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1ª PARTE

Piotr Iliitch Tchaikovski
Romeu e Julieta [1869 ‑70; c.20min.]

Igor Stravinski
O Pássaro de fogo, Suite para orquestra nº 2 [1910/1919; c.22min.]
1. Introdução – Dança do Pássaro de Fogo – Variação do Pássaro de Fogo
2. Dança de roda das Princesas
3. Dança infernal do rei Kastchei –
4. Berceuse – 
5. Finale

2ª PARTE

Piotr Iliitch Tchaikovski
Sinfonia nº 6 em Si menor, op.74, “Patética” [1893; c.42min.]
1. Adagio – Allegro non troppo
2. Allegro con grazia
3. Allegro molto vivace
4. Adagio lamentoso
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Igor Stravinski
ORANIENBAUM, 1882 – NOVA IORQUE, 1971

O Pássaro de Fogo, suite nº 2

O enredo do Pássaro de Fogo baseia ‑se em 
dois contos populares russos, o do “Bom Pás‑
saro de Fogo” e o do “Imortal Feiticeiro Kas‑
tchei”. O Pássaro de fogo vive nos jardins do 
feiticeiro Kastchei. O príncipe Ivan captura 
este pássaro numa jornada de caça. O Pássa‑
ro implora ‑lhe que o liberte e o príncipe ace‑
de, deixando ‑o partir. Como agradecimento o 
Príncipe recebe uma pena do Pássaro de fogo, 
uma pena que possui forças mágicas. No jar‑
dim do feiticeiro Kastchei vivem aprisionadas 
13 princesas virgens, entre as quais uma que 
o príncipe Ivan ama perdidamente. Assim que 
Ivan toca na porta de entrada do jardim ouve‑
‑se um sino e Kastchei aparece acompanha‑
do dos seus demónios para matar o príncipe. 
Só que a pena mágica que este leva consigo 
protege ‑o. Aparece então o Pássaro de fogo 
que, com uma música de encantar, obriga os 
demónios a dançar. De seguida o Pássaro 
entoa uma canção de embalar que adorme‑
ce Kastchei e os seus súbditos. Conduzindo 
o príncipe a uma gruta, mostra ‑lhe um ovo, 
dentro do qual vive a alma de Kastchei. Ivan 
destrói este ovo, o feiticeiro morre, o seu reino 
demoníaco desaparece e as 13 princesas re‑
cuperam a liberdade.

Para a composição musical deste bailado 
Diaguilev pensou originariamente em Anatoli 
Liadov, que porém não se decidia claramente 
a aceitar a encomenda. Diaguilev apostou en‑
tão num jovem e praticamente desconhecido 
compositor de 27 anos de idade: Igor Stra‑
vinski. Este aproveitou a ocasião da melhor 
maneira, tornando ‑se famoso dum dia para 
o outro e revelando não só uma maestria mu‑

Piotr Iliitch Tchaikovski
VOTKINSK, 1840 – SÃO PETERSBURGO, 1893

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta formam o par de namorados 
mais conhecido de toda a literatura e, por isso, 
influenciaram os mais variados tipos de mani‑
festação artística. De entre todos os compo‑
sitores que pegaram no tema, Tchaikovski foi 
particularmente bem ‑sucedido, a exemplo do 
que aconteceu com outras incursões que fez 
no domínio Shakespeariano.

Desde logo, o início deste poema sinfóni‑
co escrito em 1870 é marcadamente trágico, 
como que retratando a rivalidade entre as 
duas famílias a que pertencem os jovens, os 
Capuletos e os Montéquios, e avisando o ou‑
vinte para o terrível desfecho de um amor, à 
partida, impossível.

O tema inicial, que recorre a um coral de 
inspiração ortodoxa e que transporta o ou‑
vinte para um cenário apropriado a uma aber‑
tura teatral, é lentamente enriquecido pela 
orquestração e repetido com uma alusão ao 
som de espadas, recurso feito pelos pratos 
da percussão. O tema de amor é imediata‑
mente reconhecível por todos, um belíssimo 
exemplo do génio melódico de Tchaikovski. 
São apresentados dois motivos considerados 
como o amor no masculino e no feminino, ou a 
“chama e ternura” do amor. Estes são repeti‑
dos na sua ordem inversa na recapitulação. O 
ambiente trágico regressa para finalizar a his‑
tória e cumprir o presságio inicial de um amor 
amaldiçoado.

R U I  P E R E I R A
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démie Française e por um doutoramento ho‑
noris causa pela Universidade de Cambridge. 
Depois de se ter dedicado, entre 1891 e 1892, 
à composição de uma sinfonia em Mi bemol 
maior que foi inutilizada por si próprio, o ano 
de 1893 daria luz à sua última obra, a sinfo‑
nia conhecida pelo subtítulo de “Patética”. Os 
trabalhos na primeira destas sinfonias foram 
desenvolvidos com uma certa dificuldade, 
enquanto que a composição da “Patética” ao 
longo de 1893 decorreu num estado de espíri‑
to bastante entusiasmado e optimista. A obra 
foi estreada em Outubro de 1893, dirigida pelo 
próprio compositor, com uma recepção bas‑
tante fria e desfavorável. Mas a sua segunda 
audição, dias depois do seu falecimento, atin‑
giu um enorme sucesso sob a batuta de Ed‑
vard Napravnik.

O ciclo criativo que vai de 1891 a 1893 pare‑
ce ter sido caracterizado pelas reflexões que, 
desde 1891, o compositor estava a desenvol‑
ver em torno da possibilidade de fazer uma 
obra de programa centrada na ideia da Vida. 
Nesse ano, ao lado dos esboços em que esta‑
va a trabalhar, escreveu um apontamento em 
que se referia a ela como sendo uma essência 
da sinfonia que pretendia compor, e que se di‑
vidiria em duas secções: “Primeira parte: toda 
a paixão compulsiva, confiança, sede de acti‑
vidade. Deve ser curta (a morte final, resulta‑
do do colapso). Segunda parte, amor. Tercei‑
ra, desgostos. A quarta acaba extinguindo  ‑se 
(também curta).” Estas ideias não foram in‑
tegralmente aplicadas à sexta sinfonia, mas 
constituem a sua base.

Tchaikovski sempre disse a propósito des‑
ta obra que tinha um programa secreto e au‑
tobiográfico e, desde muito cedo, notou  ‑se o 
facto de ela ter sido dedicada ao seu sobrinho 
Vladimir Davidov e encontraram  ‑se nela im‑
plicações com as tendências homossexuais 
do compositor. Este assunto está, até, parcial‑

sical insuperável, como também um instinto 
teatral fulminante – O Pássaro de Fogo perma‑
nece hoje ainda a sua obra de maior sucesso e 
difusão. Sobre um libreto e cenário de Michel 
Fokine, com Nitchinski no papel de Pássaro de 
Fogo, Stravinski compôs uma partitura de ini‑
gualável brilho e colorido orquestrais, de sen‑
tido dramático envolvente e de elevado grau 
de virtuosismo instrumental, alargando as 
fronteiras da orquestra sinfónica a horizontes 
nunca dantes navegados. Do ponto de vista 
compositivo, serviu ‑se dum simples artifício 
usado pelo seu professor Rinski ‑Korsakoff na 
ópera O Galo de Ouro (1907): às personagens 
humanas associam ‑se caracteres musicais 
diatónicos; aos seres fantásticos caracteres 
cromáticos. Ao mundo ‘diatónico’ pertencem 
melodias populares russas, como a da Dança 
de roda das Princesas, ou o hino conclusivo 
do Finale. O universo encantado de Kastchei 
apresenta ‑se sobretudo em inúmeras varia‑
ções do intervalo ‘diabólico’ de trítono, seja 
na furiosa Dança infernal, como na misterio‑
sa Introdução. Do bailado O Pássaro de Fogo, 
Stravinski extrairia outras duas Suites para 
orquestra (1911 e 1945), o que manifesta a ri‑
queza exuberante da partitura original, uma 
das obras fundamentais da música europeia 
do início do século XX.

PA U LO  D E  A S S I S

Piotr Iliitch Tchaikovski

Sinfonia nº 6 em Si menor, op.74, “Patética”

1893, o ano da sua morte, começou para 
Tchaikovski com a lembrança recente do dis‑
creto sucesso de O Quebra  ‑Nozes e da ópera 
Iolanta, estreados em São Petersburgo em 
Dezembro de 1892. Um desgosto compensa‑
do pela sua indigitação para membro da Aca‑
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nia, Tchaikovski subverteu radicalmente o ca‑
rácter tradicionalmente afirmativo do género, 
um dos alicerces mais prestigiosos da música 
erudita oitocentista.

T E R E S A  C A S C U D O

Jérémie Rhorer direcção musical

Jérémie Rhorer combina o rigor intelectual 
com uma visão musical clara realizando in‑
terpretações arrebatadoras de repertório sin‑
fónico e operático.

Estreou ‑se na Ópera de Viena em 2011 e 
em Glyndebourne em 2013, com a Filarmóni‑
ca de Londres. Dirigiu Diálogos de Carmelitas 
de Poulenc com a Philharmonia Orchestra no 
Théâtre des Champs ‑Élysées em 2013, con‑
quistando o prémio de Melhor Produção de 
Ópera atribuído pelo Sindicato dos Críticos 
Franceses. Mais recentemente dirigiu Or‑
feo de Gluck (Wiener Festwochen), a estreia 
mundial de Claude de Thierry Escaich (Lyon), 
La Vestale de Spontini (Champs ‑Élysées) e 
As Bodas de Fígaro (Ópera de Viena). Visita 
anualmente La Monnaie. Nesta temporada 
destacam ‑se a estreia na Ópera de Frankfurt 
e produções em Champs ‑Élysées, Ópera da 
Baviera e Festival International d’Art Lyrique 
d’Aix ‑en ‑Provence (com a Orquestra Barroca 
de Freiburg).

Estreou ‑se no Festival de Salzburg em 
2010, dirigindo a Orquestra Mozarteum, e na 
América Norte em 2011, com a participação 
no Festival Mostly Mozart em Nova Iorque, 
onde regressou na temporada passada. Re‑
gressou também às orquestras das rádios 
de Frankfurt e dos Países Baixos. Esteve já à 
frente da Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, e recentemente da orquestra do 
National Arts Centre de Ottawa e da Orques‑
tra de Câmara Escocesa. Colabora regular‑

mente relacionado com uma polémica que 
animou o habitualmente pacato mundo da 
musicologia académica entre 1979 e 1988. Foi 
iniciado com um artigo em que se assegurava 
que Tchaikovski tinha cometido suicídio pres‑
sionado por um tribunal de honra formado por 
ex  ‑colegas da Escola de Jurisprudência, em 
consequência da sua homossexualidade, e 
que a história sobre o seu falecimento ter sido 
provocado pela cólera foi apenas uma inven‑
ção do seu irmão Modest e de Vladimir, sendo 
que ambos eram igualmente homossexuais.

Estas afirmações foram refutadas em 
1988, quando se voltou a aceitar a tese da 
morte acidental por cólera, embora continue 
a haver musicólogos que aceitam a existência 
desse tribunal, e que chegam a aventurar que 
o compositor poderia ter bebido deliberada‑
mente água contaminada sob a sua pressão.

Aceitar que a 6ª Sinfonia de Tchaikovski 
contém um programa autobiográfico, onde se 
expõe a sua desassossegada vida interior e 
as suas complicadas relações com as regras 
sociais da sua época, não invalida a dimen‑
são colectiva do seu simbolismo, e é nisto 
que reside a sua grandeza. O adjectivo “pa‑
tética” diz já bastante acerca do seu conteú‑
do, da sua afinidade com as ideias de paixão 
e sofrimento que, no fundo, são uma maneira 
de referir a oposição entre a vida e a morte. 
Tchaikovski utiliza as convenções expressi‑
vas da música da sua época de forma magis‑
tral, tanto do ponto de vista do uso simbólico 
da cor orquestral como da exploração da va‑
riedade de carácter patente no seu material 
temático. Encontramos um bom exemplo na 
orquestração do início do seu primeiro an‑
damento, onde o compositor recorreu a dois 
temas melódicos que são evocações da “Ária 
da Flor”, cantada por Don José em Carmen, 
e do Requiem ortodoxo russo. Com a trágica 
conclusão do último andamento desta sinfo‑
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Mú‑
sica tem sido dirigida por reputados maes‑
tros, de entre os quais se destacam Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular 
no período 2009 ‑2014), Andris Nelsons, Va‑
sily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jérémie Rho‑
rer, Peter Rundel, Michael Sanderling, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, 
Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo Yuasa, Lo‑
thar Zagrosek, Peter Eötvös ou Ilan Volkov. 
Entre os solistas que colaboraram recente‑
mente com a orquestra constam os nomes de 
Midori, Viviane 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 Sal‑
le, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt, Pierre‑
‑Laurent Aimard ou o Quarteto Arditti. Diver‑
sos 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, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin e Peter Eötvös.

Nas últimas temporadas apresentou ‑se 
nas mais prestigiadas salas de concerto de 
Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, 
Roterdão, Valladolid, Madrid e no Brasil, e é 
regularmente convidada a tocar em Santia‑
go de Compostela e no Auditório Gulbenkian. 
A interpretação da integral das sinfonias de 
Mahler marcou as temporadas de 2010 e 2011. 
A gravação ao vivo com obras de Pascal Du‑

mente com a Deutsche Kammerphilharmonie 
e as Orquestras de Câmara de Basileia e Mu‑
nique, e dirigiu o Ensemble Modern.

Nesta temporada estreia ‑se com a Or‑
questra da Gewandhaus de Leipzig, Orques‑
tra de Paris, Orquestra Nacional de França, 
Sinfónicas de Montréal e Atlanta, Filarmónica 
de Roterdão, Orquestra Residentie, Orquestra 
de Câmara Sueca e, pela primeira vez no Ja‑
pão, dirige a Sinfónica Yomiuri Nippon.

Rhorer estudou cravo, teoria e composi‑
ção no Conservatório Superior de Paris, onde 
desde cedo foi assistente de Marc Minkowski 
e William Christie e formou um ensemble de 
música contemporânea. Ganhou notoriedade 
dirigindo óperas de Mozart no Théâtre des 
Champs ‑Élysées, Festivais de Aix e Beaune 
e Opéra Comique, com a orquestra Le Cer‑
cle de l’Harmonie, que fundou em 2005 com 
o violinista Julien Chauvin. Tocaram no Bar‑
bican em Londres, anualmente no Musikfest 
Bremen e Bozar em Bruxelas, e têm uma re‑
sidência em Deauville, a par do cargo de Di‑
recção Artística que Rhorer ocupou no Festi‑
val Mozart do Théâtre des Champs ‑Élysees 
(2011 ‑13). Gravaram vários discos para a Virgin 
Classics/EMI e abordam agora Liszt e as sin‑
fonias de Beethoven para a Naïve.

Jérémie Rhorer é também um composi‑
tor notável. Venceu o Prémio de Composição 
Pierre Cardin da Académie des Beaux ‑Arts e 
recebe várias encomendas da Rádio France‑
sa. Em 2014 foi estreado o seu novo concerto 
para violoncelo, em Pau (Pirenéus Atlânticos).



sapin foi Escolha dos Críticos 2013 na revista 
Gramophone. Em 2014 surgiu o CD mono‑
gráfico de Luca Francesconi com gravações 
ao vivo na Casa da Música. Na temporada de 
2014, a Orquestra interpretou uma nova obra 
encomendada a Harrison Birtwistle, no âm‑
bito das celebrações do 80º aniversário do 
compositor.

A origem da Orquestra remonta a 1947, 
ano em que foi constituída a Orquestra Sin‑
fónica do Conservatório de Música do Porto.
Actualmente engloba um número permanen‑
te de 94 instrumentistas e é parte integrante 
da Fundação Casa da Música desde Julho de 
2006.

Violino I
Zofia Wóycicka 

José Pereira*

Vadim Feldblioum 

Ianina Khmelik

Andras Burai

Maria Kagan

José Despujols

Vladimir Grinman

Roumiana Badeva

Tünde Hadadi

Alan Guimarães

Evandra Gonçalves

Jorman Hernandez*

Diogo Coelho*

Violino II
Nancy Frederick 

Tatiana Afanasieva 

Lilit Davtyan

Pedro Rocha

José Paulo Jesus

Francisco Pereira 

de Sousa

Mariana Costa 

Germano Santos

Paul Almond

Vítor Teixeira

José Sentieiro

Nikola Vasiljev

Viola
Javier López*

Anna Gonera 

Jean Loup Lecomte

Emília Alves

Rute Azevedo

Theo Ellegiers

Hazel Veitch

Luís Norberto Silva

Biliana Chamlieva

Francisco Moreira

Violoncelo
Vicente Chuaqui 

Feodor Kolpachnikov 

Aaron Choi

Sharon Kinder 

Gisela Neves

Hrant Yeranosyan

Michal Kiska

Américo Martins*

Contrabaixo
Florian Pertzborn 

Tiago Pinto Ribeiro

Joel Azevedo

Jean Marc Faucher

Altino Carvalho

Nadia Choi

Flauta
Angelina Rodrigues

Eva Morais*

Alexander Auer 

Oboé
Tamás Bartók 

Eldevina Materula 

Jean ‑Michel Garetti 

Clarinete
Luís Silva 

Gergely Suto 

Fagote
Gavin Hill 

Pedro Silva 

Trompa
Lorena Corma*

Hugo Carneiro 

Bohdan Sebestik 

André Maximino*

Trompete
Sérgio Pacheco 

Luís Granjo 

Trombone
Severo Martinez 

João Martinho*

Alexandre Vilela*

Tuba
Sérgio Carolino 

Tímpanos
Jean ‑François Lézé 

Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa 

Nuno Simões 

Paulo Oliveira 

Harpa
Ilaria Vivan 

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas 

convidados
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