorridentes, 
mas o reino do Espírito Santo será a luz do sol eterna.
 – Coro:
Aleluia!
 – Anjo:
Com dois reinos passados, saudai o terceiro! 
A sua glória amanhece brilhante a Nascente. 
Houve o reino das leis e da proibição, 
o reino da misericórdia, disciplina, fé, 
e agora o reino do amor, 
o amor eterno aproxima ‑se.
– Coro:
O reino do Amor nos convoca. Aleluia! 
O reino do Amor eterno nos convoca. 
– Anjo:
Até agora esperastes aos portões: 
entrai agora no Templo, coberto por um mar de rosas! 
Entrai agora no Templo, coberto por um mar de rosas!
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participado em diversas novas produções 
tais como Phaedra de Henze, Margret em 
Wozzeck, Glasa em Kát’a Kabanová de Ja‑
náček e, mais recentemente, Os diálogos de 
Carmelitas de Poulenc e o papel de Gräfin 
Helferstein em Matias o Pintor de Hindemith, 
sob a direcção de Bertrand de Billy, com 
quem fez também concertos com obras de 
Beethoven.

Mark le BroCq tenor

Mark Le Brocq foi bolseiro como coralista no 
St. Catharine’s College, Cambridge. Estudou 
na Royal Academy of Music e mais tarde no 
National Opera Studio. Ao terminar os es‑
tudos, tornou ‑se membro da Ópera Nacio‑
nal Inglesa, tendo interpretado papéis como 
Tamino em A Flauta Mágica e Paris em King 
Priam.Ainda no âmbito da ópera destaca ‑se 
o papel ‑título de Idomeneo para a Ópera da Ir‑
landa do Norte; Belmonte em O rapto do ser‑
ralho para a Ópera de Garsington; The Fairy 
Queen no Festival de Aix e em Barcelona; e o 
papel ‑título em O regresso de Ulisses à Pátria 
para o Teatro de Ópera de Chicago.

Em concerto, tem trabalhado com maes‑
tros como Donald Runnicles e Sir Char‑
les Mackerras, com uma gama de reper‑
tório que se estende das oratórias de Bach 
e Händel a’Os Sete Pecados Mortais de Weill. 
Gravou o Messias com a Northern Sinfonia 
e Jane Glover; Valete in Pace com a Britten 
Sinfonia e Andrew Parrott; Hail Bright Ce‑
cilia de Purcell com o Gabrieli Consort e 
Paul McCreesh para a DG; e Vert ‑Vert de 
Offenbach para a Opera Rara.

Entre os seus compromissos recentes 
inclui ‑se Carmina Burana (Royal Albert 
Hall); Yes de Errollyn Wallen (Covent 
Garden), Cautionary Tales, Vitek em The 

Baus e Death of Klinghoffer de John Adams 
por Tom Morris. Estreou ‑se na Komische 
Oper de Berlim em 2013 com Le Grand Ma‑
cabre e em 2014 dirige L’Amour de Loin de 
Saariaho na Ópera Norueguesa.

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann 
estudou na Academia de Música da Basi‑
leia e no Royal Northern College of Music 
em Manchester.

Magdalena anna HofMann SoprAno

Magdalena Anna Hofmann apresentou ‑se 
recentemente no papel de Klementia em 
Sancta Susanna de Hindemith e Frau em 
Von heute auf morgen de Schönberg (Ópera 
de Lyon), 1ª Dama em A Flauta Mágica e 
Portia em The Merchant Of Venice de Andre 
Tchaikovsky (Bregenzer Festspiele), Stella 
em Les Contes d’Hoffman de Offenbach 
(Theater and der Wien), Mãe em Il prigio‑
niero de Dallapiccola e Die Frau em Erwar‑
tung (Ópera de Lyon) e Kundry numa nova 
produção de Parsifal de Wagner em Tallinn.

Entre os seus projectos futuros inclui ‑se 
Carlotta em Die Gezeichneten de Schreker 
e Senta em O holandês voador de Wagner 
(Ópera de Lyon), Elisabeth & Venus em Tan‑
nhäuser (Tallin), Cozinheira em O Rouxinol 
de Stravinski (Bregenzer Festspiele) e Die 
Frau em Erwartung (Festival de Spoleto).

Tem uma grande experiência no repertó‑
rio de música contemporânea, tendo canta‑
do papéis principais em óperas de Nigel Os‑
borne, Einojuhani Rautavaara, Michael Ti‑
ppett, Hans Werner Henze e Peter Maxwell 
Davies, em palcos como o KlangBogen de 
Viena e o Teatro do Estado de Klagenfurt.

Magdalena Anna Hofmann desenvolve 
uma relação de longo prazo com o Theater 
an der Wien e o Festival de Viena, tendo 

de Gotemburgo, SALE para a Opernhaus 
de Zurique, projectos com os Festivais 
Händel de Londres e Göttingen, colabo‑
rações com os London Handel Players, a 
Orquestra Barroca de Wrocław, Casa da 
Música no Porto, Opera North e English 
National Opera.

Baldur BrönniMann dIrecção mUSIcAL 

Baldur Brönnimann é reconhecido como 
um maestro de grande versatilidade com 
uma abordagem aberta à criação musi‑
cal. Durante muitos anos, foi o maestro 
escolhido para projectos importantes com 
compositores de alto nível, tendo desen‑
volvido estreitas colaborações com John 
Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, Ades, 
entre outros. Enquanto a música contem‑
porânea continua a ter um papel crucial na 
sua carreira, é actualmente procurado de 
igual forma para dirigir o repertório mais 
corrente com muitas das principais or‑
questras do mundo.

Como maestro convidado, Brönnimann 
tem dirigido orquestras como a Sinfónica 
da BBC, Real Nacional Escocesa e Filar‑
mónicas de Oslo, Helsínquia, Copenhaga, 
Estocolmo e Seul. Trabalha regularmente 
com a London Sinfonietta e o Klangforum 
Wien, e é Director Artístico do ensemb‑
le norueguês de música contemporânea 
BIT20, com o qual se centra no desenvolvi‑
mento de projectos junto da comunidade 
cultural da Noruega e na criação de novos 
caminhos para o ensemble, através de um 
programa variado de concertos e eventos.

No domínio da ópera, Brönnimann di‑
rigiu três produções na English National 
Opera, incluindo a aclamada produção de 
Le Grand Macabre de Ligeti por La Fura dels 

laurenCe CuMMings dIrecção mUSIcAL 

Laurence Cummings é um dos músicos 
mais versáteis dentro da corrente da in‑
terpretação histórica em Inglaterra, como 
cravista e como maestro. Foi bolseiro de 
órgão no Christ Church em Oxford, onde 
se graduou com distinção. Até 2012 foi 
director dos estudos de Performance His‑
tórica na Royal Academy of Music, crian‑
do no curriculum a prática em orques‑
tras barrocas e clássicas. É agora William 
Crotch Professor de Performance Históri‑
ca. É membro da Handel House em Lon‑
dres e foi director musical da Tilford Bach 
Society. Desde 1999 é director do Handel 
Festival de Londres, e em 2012 tornou ‑se 
director artístico do Festival Internacional 
Händel em Göttingen. É maestro titular da 
Orquestra Barroca Casa da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera, Festival de Glyn‑
debourne, Ópera de Gotemburgo, Ópera 
de Lyon, Garsington Opera, English Tou‑
ring Opera, Opera Theatre Company, 
Linbury Theatre Covent Garden e ainda 
na Croácia, Porto e EUA. Trabalha regular‑
mente com várias das principais orques‑
tras da Grã ‑Bretanha.

Fez a primeira gravação do recentemente 
descoberto Gloria de Händel com Emma 
Kirkby e a Royal Academy of Music (BIS) e 
discos em recital como solista em cravo, 
incluindo música de Louis e François Cou‑
perin (Naxos). Gravou com a Orquestra de 
Câmara da Basileia para a Deutsche Har‑
monia Mundi e Sony BMG. Dirige o En‑
glish Concert e o flautista (bisel) Maurice 
Steger num disco de concertos de Corelli 
para a Harmonia Mundi.

Os seus compromissos actuais incluem 
Orpheus & Eurydike de Gluck para a Ópera 
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mas a cappella, destaca ‑se a presença re‑
gular da música portuguesa, mas também 
da música do século XX. Na temporada de 
2014, o Coro Casa da Música tem agen‑
dadas várias estreias nacionais e colabora 
com os agrupamentos instrumentais da 
Casa da Música na interpretação da Missa 
em Dó menor de Mozart, Cantatas de Natal 
de Bach e O Cântico Eterno de Janáček.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espa‑
nha), no Festival Laus Polyphoniae em 
Antuérpia, no Festival Handel de Londres, 
no Festival de Música Contemporânea de 
Huddersfield, no Festival Tenso Days em 
Marselha, e em várias salas portuguesas.

orquestra BarroCa Casa da MúsiCa

Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música 
formou ‑se em 2006 com a finalidade de in‑
terpretar a música barroca numa perspec‑
tiva historicamente informada. Para além 
do trabalho regular com o seu maestro ti‑
tular, Laurence Cummings, a orquestra 
apresentou ‑se sob a direcção de Rinaldo 
Alessandrini, Fabio Biondi, Harry Chris‑
tophers, Antonio Florio, Paul Hillier, Ric‑
cardo Minasi, Andrew Parrott, Christophe 
Rousset e Daniel Sepec, na companhia de 
solistas como Andreas Staier, Roberta In‑
vernizzi e Franco Fagioli, e agrupamen‑
tos como The Sixteen ou o Coro Casa da 
Música. Os seus concertos têm recebido a 
unânime aclamação da crítica nacional e 
internacional. 

A OBCM apresentou ‑se em digressão 

Makropulos Case e Bob Boles em Peter 
Grimes (Opera North), The Diary of One who 
vanished (Festival Internacional de Nurem‑
berga), Pintor/Cliente em Lulu (Ópera Na‑
cional de Gales), e Loge em O Ouro do Reno 
(Festival de Longborough). Nesta tempora‑
da canta também Le Medicin em La chute 
de la maison Usher de Debussy. 

Coro Casa da MúsiCa

Paul Hillier maestro titular

O Coro Casa da Música estreou ‑se em 2009 
sob a direcção do seu maestro titular Paul 
Hillier, referência incontornável da música 
coral a nível internacional. É constituído 
por uma formação regular de 20 cantores, 
que se alarga a formação média ou sinfóni‑
ca em função dos programas apresenta‑
dos. O repertório do Coro estende ‑se a 
todos os períodos históricos desde a Re‑
nascença até aos nossos dias, incluindo a 
música a cappella ou com orquestra, neste 
caso ao lado dos agrupamentos da Casa 
da Música – Orquestra Barroca, Orquestra 
Sinfónica e Remix Ensemble. 

Desde a sua fundação, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cum‑
mings, Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, 
Andrew Parrott, Antonio Florio, Christoph 
König, Peter Rundel, Paul Hillier, Robin Grit‑
ton, Michail Jurowski, Martin André e Marco 
Mencoboni, a que se juntam em 2014 as es‑
treias de Baldur Brönnimann e Olari Elts.

Entre os concertos com orquestra, in‑
terpretou obras de Beethoven, Bomtem‑
po, Brahms, Mahler, Händel, Charpentier, 
Bach, António Teixeira e Verdi. Em progra‑

em várias cidades portuguesas e também 
em Espanha (Festival de Música Antiga de 
Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festival Handel 
de Londres) e França (Festivais Barrocos 
de Sablé e de Ambronay). Fez a estreia por‑
tuguesa da ópera Ottone de Händel e, em 
2012, a estreia moderna da obra L’Ippolito 
de Francisco António de Almeida.

Em 2014, a OBCM interpreta obras bem 
conhecidas de Händel, Rameau, Montever‑
di, Vivaldi, Corelli e Lully, entre outros com‑
positores, e associa ‑se ao Ano Oriente na 
Casa da Música, dando a conhecer o gosto 
pelas turqueries na corte do Rei Sol. É diri‑
gida pelo maestro japonês Masaaki Suzuki 
no festival À Volta do Barroco, e volta a co‑
laborar com o teclista Andreas Staier, solis‑
ta e maestro na interpretação de concertos 
para cravo de Bach e Benda. A temporada 
termina ao lado do Coro Casa da Música, 
com as Cantatas de Natal de Bach.

A OBCM editou em CD gravações ao vivo 
de obras de Avison, D. Scarlatti, Carlos 
Seixas, Avondano, Vivaldi, Bach, Muffat, 
Händel e Haydn, sob a direcção de alguns 
dos mais prestigiados maestros da actua‑
lidade internacional.

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 destacam 
Baldur Brönnimann, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie 
Rohrer, Peter Rundel, Michael Sanderling, 

Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa ou Lothar Zagrosek. Entre os solis‑
tas que colaboraram recentemente com a 
orquestra constam os nomes de Midori, Vi‑
viane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, 
Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela 
Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, 
António Meneses, Simon Trpčeski, Sequeira 
Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, 
Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, destacando‑
‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, 
Pascal Dusapin e Luca Francesconi. 

Nas últimas temporadas apresentou ‑se 
nas mais prestigiadas salas de concerto 
de Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, An‑
tuérpia, Roterdão, Madrid e no Brasil, e é 
regularmente convidada a tocar em San‑
tiago de Compostela e no Auditório Gul‑
benkian. A interpretação da integral das 
sinfonias de Mahler marcou as tempora‑
das de 2010 e 2011. A gravação ao vivo com 
obras de Pascal Dusapin foi Escolha dos 
Críticos 2013 na revista Gramophone. Na 
temporada de 2014, a Orquestra é dirigida 
pela primeira vez por maestros como Peter 
Eötvös e Ilan Volkov, e interpreta uma nova 
obra de Unsuk Chin em estreia mundial.

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 
permanente de 94 instrumentistas e é 
parte integrante da Fundação Casa da 
Música desde Julho de 2006.
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Coro Casa da MúsiCa

Sopranos
Ângela Alves
Birgit Wegemann
Carla Pais
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Mónica Monteiro
Rita Venda
Ana Margarida Costa
Ana Pousa
Mariana Sant’Ana
Paula Ferreira
Ana Vieira Leite*
Joana Costa*
Laura Ribeiro*                
Rita Morais*
Sílvia Lobo*
Tânia Ralha*
Teresa Milheiro*
 
Contraltos
Ana Calheiros
Brígida Silva
Gabriela Braga Simões
Joana Valente
Marisa Oliveira*
Maria João Gomes
Nélia Gonçalves
Susana Milena
Ana Isabel Almeida
Andreia Tiago
M. Bernardete Felisberto
Sara Cruz e Silva
Sílvia Mansilha
Adriana Romero*
Ana dos Santos* 
Bárbara Luís*
Mélodie Michel*
Sara Cláudio*
Sofia Pinto*
 
Tenores
André Lacerda               
Almeno Gonçalves
Bernardo Pinhal
Miguel Leitão

Pedro Silva Marques
Pedro Figueira
Ricardo Tavares de Melo
Rui Aleixo Silva
José Carlos Mateus
Paulo Bernardino
Tiago Costa
António Pinheiro*
Gonçalo Sério Limpo*
João Paulo Costa*
Jorge Bizzarro Pinho*
Manuel Graf*
Tiago Ribeiro*
 
Baixos
André Carvalho
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Pedro Guedes Marques
Pedro Lopes
Ricardo R. Silva
Ricardo Torres
André Pinto
Carmindo Carvalho
Ivo Brandão 
Mário Pimentel
Pedro G. Ferreira
Pedro Soares
Tiago de Sá
Abel Azevedo*
Carlos Meireles*
Igor Vale*
Nuno Gonçalves*
Pedro Machado*
Simão Neto*
 
Assistente do maestro
Marion Sarmiento
 
Pianista co-repetidor
Luís Duarte
 
 
*coralistas convidados

orquestra BarroCa 
Casa da MúsiCa

Violino I
Huw Daniel
Ariana Dantas 
Miriam Macaia
Eunjung Anna Ryu
 
Violino II
Reyes Gallardo
Barbara Barros
Prisca Stalmarski
Cecília Falcão

Viola
Trevor McTait
Manuel Costa 

Violoncelo
Filipe Quaresma
Ana Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé 
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote
Gergõ Farkas 

Cravo
Fernando Miguel Jalôto

Tiorba
Jesús Baena

orquestra sinfóniCa 
do Porto Casa da MúsiCa

Violino I
David Juritz*
Radu Ungureanu 
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
José Despujols
Arlindo Silva
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Andras Burai
Maria Kagan
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

Violino II
Tatiana Afanasieva 
Pedro Rocha
Mariana Costa 
José Sentieiro
Paul Almond
Germano Santos
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Vítor Teixeira

Viola
Simon Tandree*
Joana Pereira 
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Theo Ellegiers
Beata Costa*
Sara Barros*

Violoncelo
Vicente Chuaqui 
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Sharon Kinder 
Américo Martins*
Miguel Fernandes*

Contrabaixo
Florian Pertzborn 
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Angel Luis Martinez*
Samuel Abreu*

Flauta
Angelina Rodrigues
Carla Rodrigues*
Eva Morais*
Alexander Auer 

Oboé
Aldo Salvetti 
Eldevina Materula 
Tamás Bartók 
Jean ‑Michel Garetti 

Clarinete
Luís Silva 
Carlos Alves 
António Rosa 
Iva Barbosa*
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill 
Robert Glassburner
Vasily Suprunov  
Pedro Silva

Trompa
Abel Pereira 
Hugo Carneiro 
Bohdan Sebestik 
José Bernardo Silva 

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone
Dawid Seidenberg 
João Martinho
Tiago Nunes*
Nuno Martins 

Tuba
Sérgio Carolino 

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa 
Nuno Simões 
Paulo Oliveira 
André Dias*
Jonathan Silva*
José A. Sousa*

Harpa
Ilaria Vivan 

Celesta e Órgão
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados

DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono do Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música
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