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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Anton Bruckner
Sinfonia nº 5 em Si bemol maior [1876/78; c.1h20min.]

1. Adagio – Allegro
2. Adagio: Sehr langsam
3. Scherzo: Molto vivace (schnell) – Trio: Im gleichen Tempo
4. Finale: Adagio – Allegro moderato

20:15 Cibermúsica
Palestra pré ‑concerto por Gabriela Canavilhas
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a veia germânica de Beethoven, Schumann 
e Brahms se diversificava e se abria a novas 
linguagens, como as de Wagner ou Liszt, 
com custos para seguidores de ambas as 
partes, em particular para a heterodoxia. 
Wagner apoiou ‑o, aprovando publicamen‑
te a sua 3ª Sinfonia – apesar do fracasso 
que foi a sua estreia em Viena – e consoli‑
dando assim uma ligação pessoal e musi‑
cal que Bruckner muito valorizava. Mesmo 
depois do sucesso da 4ª e da 5ª Sinfonia 
e posteriormente da 8ª, só em meados do 
século XX Anton Bruckner foi devidamen‑
te reconhecido como grande sinfonista, o 
que hoje é indiscutivel.

A 5ª Sinfonia foi finalizada em Maio de 
1876 e ligeiramente revista em 1878. Foi es‑
treada em Graz, a 9 de Abril de 1894, numa 
versão revista, reduzida e dirigida pelo seu 
discípulo e maestro Franz Schalk (Anton 
nunca chegou a ouvir a sinfonia em vida, já 
estava muito doente, impossibilitado de as‑
sistir). Schalk foi responsável pela revisão de 
várias sinfonias do mestre e pela redução de 
parte delas, sendo essas as versões interpre‑
tadas durante décadas na Europa.

O manuscrito autêntico, sem cortes e sem 
alterações editoriais, da 5ª Sinfonia foi pu‑
blicado finalmente em 1936 e trata ‑se, sem 
dúvida, do 1º sucesso incondicional do pe‑
ríodo de maturidade de Bruckner, com o 
seu último andamento Finale a ser descri‑
to por Wilhelm Furtwangler como “o mais 
majestoso finale de toda a literatura orques‑
tral”. De facto, graças às sinfonias 5ª, 8ª e 
9ª (incompleta), Anton Bruckner conquis‑
tou finalmente no século XX o reconheci‑
mento de muitos como o maior compositor 
germano ‑austríaco depois de Beethoven.

A 5ª Sinfonia está concebida em simetria: 
o 1º e o último andamentos são precedi‑
dos e ligados um ao outro por introduções 

ANTON BRUCKNER

ansfelden (áustria), 4 de setembro de 1824

viena, 11 de outubro de 1896

A Catedral de Som

Bruckner era um trabalhador incansá‑
vel. Toda a sua vida lutou para se afirmar 
profissionalmente e obter reconhecimen‑
to pela sua obra musical, constituída so‑
bretudo por sinfonias, missas e motetos, 
numa linguagem musical de profunda re‑
ligiosidade, com frases de grande enver‑
gadura, sólido domínio do contraponto, 
orquestração larga, temas tipo coral nos 
andamentos finais, com silêncios e sus‑
pensões como meio estrutural do fra‑
seado. Esta grandiosidade formal e, por 
vezes, alguma ingenuidade, não escondem 
a origem de organista de Bruckner e a sua 
profunda espiritualidade.

Teve a mestria de saber conciliar a tradição 
de Bach, Schubert e Brahms com a filiação 
wagneriana e a capacidade de desenvolver o 
seu próprio estilo, com um raro sentido de 
exaltação mística, que define claramente a 
sua música e o definiu como homem.

Bruckner compôs a 5ª Sinfonia num dos 
períodos mais produtivos da sua vida, a 
década de 1870. As Sinfonias nos 2, 3, 4 e 
5 sucederam ‑se, todavia, em percurso in‑
verso ao da satisfação pessoal na vida do 
compositor. A depressão em que então 
vivia devia ‑se à incompreensão de que foi 
vítima como compositor e à dificuldade 
que sentiu em ser aceite na elitista Viena 
oitocentista, onde imperavam facções in‑
telectuais sedimentadas e alimentadas por 
críticos como Eduard Hanslick, em plena 
“Guerra dos Românticos”. Bruckner foi 
vítima, injustamente, de um tempo em que 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Christoph König 
sobre o programa do concerto
www.vimeo.com/109834045
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Música de Schleswig ‑Holstein.
König é muito requisitado como maes‑

tro convidado. Apresentou ‑se recentemente 
com a Staatskapelle de Dresden, Orquestra 
de Paris, Sinfónica Nacional Dinamarque‑
sa, Royal Philharmonic Orchestra, Or‑
questra Nacional de Gales/BBC, Orquestra 
da Rádio Norueguesa, Orquestra Mozar‑
teum de Salzburgo, Beethoven Orchester 
de Bona, Filarmónicas dos Países Baixos, 
Estugarda, Dresden e Tampere, Sinfónicas 
de St. Gallen, Barcelona e Nova Zelândia, 
Real Filharmonía de Galicia, Orquestra da 
Rádio (RTVE) de Madrid, Orquestra e Coro 
da Comunidade de Madrid, Orquestra do 
País Basco, Orquestra de Câmara Escocesa e 
Sinfónica Escocesa da BBC. Desde a sua es‑
treia nos EUA em 2010, dirigiu as Sinfónicas 
de Pittsburgh, Toronto, Nova Jérsia, Hous‑
ton, Cincinnati, Indianápolis, Baltimore, 
Vancouver, Oregon, Milwaukee e Colorado 
e as Filarmónicas de Los Angeles e Calgary.

Nesta temporada estreia ‑se com a Deuts‑
che Radio Phiharmonie Saarbrucken, a 
Filarmónica da Malásia e a Sinfónica de 
Adelaide, regressando à Royal Philharmo‑
nic Orchestra, Real Filharmonía de Gali‑
cia, BBC de Gales e Sinfónicas de Bourne‑
mouth, New Jersey, Oregon e Baltimore.

No campo da ópera, dirigiu produções na 
Ópera de Zurique, Teatro Real de Madrid, 
Ópera Estatal de Estugarda e Ópera Alemã 
de Berlim.

A discografia de Christoph König inclui 
obras de Schoenberg e Prokofieff (Romeu e 
Julieta), Saariaho e Sibelius (Sinfonia nº 7) 
com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Melcer com a Orquestra Sin‑
fónica Escocesa da BBC (Hyperion) e Sin‑
fonias de Beethoven com a Orquestra Sin‑
fónica de Malmö (DB Productions). Com 
os Solistes Européens Luxembourg gravou 

fugas, reforçada por uma orquestração pu‑
jante e apoteótica.

Claro que há outros corais nas obras de 
Bruckner, mas nenhum desempenha um 
papel tão crucial para a estrutura musical 
da obra como este do Finale da 5ª Sinfonia. 
É a redenção final, prometida e anuncia‑
da logo na introdução do 1º andamento, 
fechando ‑se assim uma espécie de ciclo 
referencial de cariz místico.  

Uma mensagem da profunda religiosida‑
de de Bruckner – que com ela nos lembra 
que há algo mais elevado do que as trivia‑
lidades terrenas.

Apesar de ter enfrentado múltiplas difi‑
culdades na sua vida, são raros os momen‑
tos pessimistas na obra de Bruckner. A sua 
música guarda um carácter confessional; 
nela, o profano e o sacro interpenetram ‑se, 
a ponto de Langevin ter escrito que “a mais 
bela missa escrita por Bruckner foi, na rea‑
lidade, a Quinta Sinfonia”.

gabriela canavilhas [2014]

ChRISTOPh KöNIg dIrecção mUSIcAL

A profunda musicalidade de Christoph 
König é marcada por uma abordagem enér‑
gica e séria, comprometendo ‑se com uma 
programação reflectida e estimulante. É 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música (desde 2009) e Maes‑
tro Titular e Director Musical dos Solistes 
Européens Luxembourg. Com a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, fez di‑
gressões pelo Brasil e Europa incluindo con‑
certos em Viena, Roterdão, Antuérpia, Es‑
trasburgo, Valladolid e Madrid. Com os So‑
listes Européens Luxembourg apresentou ‑se 
na Philharmonie de Colónia e no Festival de 

lentas; o 2º e 3º são construídos no mesmo 
estrato instrumental, que, apesar das dife‑
renças de andamentos, os une como par. 
Esta rede de relações construídas tem o 
seu clímax no Finale, onde as principais 
ideias temáticas são citadas e revisitadas 
em volta daquele que é o verdadeiro centro 
de gravidade da sinfonia.

O gigantesco último andamento, estru‑
turado na forma ‑sonata, acrescida de uma 
dupla fuga onde aparecem temas de anda‑
mentos anteriores, soa como uma gigan‑
tesca peça polifónica. O processo é conse‑
guido por meio de uma técnica de escrita 
de fuga altamente elaborada, cujo modelo 
histórico recua, por exemplo, à Sinfonia 
“Júpiter” de Mozart.

1. Adagio – Allegro
É a única sinfonia em que Bruckner escre‑
veu apenas Adagio no início. Com cordas 
em pizzicato – tal como surgem nos res‑
tantes andamentos –, começa numa intro-
dução, um tapete harmónico das cordas 
em pianissimo, que antecede um enfático 
anúncio profético – a manifestação mís‑
tica de forças superiores. É, de resto, uma 
abertura com forte significado simbólico, 
que lembra o início do Requiem de Mozart 
e outros referenciais sacros centenários. 

2. Adagio: Sehr langsam
Começa com pizzicato nas cordas, num 
tempo ligeiramente mais rápido do que 
o 1º andamento, em tercinas. Sobre elas 
surge uma melodia, belíssima, de sabor 
popular, em tempo binário, que introduz 
um balanço rítmico na serenidade supre‑
ma deste andamento. O 2º tema, por con‑
traste, soa nas cordas como uma Ode ou 
Hino, tal o seu apelo moral. Os desenvolvi‑
mentos temáticos vão ‑se esvaindo, até ao 

final, numa oração organística.

3. Scherzo: Molto vivace (schnell) – Trio: Im 
gleichen Tempo

O Scherzo começa, de novo, com pizzica-
to nas cordas, para logo derivar para temas 
melódicos de forte impacto, que se suce‑
dem, desassossegadamente, até ao tema 
cheio de charme popular que dominará o 
andamento, um laendler austríaco que nos 
remeterá para a infância aldeã de Bruck‑
ner, na Alta ‑Áustria. O trio central, curto e 
calmo, contrasta com elegância.

4. Finale: Adagio – Allegro moderato
Pela última vez, as cordas em pizzicato ini‑
ciam o andamento; são interrompidas pelo 
clarinete; segue ‑se outra melodia; o clari‑
nete volta a interromper; o oboé irrompe 
com o tema do 2º andamento; o clarine‑
te interrompe novamente! Segue ‑se uma 
fuga na orquestra; 2º tema na orquestra, 
lírico; outra fuga temática; outro tema tipo 
coral surge, que contém outra fuga e assim 
sucessivamente, até que de repente, a 200 
compassos do final, vindo de algures, surge 
o Coral. Como num momento íntimo de 
contemplação interior depois de todas as 
convulsões sonoras que o antecederam, 
abre ‑se a luz, e por ela jorra uma música 
radiosa, em estado puro, primeiro pela voz 
dos metais, uma e outra vez, depois pelas 
cordas. É em ambiente introspectivo, de 
calma proverbial, como a que antecipa a 
tempestade, que assistimos, sustendo a 
respiração, a um dos momentos das sin‑
fonias de Bruckner que nos transportam 
para outra dimensão, para um plano mais 
elevado, melhor e mais puro do que o real. 

Imperioso, possante, soberbo, irá ser o 
centro temático de uma intrincada hiper‑
complexa teia polifónica de fugas sobre 
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designações. Engloba um número perma‑
nente de 94 instrumentistas, o que lhe per‑
mite executar todo o repertório sinfónico 
desde o Classicismo ao Século XXI. É parte 
integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.

Prokofieff, Mozart, Wagner, Beethoven e 
Pütz (Chandos e SEL Classics). 

Christoph König nasceu em Dresden, 
onde cantou em criança no célebre Dresd‑
ner Kreuzchor. Estudou direcção, piano e 
canto na Escola Superior de Música de Dres‑
den. Frequentou masterclasses de maestros 
como Sergiu Celibidache e Sir Colin Davis. 
Começou a carreira como Erster Kapell‑
meister em Wuppertal/Gelsenkirchen.

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christoph König 
maestro titular
Baldur Brönnimann 
maestro titular indigitado

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 compositores 
trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes 

de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, 
Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal 
Dusapin e Luca Francesconi. 

A Orquestra tem vindo a incrementar 
as actuações fora de portas. Nas últimas 
temporadas apresentou ‑se nas mais pres‑
tigiadas salas de concerto de Viena, Estras‑
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid e no Brasil, e é regular‑
mente convidada a tocar em Santiago de 
Compostela e no Auditório Gulbenkian. 
Para além da apresentação regular do re‑
pertório sinfónico, a orquestra demons‑
tra a sua versatilidade com abordagens 
aos universos do jazz, fado ou hip ‑hop, ao 
acompanhamento de projecção de filmes e 
aos concertos comentados, bem como a di‑
versas acções educativas, incluindo o pro‑
jecto “A Orquestra vai à escola”, workshops 
de composição para jovens compositores 
e a masterclasses de direcção com o maes‑
tro Jorma Panula.

A interpretação da integral das sinfo‑
nias de Mahler marcou as temporadas de 
2010 e 2011. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines”, gravado com Mário Lagi‑
nha e Maria João com David Linx e Diede‑
rik Wissels, ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes ‑Graça 
pela editora Naxos. 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, que desde então passou por diversas 
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Florian Pertzborn 
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Roberto Henriques*

Clarinete

Luís Silva 

António Rosa 

Fagote

Robert Glassburner 

Vasily Suprunov

Trompa

Bohdan Sebestik 

Luís Duarte Moreira*

José Bernardo Silva 

Eddy Tauber 

Hugo Carneiro 

Trompete

Sérgio Pacheco  

Ivan Crespo 

Rui Brito 

Trombone

Severo Martinez 

Dawid Seidenberg 

Nuno Martins 

Gabriel Antão*

Tuba

Sérgio Carolino 

Tímpanos

Nuno Simões

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