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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

SUGGIA

1ª Parte

William Schuman
American Festival Overture [1939; c.9min.]

Robert Schumann
Concerto para violoncelo e orquestra em 
Lá menor, op.129 [1850; c.25min.]

1. Não muito rápido –
2. Lento –
3. Muito animado

2ª Parte

Luís de Freitas Branco
Sinfonia nº 4 em Ré maior 
[1952; c.42min.]

1. Andante – Allegro
2. Adagio
3. Allegro – Allegro vivace
4. Allegro

*Vencedor do Prémio Internacional 
Suggia/Fundação Casa da Música 2013

JAMES JUDD dIrecção mUSIcAL 
IvAN KARIzNA vIoLonceLo*
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WILLIAM SChUMAN

nova iorque, 4 de agosto de 1910

nova iorque, 15 de fevereiro de 1992

American Festival Overture

Nascido e criado em Nova Iorque, William 
Schuman foi, como muitos jovens da sua 
idade, um ávido praticante de basebol. No 
entanto, tudo isso se alterou quando, com 
vinte anos, ouviu a Orquestra Filarmónica 
de Nova Iorque dirigida por Arturo Tosca
nini. Em boa hora o fez pois, a par com Roy 
Harris e Aaron Copland, desempenhou 
um papel determinante na criação de um 
estilo musical distintamente americano.

Composta em 1939, American Festival 
Overture resulta de uma encomenda de 
Serge Koussevitzky para ser tocada pela Or
questra Sinfónica de Boston. Sendo uma 
das primeiras obras da maturidade do 
compositor, contém elementos musicais 
que podemos conotar com características 
americanas mas que reflectem também 
o neoclassicismo desenvolvido por Stra
vinski, com harmonias audazes e mudan
ças abruptas de ambiência que sugerem 
a exuberância de energia da nação norte
americana, em todas as suas cambiantes de 
geografia, povos, costumes, das pradarias 
do Oeste à vivência tumultuosa das cidades.

Schuman era o primeiro assumir que a 
obra se destinava a uma ocasião muito fes
tiva, estruturando se em duas secções dis
tintas: uma mais brilhante, efervescente, 
contrastante e urbana, e uma outra mais 
bucólica e rural. Inicia se com uma suges
tão do ambiente citadino, rápido, reful
gente, alternando passagens que aludem 
a uma banda filarmónica com outras pró
ximas de temas folclóricos e tradicionais 

americanos, e às quais se segue, anunciada 
pelas violas, a segunda secção, uma fuga. 
Primeiro nas cordas, posteriormente nas 
madeiras e, gradualmente, assimilando 
cordas e sopros, vai construindo o final, no 
qual se associam dois ambientes: o mais 
urbano, do início da abertura, com o se
gundo, mais rural, como se juntos repre
sentassem a singularidade da identidade 
cultural americana. 

ROBERT SChUMANN

zwickau, 8 de junho de 1810

endenich, 29 de julho de 1856

Concerto para violoncelo e orquestra em 
Lá menor, op.129

Este Concerto é não só uma das grandes 
obras do repertório para este instrumen
to, como uma das “Obras” de Guilhermi
na Suggia. Público e críticos rendiam se 
à grande artista e os relatos que nos che
garam são disso prova “a sua leitura […] 
foi absolutamente subjugadora […] pela im
pressão que se sentiu de que Mme. Suggia 
estava absolutamente vivendo na música” 
ou “Suggia é soberbamente temperamen
tal, sendo sempre ela que dirige o seu tem
peramento, sem nunca ser dirigida por ele. 
No Concerto de Schumann anima com o fogo 
da sua personalidade o que de outro modo 
ficaria morto; com a esplêndida largueza de 
arco e a vivacidade do seu som, Suggia dá 
alento e brilho à peça”.

Escrito na mesma tonalidade de Lá 
menor que o Concerto para piano do 
mesmo compositor, o Concerto para vio
loncelo foi composto de um rasgo só entre 
10 e 25 de Outubro 1850. Sua mulher, Clara 
Schumann, ficou maravilhada com o novo 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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um dos mais importantes da História da 
“nossa” Música. Na verdade, a par com Ber
nardo Moreira de Sá e José Viana da Mota, 
Freitas Branco deixou nos um legado 
único, inclusive nesse verdadeiro “aggior
namento” da vivência e do fruir da cultura 
musical do nosso país, aproximando a do 
que de mais inovador se praticava nos prin
cipais centros musicais europeus.

A 4ª Sinfonia, composta entre 1944 e 
1952, cuja estreia só ocorreu seis meses 
após a morte do compositor, em quatro 
andamentos tal como as restantes, é uma 
obra prima, quer no âmbito da produção 
musical do compositor, quer mesmo na
quele da produção sinfónica portuguesa. 
Surge nos como o culminar da visão sin
fónica do compositor, na sua monumen
talidade, tardiamente romântica, em certa 
medida “quase” neoclássica, por o ser de 
forma diferente de Stravinski, seu contem
porâneo. O compositor Alexandre Delga
do, grande estudioso de Luís de Freitas 
Branco, afirma estarmos perante a “obra
prima da maturidade […], na qual o compo
sitor fez a síntese das pulsões aparentemen
te inconciliáveis que percorreram toda a sua 
carreira. O modernista e o neoclássico, o ra
cionalista e o romântico, o monárquico e o 
socialista que nele existiam conseguem na 
4ª Sinfonia a coabitação perfeita”.

Tal como acontece nas três primeiras sin
fonias, também esta é dedicada a alguém 
muito próximo do compositor, neste caso 
o seu “genial” discípulo Joly Braga Santos 
e, tal como a Segunda, também incorpo
ra temas de canto gregoriano. Este surge 
como um meio unificador da maior parte 
do material temático que aparece na obra, 
estabelecendo e mesmo sugerindo – logo 
desde o início – um ambiente e um estado 
de espírito que prepara o ouvinte para as 

concerto por nele encontrar um verdadei
ro estilo, uma linguagem e voz próprias 
do violoncelo, com “qualidade Romântica, 
vivacidade, frescor e humor, também no en
trelaçamento interessante de violoncelo e or
questra, completamente arrebatador”.

Neste concerto vislumbramos o lado 
experimental do temperamento de Schu
mann, mormente, encontrando novas 
formas de interligar os vários andamen
tos da obra. O início da obra é disso exem
plo, como se os acordes iniciais nos sopros 
pontuados pelas cordas em pizzicato abris
sem caminho a uma melodia maravilho
sa do violoncelo solista e a todo um novo 
universo musical. A ideia dos acordes per
meia o andamento lento, o qual surge do 
primeiro sem interrupção, transforman
do o tema do violoncelo solista num fasci
nante e comovente diálogo com a orques
tra. O andamento final interliga se de igual 
modo ao precedente, como se o diálogo se 
transformasse numa afirmação de parte a 
parte em que a orquestra segue o violonce
lo, até porque este recupera – numa espé
cie de recitativo – o (seu) tema do primei
ro andamento. A cadência solista, que não 
havia sido realizada no final desse mesmo 
andamento, surge agora no final da obra, 
algo que não passou despercebido a Elgar, 
Walton ou Schönberg.

LUíS DE FREITAS BRANCO

lisboa, 12 de outubro de 1890

lisboa, 27 de novembro de 1955

Sinfonia nº 4 em Ré maior

Luís de Freitas Branco foi um dos músi
cos portugueses mais importantes da pri
meira metade do século XX e seguramente 

passagens “tipo” corais que culminam em 
clímax os andamentos extremos da obra. 

São muitas as razões que colocam esta 4ª 
Sinfonia de Freitas Branco num Olimpo da 
Música Portuguesa. Refiram se apenas al
gumas delas: a introdução do 1º andamen
to, com uma citação completa do Kyrie gre
goriano pelas madeiras pontuadas pelas 
quintas perfeitas das cordas, e no qual se 
ouve, na recapitulação, uma das mais tre
mendas dissonâncias do compositor; a in
clusão de uma espécie de moto perpétuo 
no 2º andamento, que se inicia no registo 
grave das cordas com um ostinato dos vio
loncelos; o Scherzo, 3º andamento e o mais 
curto de todos os quatro, que principia com 
uma verdadeira explosão de som a qual dá 
lugar a um ritmo mais rápido, em pianíssi
mo, quase uma reminiscência do Scherzo 
da 3ª Sinfonia “Eroica” de Beethoven. É no 
Trio, secção B, que no entanto encontramos 
o ritmo típico do fandango e a melodia su
gestiva do campo que nos evoca o Alentejo, 
região tão cara a Freitas Branco.

O 4º andamento, cerne da sinfonia, é de 
uma enorme riqueza musical. Regresse
mos a Alexandre Delgado, quando afirma 
que o compositor “funde desenvolvimento e 
reexposição, deformando e percorrendo todos 
os temas num jogo de perversões que se afasta 
cada vez mais da pureza de raiz gregoriana. 
[…] A impressão é de quem vai abrindo suces
sivas janelas, percorrendo o universo até atin
gir o esplendor máximo, num gesto grande 
e generoso dirigido a toda a humanidade”. 
Como bem sintetiza o maestro Álvaro Cas
suto, “quando a obra termina, surge nos a 
necessidade de a ouvir de novo, de modo a 
melhor entender a jornada musical entretan
to realizada, desde o Kyrie inicial, que nos 
parece agora tanto distante como esquecido”.

O musicólogo João de Freitas Branco, 

filho do compositor, figura de referência 
na musicologia portuguesa, deixa nos um 
testemunho da estreia da obra, daquilo 
que ela representava então e do que se es
perava vir a representar no futuro “é ainda 
sobre enorme impressão, vivida há pouco no 
S. Carlos, que escrevemos estas linhas, inca
pazes de dar uma ideia dessa grande obra, 
que o autor não pôde ouvir […]. Aqueles com
positores, não só portugueses, que procuram 
hoje directrizes de uma arte correspondente 
à nossa época, deviam estudar esta obra ver
dadeiramente reveladora”.

A mensagem da 4ª Sinfonia de Freitas 
Branco foi bem compreendia e por alguém 
que lhe era muito próximo, o seu aluno 
dilecto Joly Braga Santos, o qual afirmava 
em 1958 que “a sua obra marca o início de 
uma nova era, indicando um caminho para 
o futuro, o ponto de partida para a existên
cia de uma música portuguesa que, como ele 
próprio definia, não pudesse servir ‘apenas 
para uso interno’. A Criação de um sinfonis
mo em Portugal (como não tem, por exem
plo, a Espanha, que vive ainda quase intei
ramente dominada pelo folclore) encontra
se nas quatro sinfonias de Luís de Freitas 
Branco que conservam as virtudes clássicas 
latinas da concisão e da clareza, e o que é 
mais importante, representam em relação à 
música europeia uma reacção ao expressio
nismo, reacção essa de que Portugal se pode 
considerar precursor. (…) Com Luís de Frei
tas Branco desenhou se o princípio de uma 
nova era na música portuguesa”.

bruno caseirão [2014]
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JAMES JUDD dIrecção mUSIcAL

O britânico James Judd foi Maestro Con
vidado Principal da Orquestra Nacional 
de Lille em França e, durante 14 anos, Di
rector Musical da Filarmónica da Flórida. 
Durante os seus oito anos como Director 
Musical da Sinfónica da Nova Zelândia, foi 
aclamado pelas suas gravações e levou a 
orquestra ao reconhecimento internacio
nal. É actualmente Conselheiro Artístico 
para o ciclo clássico do Broward Center na 
Flórida e Artista em Residência na Univer
sidade Internacional da Flórida.

À sua discografia, que inclui as Sinfonias 
nos 9 e 10 de Mahler ou a Sinfonia nº 1 de 
Elgar (com a Orquestra Hallé), foi recen
temente acrescentada uma gravação com 
o pianista Benjamin Grosvenor e a Royal 
Liverpool Philharmonic para a Decca.

James Judd tornou se conhecido como 
maestro assistente da Orquestra de Cleve
land por convite de Lorin Maazel. Quatro 
anos depois, foi nomeado Director Mu
sical Associado da Orquestra de Jovens 
da União Europeia, por Claudio Abbado. 
Desde então dirigiu as Filarmónicas de 
Berlim, Israel e Roterdão, Sinfónicas de 
Viena, Praga e Monte Carlo, Orquestra da 
Gewandhaus de Leipzig, Orquestra Na
cional de França, Orchestre de la Suisse 
Romande, Orquestra da Tonhalle de Zuri
que, Orquestra da Rádio Flamenga e Mo
zarteum de Salzburgo. No Extremo Orien
te, trabalha regularmente com a NHK de 
Tóquio e a Filarmónica de Seul.

Dedica especial atenção ao trabalho com 
jovens músicos: é Maestro Titular da Or
questra Asiática de Jovens, desde 2007, e 
fundou em 2008 o bem sucedido Miami 
Music Project, baseado nos princípios do 
El Sistema. É co fundador da Orquestra de 
Câmara da Europa, que dirigiu em digres
sões aos EUA, Extremo Oriente e Europa. 
É convidado frequente de diversas orques
tras das Américas. Nas temporadas recen
tes, apresentou se com a Orchestra dell’Ac
cademia di Santa Cecilia com Evgeny 
Kissin como solista, Orquestra Nacional 
Húngara, Sinfónica de Pequim com Vadim 
Repin e Sinfónica de Viena. A temporada 
passada incluiu colaborações com a Japan 
Virtuoso Symphony Orchestra e a Metro
politana de Tóquio. No Verão participou 
no Festival de Istambul com a Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, e abriu o 
Festival da Radio France em Montpellier 
com a Missa de Leonard Bernstein. Dirigiu 
o Requiem de Guerra de Britten no Festival 
Enescu em Bucareste.

James Judd tornou se recentemente Di
rector Musical da Little Orchestra Society 
em Nova Iorque, uma instituição reconhe
cida pela programação inovadora, e com a 
qual tem tido grande sucesso no seu ciclo 
de concertos no Lincoln Center.

IvAN KARIzNA vIoLonceLo

Ivan Karizna nasceu numa família de mú
sicos em 1992. Iniciou os estudos musicais 
aos cinco anos e o violoncelo aos sete, com 
Vladimir Perlin, actuando em público um 
ano mais tarde. Tem sido premiado em di
versos concursos desde 2002, destacando
se o 1º prémio no II Concurso Interna
cional de Cordas Mikhail Yelsky (Minsk, 
2007), na categoria sénior, o 3º prémio no 
XIV Concurso Internacional Tchaikovski 
(2011) e o 1º prémio no Concurso Flame, 
em Paris.

Tem tocado em vários países e em salas 
famosas como o Concertgebouw de Ames
terdão), Salle Pleyel e Cité de la Musique 
em Paris e Palais des Beaux Arts em Bru
xelas, entre outras. Participou em fes
tivais tais como Musica Mundi (Bélgi
ca), Colmar (França), Moscow Welcomes 
Friends (Rússia) e Yuri Bashmet (Bielor
rússia). Como solista, actuou com as or
questras Moscow Virtuosi (dirigida por 
Vladimir Spivakov), Sinfónica do Teatro 
Mariinski(Valery Gergiev), Sinfónica Aca
démica da Sociedade Filarmónica de São 
Petersburgo (Alexander Dmitriev), Sinfóni
ca Académica da Rússia (Ion Marin), Filar
mónica de Estrasburgo (Ivan Meyelmans), 
Sinfónica da Rádio Eslovena (Mihail Yu
rowsky), Musica Viva (Alexander Rudin), 
entre outras.

Em 2013 fez uma grande digressão na 
Alemanha com a orquestra Moscow Vir
tuosi sob a direcção de Vladimir Spi
vakov, tendo actuado em Bremen, Ham
burgo, Berlim (Konzerthaus) e Düsseldorf 
(Tonh alle). No mesmo ano foi vencedor 
do Prémio Internacional Suggia/Fundação 
Casa da Música.

Em música de câmara apresentou  se 
com Ivry Gitlis, Dong  Suk Kang, Yuri Bash
met, Christian Tezlaff e Jerome Ducros, 
entre outros.

Contou com o apoio de bolsas do Fundo 
Especial para Jovens Talentos do Presiden
te da Bielorrússia e da Fundação Vladimir 
Spivakov. Estuda no Conservatório Supe
rior de Paris, na classe de Jérôme Pernoo. 
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Violino I 
Zofia Wóycicka 
Radu Ungureanu 
Vadim Feldblioum 
Roumiana Badeva 
Ianina Khmelik 
Tünde Hadadi 
Maria Kagan 
Emília Vanguelova 
Andras Burai 
Alan Guimarães 
Vladimir Grinman 
Jorman Hernandez* 
Diogo Coelho* 
Pedro Carvalho*

Violino II 
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Tatiana Afanasieva 
Lilit Davtyan 
Francisco Pereira de Sousa 
José Paulo Jesus 
Pedro Rocha 
Domingos Lopes 
Mariana Costa 
Vítor Teixeira 
Paul Almond 
José Sentieiro

Viola 
Simon Tandree* 
Anna Gonera 
Emília Alves 
Rute Azevedo 
Luís Norberto Silva 
Hazel Veitch 
Francisco Moreira 

Biliana Chamlieva 
Beata Costa* 
Sara Barros*

Violoncelo 
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Sharon Kinder 
Michal Kiska 
Gisela Neves 
Hrant Yeranosyan 
Bruno Cardoso 
Vanessa Pires*

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

Flauta 
Paulo Barros 
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues 
Alexander Auer 

Oboé 
Tamás Bartók 
Jean Michel Garetti 
Eldevina Materula 

Clarinete 
Carlos Alves 
António Rosa 
Gergely Suto 

Fagote 
Gavin Hill 
Robert Glassburner 
Vasily Suprunov 

Trompa 
Eddy Tauber 
José Bernardo Silva 
Bohdan Sebestik 
Hugo Carneiro 

Trompete 
Ivan Crespo 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone 
Severo Martinez 
Dawid Seidenberg 
Nuno Martins 

Tuba 
Sérgio Carolino 
Jorge Viana*

Tímpanos 
Bruno Costa

Percussão 
Paulo Oliveira 
Nuno Simões 
André Dias* 
Sandro Andrade*

*instrumentistas 
convidados

ne. Na temporada de 2014, a Orquestra é 
dirigida pela primeira vez por maestros 
como Peter Eötvös e Ilan Volkov, e inter
preta 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.

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, Jérémie 
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, Sequei
ra Costa, Jean Efflam Bavouzet, Lise de la 
Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composi
tores trabalharam também com a orques
tra, 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, Valladolid, Madrid e no 
Brasil, e é regularmente convidada a tocar 
em Santiago de Compostela e no Auditó
rio Gulbenkian. A interpretação da integral 
das sinfonias de Mahler marcou as tempo
radas de 2010 e 2011. A gravação ao vivo 
com obras de Pascal Dusapin foi Escolha 
dos Críticos 2013 na revista Gramopho

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