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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA 

CONCERTO BPI

MIChAEl SANDERlINg dIRECçãO mUSICAL 
PEDRO gOMES PIANO 

1ª Parte

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto para piano e orquestra em 
Mi bemol maior, KV 271, “Jeunehomme” 
[1777; c.32min.] 

1. Allegro
2. Andantino
3. Rondo: Presto

2ª Parte

Dmitri Chostakovitch
Sinfonia nº 11 em Sol menor, op.103, 
“O Ano de 1905” [1957; c.70min.]

1. Adagio (Praça do Palácio) –
2. Allegro (9 de Setembro) –
3. Adagio (In Memoriam) –
4. Allegro non troppo (Tocsin)

20:15; Cibermúsica
Palestra pré ‑concerto por Ana Maria Liberal
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WOlFgANg AMADEUS MOzART

salzburgo, 27 de janeiro de 1756

viena, 5 de dezembro de 1791

Uma das maiores contribuições de Mozart 
para a História da Música reside no tra‑
tamento, expansão e desenvolvimento 
do género Concerto para piano e orques‑
tra. Se é certo que este género começou 
com Johann Sebastian Bach e seus filhos 
Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph, 
Wilhelm Friedmann e Johann Christian, 
é com Mozart que atinge uma dimen‑
são estética e espiritual que lhe garan‑
tiria um lugar central no panorama dos 
géneros musicais europeus dos dois sé‑
culos seguintes. Entre os anos de 1776 e 
1791, Mozart compôs vinte e dois concer‑
tos para piano que não só ultrapassaram 
em todos os aspectos obras similares dos 
seus contemporâneos, como vieram a es‑
tabelecer padrões e critérios estéticos di‑
fíceis de igualar pelas gerações futuras. 
Além de toda a riqueza técnica, do sump‑
tuoso tratamento do instrumento solista 
e da orquestra, da elevação do naipe das 
madeiras ao mesmo nível das cordas, das 
inúmeras inovações formais, é a uma exi-
gência dramática fundamental que o Con‑
certo mozartiano dá resposta. Tal como 
as suas óperas, também os concertos de 
Mozart nascem para uma execução pre‑
cisa e específica, para tal evento, em tal 
dia, a tal hora. Um quarteto ou uma sonata 
podem esperar a ocasião de serem inter‑
pretados, um concerto para piano não: foi 
sempre na urgência de uma encomenda 
que Mozart os compôs, fazendo ‑o para 
uma audição próxima e directa. O concer‑
to instrumental, tal como a ópera, vive do 

contacto com o público. Mozart compõe, 
Mozart dirige, Mozart toca, Mozart impro‑
visa. No calor desta comunicação total e 
envolvente Mozart cria um drama, fazen‑
do aparecer e desaparecer personagens di‑
versas, deixando ‑as viver sem com elas in‑
terferir demasiado. O Concerto impõe ‑se 
então como uma ópera, uma ópera não 
cenicamente figurativa, mas não menos 
dramática. 

O Concerto para piano e orquestra nº 9 
em Mi bemol maior, KV 271, pertence ao 
grupo dos “concertos de Salzburgo”, tendo 
sido composto nessa cidade em Janeiro 
de 1777. A sua denominação Jeunehom-
me deve ‑se a uma concertista francesa, 
Mademoiselle Jenomy, da qual pouco se 
sabe, a não ser que residiu em Salzburgo 
durante o Inverno de 1776. Para Mozart, 
já então asfixiado pelo provincianismo da 
pequena cidade alpina, o encontro com 
uma cosmopolita concertista representou 
um estímulo extraordinário, inspirando ‑o 
a compor uma das suas obras mais memo‑
ráveis. Neste concerto Mozart é totalmen‑
te ele próprio, não procurando agradar ao 
público, mas antes sim, conquistá ‑lo pela 
força da sua originalidade e da sua audácia. 

O primeiro andamento – Allegro – 
começa logo com uma originalidade: o 
instrumento solista participa activamen‑
te na primeira frase, respondendo à fan‑
farra do tutti orquestral com uma decli‑
nação perfeita para a tónica. Solista e 
orquestra definem ‑se assim como duas 
forças de igual estatura, que irão engen‑
drar um diálogo sereno e construtivo du‑
rante todo o resto do concerto. O Andanti-
no que se segue, em Dó menor, é o primeiro 
grande exemplo de andamento lento “es‑
piritual”, deslocando o centro de gravida‑

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Programa apresentado na Fundação Calouste Gulbenkian 
a 23 de Novembro de 2014
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Main – uma colaboração entre músicos de 
orquestra europeus de alto nível que apre‑
sentam programas sinfónicos especiais di‑
rigidos a públicos jovens no campus da 
Universidade Goethe de Frankfurt.

Michael Sanderling iniciou os estudos 
musicais ao violoncelo. Depois do suces‑
so das participações em vários concursos, 
foi nomeado primeiro violoncelo da Or‑
questra da Gewandhaus de Leipzig por 
Kurt Masur. Apresentou ‑se como solista 
com orquestras de toda a Europa e EUA, 
incluindo a Orquestra Sinfónica da Rádio 
da Baviera, a Sinfónica de Viena, Orquestra 
de Paris e Orquestra Sinfónica de Boston.

PEDRO gOMES PIANO 

Nascido em V. N. Famalicão em 1991, 
numa família de músicos, iniciou os es‑
tudos musicais aos 4 anos de idade. Aos 
6 anos, prossegue o estudo de piano com 
Marina Pikoul. Em 1998 passa a estudar 
com Marian Pivka, ex ‑aluno da prestigiada 
pianista russa Vera Gornostaeva. No ano 
seguinte participa no Yamaha Music Fes‑
tival ’99, em Madrid. Desde então seguem‑
‑se inúmeros prémios em concursos nacio‑
nais e internacionais. Em 2008 é ‑lhe atri‑
buída, por concurso, uma bolsa de estudos 
de piano da Yamaha Music Foundation of 
Europe. No ano seguinte, termina o curso 
de Piano no Conservatório de Música do 
Porto com a classificação máxima, na 
classe de Rosgard Lingardsson. Realizou 
masterclasses com Felix Gottlieb, Tamás 
Ungár e Lang Lang, entre outros. Estuda 
desde 2009 no Royal College of Music, 
onde frequenta um Mestrado em Perfor‑
mance com Dmitri Alexeev. É bolseiro da 
Fundação Gulbenkian desde 2009.

fonia, entre as quais a canção “Escuta!” 
com um texto que diz: “A noite de Outono 
é negra como a consciência do tirano”, e 
uma outra cujo texto grita “envergonhai‑
‑vos, ó tiranos.” Nas palavras poéticas de 
Anna Achmatova, esta sinfonia foi descri‑
ta como “pássaros brancos num céu negro”.

paulo de assis

MIChAEl SANDERlINg dIRECçãO mUSICAL 

Depois de um percurso bem ‑sucedido 
como violoncelista, o berlinense Michael 
Sanderling iniciou carreira como maestro. 
Desde a temporada de 2011/2012, é Maes‑
tro Titular da Filarmónica de Dresden, or‑
questra com a qual já se vinha apresentan‑
do frequentemente como maestro convi‑
dado desde 2005.

Sanderling trabalhou com muitas das 
principais orquestras europeias, incluin‑
do a Orquestra da Tonhalle de Zurique, 
Sinfónica da Rádio da Baviera, Filarmóni‑
ca de Munique, Sächsische Staatskapelle 
de Dresden, Orquestra da Konzerthaus de 
Berlim, Sinfónica da Rádio de Estugarda e 
Orquestra Filarmónica dos Países Baixos. 
Dirigiu a aclamada nova produção da mo‑
numental Guerra e Paz de Sergei Prokofieff 
na Ópera de Colónia. Foi convidado para 
se estrear com a Orquestra da Gewandhaus 
de Leipzig, a Sinfónica de Bamberg, a Sin‑
fónica Yomiuri Nippon, a Sinfónica de 
Viena e a Sinfónica NHK de Tóquio.

Michael Sanderling gravou as sinfonias 
de câmara de Dmitri Chostakovitch para 
a Sony Classical enquanto Director Artísti‑
co e Maestro Titular da Kammerakademie  
Potsdam entre 2006 e 2010. Em 2010, 
fundou a Skyline Symphony em Frankfurt/

de da música para um profundo universo 
interior, definindo um espaço de concen‑
tração religiosa; a cadência final do solista 
é original de Mozart e não conduz a uma 
entrada da orquestra, sendo sim concluída 
pelo piano – um magnífico golpe dramá‑
tico, de impacto surpreendente e directo. 
Depois da tragédia, eis a comédia: o Final, 
Rondo: Presto – um andamento de cons‑
tante virtuosismo, alegre e fantasioso. A 
meio Mozart introduz um inesperado Mi-
nuetto, em Lá bemol maior, criando um 
contraste de tempo, tonalidade e dinâmi‑
ca. O concerto conclui ‑se com um pequeno 
motivo em colcheias, originário do tema 
principal, que se desvanecerá num longo 
pianíssimo dos últimos compassos, antes 
dos dois últimos acordes finais, tocados 
em uníssono pelo piano e pela orquestra.

DMITRI ChOSTAkOvITCh

são petersburgo, 25 de setembro de 1906

moscovo, 9 de agosto de 1975

O título da Sinfonia nº 11 de Chostakovitch 
– O Ano de 1905 – faz alusão à primeira 
Revolução Russa de 1905, que foi parcial‑
mente despoletada pelos acontecimentos 
ocorridos entre os dias 9 e 22 de Janeiro 
desse ano. Esta obra foi recebida pela crí‑
tica vanguardista ocidental como uma gi‑
gantesca e tradicionalista Música de Filme 
(ou mesmo como “uma monumental tri‑
vialidade”), enquanto para as autoridades 
soviéticas representou um marco milenar 
na História da Música, levando ‑as a galar‑
doar o compositor com a maior honra pos‑
sível – o Prémio Lenine de 1958. Paradigma 
absoluto da Música Soviética, a obra assi‑
nala ainda a reconciliação total e definiti‑

va de Chostakovitch com o Partido, que o 
tinha criticado severamente, em anos an‑
teriores (1936, 1940, 1946 e 1948). Com‑
posta em 1957, para o quadragésimo ani‑
versário da Revolução e com o intuito de 
provar que o Realismo Socialista era um 
estilo ainda viável, a sinfonia inclui mate‑
rial folclórico ou pseudo ‑folclórico. Devido 
a esse facto ela tem uma especial ênfase 
‘tonal’, sendo escrita numa linguagem de 
grande facilidade e acessível à compreen‑
são imediata das massas populares, mu‑
sicalmente incultas.

O primeiro andamento – Adagio (Praça 
do Palácio) – é enigmático, frio e tran‑
quilo. As cordas delicadas e transparen‑
tes servem de fundo a longínquos, mas 
sempre presentes motivos dos timbales. A 
atmosfera geral é de inquietante ameaça. O 
segundo andamento – Allegro (9 de Janei-
ro) – divide ‑se em duas secções. A primeira 
representa a chegada dos protestantes, no 
dia 9 de Janeiro, à cidade de São Petersbur‑
go, a cujo Palácio de Inverno milhares de 
manifestantes se deslocaram para se quei‑
xarem da corrupção, ineficiência e maus 
tratos do governo czarista. É uma secção 
movimentada. A segunda secção, marcada 
pelo tambor e pelas cordas em fugato, sim‑
boliza o avanço violento das tropas contra 
a multidão indefesa, culminando num 
clímax entregue aos metais e à percussão 
completa. O terceiro andamento – Adagio 
(In Memoriam) – é um lamento dedicado 
às vítimas da agressão czarista. O Finale – 
Allegro non tanto (Tocsin) – começa com 
uma marcha, seguida por uma melodia 
veloz do corne inglês. A marcha regres‑
sa repetidas vezes até se chegar ao clímax 
final, entregue à percussão (caixa de rufo e 
placas metálicas). Chostakovitch incorpo‑
rou algumas citações musicais nesta sin‑
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Tocou em países como Portugal, Es‑
panha, França, Alemanha e Inglaterra, 
destacando ‑se as actuações no Teatro 
D. Maria II (transmissão Antena 2), 
Salão Árabe do Palácio da Bolsa 
(Porto), Festival de Música de Leiria, 
Steinway Hall de Londres e Casa da 
Música no Porto (Ciclo de Piano 2009). 
Aos 18 anos, foi chamado para substi‑
tuir Sequeira Costa em dois concertos 
a solo com a Orquestra Gulbenkian em 
Lisboa, interpretando o Concerto nº 1 
de Prokofieff e colhendo as melhores 
críticas da imprensa. Em 2010, fez parte 
do projecto “Música por uma Causa” na 
Fundação Gulbenkian, uma iniciativa 
da Music Fund. Em 2012, estreou ‑se no 
famoso Royal Albert Hall de Londres, onde 
deu um recital solo na sala Elgar Room, 
extremamente bem recebido pelo públi‑
co inglês. Em 2013, tocou a solo com a Or‑
questra Gulbenkian o Concerto nº 1 de Bri‑
tten, ao lado da Maestrina Joana Carneiro, 
no concerto de encerramento do Festi‑
val Internacional de Música de Sintra. 

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, Jéré‑
mie Rohrer, Peter Rundel, Michael San‑

derling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Gilbert Varga, Antoni 
Wit, Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter 
Eötvös ou Ilan Volkov. Entre os solistas 
que colaboraram recentemente com a or‑
questra 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, 
Pierre ‑Laurent Aimard ou o Quarteto Ar‑
ditti. Diversos compositores trabalharam 
também com a orquestra, destacando ‑se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, 
Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin e Peter Eötvös. 

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 inte‑
gral das sinfonias de Mahler marcou as 
temporadas de 2010 e 2011. A gravação ao 
vivo com obras de Pascal Dusapin foi Es‑
colha dos Críticos 2013 na revista Gramo‑
phone. Na temporada de 2014, a Orquestra 
interpretou uma nova obra encomendada 
a Harrison Birstwistle, no âmbito das cele‑
brações do 80º aniversário do compositor.

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.

Violino I
Zofia Wóycicka 
Radu Ungureanu 
Vadim Feldblioum 
José Despujols
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Andras Burai
Vladimir Grinman
Ianina Khmelik
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*
Agostinha Jacinto*
Flávia Marques*

Violino II
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Tatiana Afanasieva 
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Francisco Pereira 

de Sousa
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Paul Almond
José Sentieiro
Domingos Lopes
Germano Santos
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev

Viola
Simon Tandree*
Joana Pereira 
Anna Gonera 
Rute Azevedo
Jean Loup Lecomte
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Biliana Chamlieva
Beata Costa*
Francisca Moreira*

Violoncelo
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Sharon Kinder 
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Américo Martins*
Ricardo Januário*

Contrabaixo
Florian Pertzborn 
Tiago Pinto Ribeiro
Jean Marc Faucher
Altino Carvalho
Nadia Choi
Joel Azevedo
Domingos Ribeiro*
Daniel López Giménez*

Flauta
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues
Alexander Auer 

Oboé
Tamás Bartók 
Roberto Henriques*
Eldevina Materula 

Clarinete
Carlos Alves 
António Rosa 
João Moreira* 

Fagote
Gavin Hill 
Robert Glassburner 
Vasily Suprunov 

Trompa
Bohdan Sebestik 
Hugo Carneiro 
Eddy Tauber 
José Bernardo Silva 
Luís Vieira*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone
Severo Martinez 
Dawid Seidenberg 
Nuno Martins 

Tuba
Sérgio Carolino 

Tímpanos
Jean ‑François Lézé 

Percussão
Nuno Simões 
Paulo Oliveira 
André Dias*
Sandro Andrade*
Pedro Góis*

Harpa
Ilaria Vivan 
Bleuenn Le Friec*

Celesta
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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