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Em 1904, o crítico alemão Oskar Schmitz 
declarava, peremptoriamente, que a Ingla‑
terra era “um país sem música”. Essa acusação 
não era nova: já na década de 1840, (o também 
alemão) Heinrich Heine declarara que “não há 
nada tão terrível no mundo quanto a compo‑
sição musical inglesa”; e, pela mesma altura, 
Georg Weerth (outro alemão) era ainda mais 
implacável: “Os ingleses não sabem cantar 
nem tocar música. Um inglês aprende mais 
depressa a ganhar um milhão de libras do que 
a memorizar uma canção”.

Toda essa animosidade reflectia, sem 
dúvida, o despertar dos nacionalismos ao 
longo do século XIX e início do século XX, mas 
é verdade que os alemães tinham alguma razão 
para se julgarem superiores aos ingleses em 
matéria de composição musical: ao longo dos 
séculos XVIII e XIX, enquanto as terras germâ‑
nicas haviam produzido Bach, Beethoven, 
Schumann e Wagner, os nomes mais destaca‑
dos saídos das ilhas britânicas eram Thomas 
Arne, William Bennett ou Arthur Sullivan, hoje 
ilustres desconhecidos (ou quase). Parecia que 
o último compositor britânico a ter entrado no 
cânone da música erudita ocidental fora Henry 
Purcell, falecido no distante ano de 1695.

A observação de Schmitz, contudo, já não 
era sustentável em 1904. Já em 1892, um crítico 
observava “os primeiros sinais de uma revolu‑
ção que pode elevar a música inglesa à posi‑
ção que já teve”. E, no virar do século, um nome 
despontaria: Edward Elgar, cujas Variações 
Enigma e Marchas de Pompa e Circunstância 
firmariam esse renascimento musical britânico. 
E outros importantes compositores emergiriam 
pouco depois, como Ralph Vaughan Williams e 
Gustav Holst. De Holst ouvimos hoje um anda‑
mento da sua obra mais célebre, Os Planetas, 
em resposta a cuja estreia, em 1920, o crítico 

Edwin Evans declarou que a Inglaterra estava 
finalmente ao nível de qualquer outra nação 
musical e à frente, até, da França e da Alema‑
nha, em matéria de música moderna.

E tratava ‑se, de facto, de um renascimento, 
pois a música britânica tivera vários momen‑
tos áureos no passado. O maior de todos terá 
sido no final do século XVI e início do século 
XVII, sobretudo nos últimos anos do reinado de 
Isabel I, época em que “à medida que os ingle‑
ses cresciam em riqueza e poder e adquiriam 
um conhecimento crescente da arte europeia 
continental, através de viagens e da importação 
de talentos estrangeiros, abandonavam a sua 
insularidade cultural e assimilavam avidamente 
(…) as ideias e ideais do Renascimento Italiano” 
(Gustave Reese, Music in the Renaissance). 
Desse período resultou música notável – reli‑
giosa e secular, vocal e instrumental – das mãos 
de compositores como Thomas Morley, John 
Dowland e Orlando Gibbons. E foi também, 
claro, a época de William Shakespeare. Hoje 
ouvimos uma parte de Lachrimae, uma das 
composições mais célebres de Dowland.

Neste concerto ouvimos também Earth 
Dances, outro ícone da música britânica, 
representativo, agora, da música mais recente. 
Trata ‑se de uma obra composta em 1986 
por Harrison Birtwistle, um dos pioneiros, na 
década de 1960, da introdução em Inglaterra 
das linguagens vanguardistas do pós ‑guerra. A 
sua música, de claro ímpeto dramático, é muitas 
vezes rude e violenta, o que desafia muitas das 
ideias feitas quanto ao carácter da música 
britânica. Mas há também na sua música um 
lado profundamente melancólico que é tipi‑
camente inglês, “uma melancolia que se pode 
encontrar na música inglesa tão lá atrás quanto, 
pelo menos, na música de John Dowland (um 
compositor caro a Birtwistle)” (Andrew Ford, 
Earth Dances: Music in search of the primitive).
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A terminar o concerto, ouvimos ainda Rule, 
Britannia!, uma canção patriótica de Thomas 
Arne, originalmente composta em 1740, num 
desses períodos de menor notoriedade inter‑
nacional da música inglesa – um período, 
porém, em que se encontrava em Inglaterra 
um dos maiores compositores do Barroco, 
Handel, o que nos mostra que, mesmo nesse 
tempo em que os compositores ingleses tive‑
ram um impacto mais modesto, o país conti‑
nuava a ser um dos grandes centros da cultura 
musical europeia.

John Downland 
LONDRES?, 1563

LONDRES, FEVEREIRO DE 1626 

Lachrimae, or Seaven Teares

Correi lágrimas minhas, jorrai de vossas 
fontes,

Exilado para sempre deixai ‑me chorar;
Onde o pássaro negro da noite sua triste 

infâmia canta,
Aí deixai ‑me viver abandonado.

É ouvindo estas palavras que começamos o 
concerto de hoje. Palavras de profunda melan‑
colia, de autoria do próprio John Dowland, que 
as musicou de forma admiravelmente expres‑
siva, nesta canção – intitulada Flow, my tears 
(Lachrimae) – que se tornou um dos grandes 
emblemas da música britânica. Já na época a 
música era célebre, como se vê pelas inúme‑
ras referências que lhe são feitas em peças de 
teatro contemporâneas (o que mostra que os 
dramaturgos esperavam que a maior parte do 
público percebesse a que música se estava a 
fazer referência).

Esta canção – Flow, my tears – foi publicada 
em 1600, no Segundo Livro de Canções de John 
Dowland. Tratava ‑se de um tipo particular de 
canções, que, entre 1590 e 1620, esteve muito 
em voga em Inglaterra: canções para voz solista 
com acompanhamento polifónico instrumen‑
tal (tipicamente de alaúde), mas que também 
podiam ser executadas apenas com vozes. Na 
verdade, Flow, my tears tinha já sido publicada, 
em 1596, numa outra versão puramente instru‑
mental para alaúde. E em 1600, outro compo‑
sitor inglês, William Byrd, publicou uma peça 
para alaúde que consistia em variações sobre 
a canção de Dowland (e muitos outros compo‑
sitores fizeram outros arranjos ou variações). 

Esta proliferação de versões e arranjos 
de uma mesma peça era comum na época. 
Ora, em 1604, o próprio Dowland deu mais um 
contributo ao publicar Lachrimae, or Seaven 
Teares, uma colecção de sete peças instru‑
mentais para ensemble de violas da gamba, em 
que a primeira era um novo arranjo de Flow, my 
tears, enquanto as restantes, de carácter igual‑
mente lamentoso, continham alusões à música 
daquela célebre canção: por exemplo, todas 
começam com o mesmo movimento descen‑
dente de quatro notas – representando uma 
espécie de lágrima musical – que dá início a 
Flow, my tears.

Ouvimos hoje, justamente, três dessas sete 
peças: a primeira, a quarta e a quinta. Ouvimo‑
‑las, contudo, não nessa versão instrumental de 
1604, mas num arranjo recente para coro feito 
pelo Maestro Paul Hillier – que dá assim, com 
este trabalho, continuidade a essa longa tradi‑
ção de arranjos. Nesta nova versão, é devol‑
vido à primeira peça o texto original (Flow, my 
tears), enquanto às restantes se acrescentam 
novos textos, invariavelmente melancólicos: 
para Lachrimae Tristes (quarta peça do ciclo), 
Hillier escolheu um texto que Sir Walter Raleigh 
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redigiu em 1618, às portas da morte; para Lachri‑
mae Coacte (quinta peça do ciclo), ouvimos um 
texto escrito em 1621, por Robert Burton, que 
fala de como “muitos homens ficam melancó‑
licos ao ouvir música, mas é uma melancolia 
agradável a que ela causa”.

Harrison Birtwistle
ACCRINGTON (LANCASHIRE), 15 DE JULHO DE 1934

Earth Dances

“É como se tivéssemos regressado às 
profundezas da terra, de onde original‑
mente viemos. Esta é uma experiência 
mística, de força primordial, que nos põe 
em contacto tanto com a natureza como 
com sentimentos inconscientes que se 
encontram no mais fundo de nós”.

Assim descreve Jonathan Cross o final de Earth 
Dances – a obra de Harrison Birtwistle que hoje 
ouvimos. Na verdade, esse carácter telúrico e 
primitivo manifesta ‑se logo desde o arrancar 
da peça: uma verdadeira explosão de energia 
no registo mais grave da orquestra, com a parti‑
cipação de contrabaixos, contrafagotes, tubas, 
tam ‑tams, bombos e trombones. Aos poucos, 
a música torna ‑se mais complexa, juntando ‑se 
outros elementos, mais rítmicos (a tal dança 
da terra), não só na percussão como também 
nos sopros. Alguns minutos depois, surge um 
elemento mais lírico, quase melancólico: uma 
melodia expressiva, lenta, de ritmo fluido, ouvida 
quase sempre nas cordas (amiúde dobradas 
por sopros). Esses diferentes elementos – e 
outros ainda – vão ‑se sobrepondo, em dife‑
rentes combinações, à medida que a peça se 
desenrola. O próprio Birtwistle fala de cada 
um desses elementos como uma espécie de 

estrato geológico, resultando a tal “dança da 
terra” da colisão entre os diferentes estratos. 

O carácter telúrico e primitivo desta obra 
tem também levado muitos críticos a aproximá‑
‑la da Sagração da Primavera, de Stravinski 
(obra de 1913). Logo após a estreia, em 1986, 
Nicholas Neyton observava que Earth Dances 
começava com “um estrondo primevo, como 
um eco distante da Sagração da Primavera”, 
e como, no seu todo, a obra constituía uma 
“Sagração da Primavera – desolada e pertur‑
badora – para a nossa década”. E poderíamos 
dizer que, tal como a Sagração, também Earth 
Dances soa a algo simultaneamente muito 
moderno e muito antigo – um sentido muito 
comum, de resto, na música de Birtwistle, como 
se vê no seu tão frequente recurso a mitos da 
Antiguidade Grega (como o de Orfeu, na ópera 
The Mask of Orpheus, de 1986; o de Teseu, em 
Theseus Game, de 2003; ou o do Minotauro, na 
ópera The Minotaur, de 2008).

A estrutura formal de Earth Dances revela 
também um aspecto característico da música 
de Birtwistle: embora a obra seja assumida‑
mente dramática (e até, a espaços, violenta), 
ela não é propriamente narrativa. Em vez de 
seguir um percurso linear, com princípio, meio 
e fim, a música sugere uma temporalidade labi‑
ríntica, não direccionada, em que nunca é muito 
previsível o que vai acontecer depois, e em que 
nunca se encontra um ponto de completa esta‑
bilidade. Numa nota de programa, Birtwistle 
explicava que, ao compor a peça, imaginou ‑se 
como “um viajante que se movimenta de um 
lado para o outro numa grande cidade, vendo 
pontos de referência familiares em diferen‑
tes contextos e perspectivas, e gradualmente 
construindo uma ideia da cidade como um 
todo, embora nunca possa apreender o mapa 
inteiro numa única visão” – a cidade, enfim, 
como uma espécie de labirinto.
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Gustav Holst
CHELTENHAM (INGLATERRA), 21 DE SETEMBRO DE 1874 

LONDRES, 25 DE MAIO DE 1934

Júpiter, O Portador da Alegria,
da suite Os Planetas

“A 15 de Novembro de 1920, no Queen’s 
Hall, em Londres, irrompeu uma obra de 
um professor de música aparentemente 
aborrecido e limitado, composta nos seus 
tempos livres, mas que deslumbrou igual‑
mente críticos e público, de uma forma 
que já não se sentia em solo inglês desde 
as Variações Enigma de Elgar; uma obra 
que continua a atrair os ouvintes hoje”. 
(Richard Greene, Holst: The Planets)

Esse professor de música era Gustav Holst (que, 
de facto, só tinha tempo para compor aos fins‑
‑de ‑semana e nas férias); e a obra, Os Planetas. 
Nunca antes desta estreia – e nunca depois – 
obteve Holst sucesso semelhante. E ainda hoje 
o resto da sua obra é pouco conhecido.

Para uma obra tão acessível e popular, 
Os Planetas é também, curiosamente, uma 
obra rodeada de significados místicos e secre‑
tos. Desde logo – e ao contrário do que às vezes 
se pensa – os planetas a que Holst alude são os 
da astrologia, não os da astronomia. Cada um 
dos sete andamentos em que a obra se divide 
representa, na verdade, o carácter astroló‑
gico de um planeta. Por exemplo, Marte, retra‑
tado no primeiro andamento, representa uma 
personalidade enérgica, dominada por impul‑
sos agressivos (bélicos até), enquanto Vénus, 
retratado no segundo, traduz uma personali‑
dade mais afectuosa e emocional. 

Holst compôs Os Planetas entre 1914 e 1917, 
mas é possível, segundo alguns autores, que 

a ideia de compor uma suite orquestral lhe 
tenha surgido já em 1912, depois de ter ouvido, 
em Londres, as Cinco Peças para Orquestra de 
Schoenberg – e a verdade é que durante algum 
tempo Holst designou o projecto de Sete Peças 
para Grande Orquestra. Mas a associação 
astrológica deve também ter surgido bastante 
cedo. Segundo Raymond Head (no seu artigo 
Astrology and Modernism in ‘The Planets’), 
Holst começou a interessar ‑se seriamente 
pela astrologia em 1912 e inspirou ‑se directa‑
mente num livro de Alan Leo, publicado exac‑
tamente nesse ano, que apresentava uma 
abordagem inovadora a essas matérias. Seja 
como for, é importante notar que se discute se 
o significado da obra deve ser entendido num 
sentido abertamente esotérico ou simples‑
mente humanista: para uns, a obra exprime um 
misticismo esotérico inspirado pelas corren‑
tes teosofistas, a que Holst terá aderido nesta 
época (como também o fez Scriabin); para 
outros, os planetas astrológicos são apenas um 
pretexto para Holst retratar musicalmente os 
diferentes aspectos da personalidade humana.

Hoje ouvimos apenas um dos andamen‑
tos: Júpiter. De acordo com o livro de Alan Leo, 
acima referido, “aqueles que nascem sob a sua 
influência têm uma disposição animada, diver‑
tida e positiva, e possuem um espírito nobre e 
generoso”. Holst, por sua vez, chama a Júpi‑
ter “o portador da alegria”. A peça divide ‑se 
em três partes, segundo o esquema A‑B‑A. Na 
parte A, plena de vitalidade jovial, apresentam‑
‑se três temas: um primeiro, muito sincopado 
e alegre, inicialmente nas trompas e depois 
alargado ao resto da orquestra; um segundo, 
inicialmente um pouco mais pesado (nas trom‑
pas e cordas), mas que se torna cada vez mais 
jocoso e ligeiro (no registo agudo dos sopros); 
e um terceiro tema de carácter rústico, como 
uma simples e descontraída dança popular. 
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Na parte B, o ambiente muda: ouve ‑se agora 
uma melodia muito expressiva e generosa nas 
cordas, que traduz o lado mais nobre desta 
personalidade dominada por Júpiter. Regres‑
sam, então, os temas da parte A, terminando a 
peça efusivamente.

Thomas Arne
LONDRES, 12 DE MARÇO DE 1710 

LONDRES, 5 DE MARÇO DE 1778 

Rule, Britannia!

Quando a Grã ‑Bretanha,  
por ordem dos Céus

Primeiro do grande azul se ergueu;
Este era o mapa da terra então,
E os anjos da guarda  

cantaram este refrão:
“Reina, Grã ‑Bretanha!  

Reina sobre os oceanos:
“Os Britânicos nunca serão escravos.”

Eis a primeira estrofe da canção Rule, Britan‑
nia!, composta em 1740 por Thomas Arne, 
sobre um texto de James Thomson. Original‑
mente, a canção fazia parte de uma peça maior, 
intitulada Alfredo – uma mascarada (género de 
entretenimento cortês da época, com música, 
teatro e dança) baseada na vida de Alfredo, o 
Grande, Rei de Wessex (um dos reinos anglo‑
‑saxões que precederam a Inglaterra). Era uma 
das inúmeras composições músico ‑teatrais de 
Thomas Arne, que, nesse domínio, foi o compo‑
sitor britânico mais importante do século XVIII: 
a ele se deve, por exemplo, o reavivar da ópera 
em inglês a partir da década de 1730.

Rapidamente a canção Rule, Britannia! 
começou a adquirir vida própria, independente 
da mascarada original, graças à enorme popu‑

laridade que granjeou logo à data da estreia, em 
1745. Gradualmente, tornar ‑se ‑ia uma espé‑
cie de hino da Marinha Real Britânica – mas é 
também cantada, ainda nos nossos dias, noutros 
contextos de exortação patriótica, como 
em jogos de futebol da selecção britânica. O 
sucesso da canção ao longo dos séculos deve‑
‑se, sem dúvida, ao texto (glorificando a Grã ‑Bre‑
tanha como líder dos mares, terra de liberdade 
e nação protegida pelos Céus), mas nunca teria 
sido possível sem a eficácia da música – uma 
música directa e acessível, e, ao mesmo tempo, 
carregada de heroísmo e dignidade.

DANIEL MOREIRA, 2017
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John Dowland

 – Lachrimae Antiquae
Texto de John Dowland, 

in 2º Livro de Canções (1600) 

Flow my tears, fall from your springs,
Exiled for ever let me mourn;
Where night’s black bird her sad infamy 

sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their last fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relievèd,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans  

my weary days
Of all joys have deprivèd.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts
Are my hopes, since hope is gone.

Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world’s despite.

Correi lágrimas minhas, jorrai de vossas fontes,
Exilado para sempre deixai ‑me chorar;
Onde o pássaro negro da noite sua triste 

infâmia canta,
Aí deixai ‑me viver abandonado.

Esmorecei vãs luzes, não brilheis mais!
Nenhuma noite é escura o suficiente para quem
Em desespero sua derradeira sorte lamenta.
A luz revela apenas a vergonha.

Jamais o meu infortúnio poderá ser aliviado,  
Pois a compaixão abandonou ‑me;  
E lágrimas e suspiros e queixumes,  

os meus extenuados dias
De todas as alegrias privaram.

Do mais alto pináculo da felicidade  
Minha fortuna foi lançada;
E medo, angústia e dor para o meu desamparo
São a minha esperança, pois a esperança partiu.

Escutai!, vós sombras que as trevas habitais,
Aprendei a desprezar a luz
Felizes, felizes aqueles que no Inferno
Não sentem o desdém do mundo.
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– Lachrimae Coactae
Texto de Robert Burton 

in A Anatomia da Melancolia (1621)

Many men are melancholy by hearing music 
but it is a pleasing melancholy that it causeth; 
and therefore to such as are discontent, 
in woe, fear, sorrow, or dejected, 
it is a most present remedy; 
it expels cares, alters their grievèd minds, 
and easeth in an instant.

– Lachrimae Tristes
Dois poemas de Sir Walter Raleigh, escritos na 

noite antes da sua morte e deixados na Casa do 

Guarda (1618)

Ev’n such is time, which takes in trust
Our youth, our joys, our all we have,
And pays us but with age and dust:
Who in the dark and silent grave
When we have wandered all our ways
Shuts up the story of our days.
And from which earth and grave and dust
The Lord shall raise me up I trust.

What is our life? a play of passion,
Our mirth the music of division,
Our mothers’ wombs the tiring houses be,
Where we are drest for the short Comedy,
Heav’n the judicious sharp spectator is,
That sits and marks will who doth act amiss,
Our graves that hide us from the searching 

Sun,
Are like drawn curtains when the play is done.
Thus march we playing to our latest rest,
Only we die in earnest, that’s no jest.

Muitos homens ficam melancólicos ao ouvir 
música, mas essa é uma melancolia agradável; 
e portanto, para os que estão descontentes, 
pesarosos, receosos, tristes ou desanimados, 
é um remédio muito frequente; 
afasta as preocupações, altera as suas mentes 
perturbadas, e alivia ‑as por um instante. 

Assim mesmo é o tempo, que leva na confiança
A nossa juventude, alegrias, tudo o que temos,
E que apenas nos paga com idade e pó:
Quem na campa escura e silenciosa
Quando já percorremos todos os caminhos
Cala a história dos nossos dias.
E dessa terra e laje e pó
O Senhor me ressuscitará, eu acredito.

O que é a nossa vida? Um teatro de paixão,
A nossa alegria a música da divisão,
Os ventres das nossas mães são os camarins,
Onde nos vestimos para a curta Comédia,
O Céu é o espectador judicioso e incisivo,
Que se senta e regista as falhas da actuação,
As nossas sepulturas, que nos escondem do 

Sol ardente,
São cortinas corridas quando a peça acaba.
Assim representando caminhamos para a 

nossa última morada,
Só que morremos a sério, não a brincar.
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Thomas Arne

Rule, Britannia!
Texto: James Thomson

When Britain first, at Heaven’s command
Arose from out the azure main;
This was the charter of the land,
And guardian angels sang this strain:
“Rule, Britannia! rule the waves:
“Britons never will be slaves.”

Still more majestic shalt thou rise,
More dreadful, from each foreign stroke;
As the loud blast that tears the skies,
Serves but to root thy native oak.
“Rule, Britannia! rule the waves:
“Britons never will be slaves.”

Thee haughty tyrants ne’er shall tame:
All their attempts to bend thee down,
Will but arouse thy generous flame;
But work their woe, and thy renown.
“Rule, Britannia! rule the waves:
“Britons never will be slaves.”

The Muses, still with freedom found,
Shall to thy happy coast repair;
Blest Isle! With matchless beauty crown’d,
And manly hearts to guard the fair.
“Rule, Britannia! rule the waves:
“Britons never will be slaves.”

Quando a Grã ‑Bretanha, por ordem dos Céus
Primeiro do grande azul se ergueu;
Este era o mapa da terra então,
E os anjos da guarda cantaram este refrão:
“Reina, Grã ‑Bretanha! Reina sobre os oceanos:
“Os Britânicos nunca serão escravos.”

Ainda mais majestosa te levantarás,
Mais temível, a cada ataque estrangeiro;
Tal como o trovão que com estrondo rasga os céus,
Serve apenas para enraizar o teu carvalho nativo.
“Reina, Grã ‑Bretanha! Reina sobre os oceanos:
“Os Britânicos nunca serão escravos.”

Tiranos arrogantes nunca te dominarão:
Todas as suas tentativas para te vergar,
Somente a tua generosa chama despertarão;
Apenas reforçarão a sua amargura e a tua fama.
“Reina, Grã ‑Bretanha! Reina sobre os oceanos:
“Os Britânicos nunca serão escravos.”

As Musas, na paz da liberdade encontrada,
À tua feliz costa se virão recuperar;
Ilha abençoada! De beleza sem igual coroada,
E másculos corações para os justos guardar.
“Reina, Grã ‑Bretanha! Reina sobre os oceanos:
“Os Britânicos nunca serão escravos.”

Traduções: Joaquim Ferreira
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Baldur Brönnimann 
direcção musical 

Baldur Brönnimann é um maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à 
criação musical e uma afinidade particular pelas 
partituras contemporâneas mais complexas. 
Divide o seu tempo entre as salas de concerto 
e os teatros de ópera, e sempre que possí‑
vel procura actividades de âmbito educativo 
e comunitário. Em Janeiro de 2015 tornou ‑se 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, no seguimento de uma relação 
de longo prazo com a orquestra, e em Setembro 
de 2016 assumiu a posição de Maestro Princi‑
pal da Basel Sinfonietta.

Desenvolveu estreitas colaborações com 
compositores de topo tais como John Adams, 
Saariaho, Birtwistle, Chin e Adès, e com orques‑
tras como a Filarmónica de Oslo, Filarmónica 
Real de Estocolmo, Britten Sinfonia, Philharmo‑
nia Orchestra, Sinfónica da BBC e Filarmónica 
de Seul. A música contemporânea continua 
a ter um papel crucial na sua carreira, mas é 
procurado de igual forma para dirigir em todo 
o mundo um repertório vasto e ecléctico.

Os momentos altos da temporada de 
2016/17 incluem a estreia nos Proms com o 
Ensemble intercontemporain e os BBC Singers, 
num programa dedicado à obra de Pierre 
Boulez, e as estreias com a Orquestra Aurora 
em Bilbau, Orquestra de Câmara de Munique e 
Orquestra Nacional Dinamarquesa. Regressa 
como convidado à Sinfónica de Düsseldorf e ao 
Klangforum Wien com dois projectos, um deles 
também dedicado à obra de Boulez no Wiener 
Festwochen. Realiza uma digressão em Taiwan 
com a produção Dark Mirror, uma orquestra‑
ção de Zender do Winterreise de Schubert. 

No domínio da ópera, Brönnimann regres‑
sou recentemente ao Teatro Colón (Argen‑
tina) para dirigir a produção de Die Soldaten 
de Zimmermann, tendo recebido a aclama‑
ção da crítica. Dirigiu a Ópera Norueguesa 
na estreia mundial de Elysium do compositor 
Rolf Wallin. Outros momentos altos da tempo‑
rada incluem a direcção de Le Grand Maca‑
bre de Ligeti por La Fura dels Baus na English 
National Opera e no Teatro Colón (Argentina), 
Death of Klinghoffer de John Adams por Tom 
Morris na English Nacional Opera, L’Amour de 
Loin de Saariaho na Ópera Norueguesa e no 
Festival de Bergen e Index of Metals de Romi‑
telli com Barbara Hannigan no Theater an der 
Wien. No Teatro Colón dirigiu também Erwar‑
tung de Schoenberg, Hagith de Szymanowski 
e The Little Match Girl de Lachenmann com o 
compositor no papel de narrador. 

No final de 2015, terminou o mandato de 
quatro anos como Director Artístico do princi‑
pal ensemble norueguês de música contempo‑
rânea, BIT20. Foi Director Musical da Orquestra 
Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. Natural da Suíça, Baldur 
Brönnimann estudou na Academia de Música 
da Basileia e no Royal Northern College of 
Music em Manchester, onde foi posteriormente 
nomeado Professor Convidado de Direcção de 
Orquestra. Actualmente vive em Madrid. 
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é reconhe‑
cido pela versatilidade de uma carreira que 
passa pelo canto, a direcção, a composição 
e a musicologia. Foi Maestro Titular do Coro 
de Câmara Filarmónico da Estónia (2001‑
‑2007) e é Titular do Ars Nova Copenhagen 
desde 2003. Em 2006 foi condecorado com 
a Ordem do Império Britânico pelos serviços 
prestados à música coral. Em 2007 recebeu 
a Ordem da Estrela Branca da Estónia e um 
Grammy Award por Da Pacem de Arvo Pärt 
(Melhor Gravação Coral). Em 2008 tornou ‑se 
Maestro Titular do Coro de Câmara Nacional 
da Irlanda, e em 2009 assumiu o mesmo cargo 
no Coro Casa da Música. Nesse mesmo ano 
criou a sua própria editora – Theatre of Voices 
Edition (www.tov ‑edition.com). No ano de 2009 
foi Artista em Residência no Instituto de Música 
Sacra da Universidade de Yale. Em 2010 rece‑
beu o seu Segundo Grammy  – por The Little 
Match Girl Passion de David Lang.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo (para a Harmonia 
Mundi, Dacapo e outras editoras) e foram acla‑
madas em todo o mundo, conquistando nume‑
rosos prémios. 

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – os Coros das 
Rádios Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro 
de Câmara de Houston e Coro de Câmara Filar‑
mónico da Estónia, bem como com orquestras 
como a London Sinfonietta, St.  Paul Chamber 
Orchestra, Concerto Copenhagen, Athelas 
Sinfonietta, Orquestra de Câmara de Tallinn, 
Orquestra Barroca Irlandesa, Remix Ensemble, 
Concerto Palatino, Sinfónica Nacional da Estó‑
nia, Filarmónicas de Copenhaga, Sul da Dina‑

marca e Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, do Porto 
Casa da Música e de Utah. Os seus compro‑
missos recentes levaram ‑no a festivais como 
o Internacional de Bergen, RheinVokal, Musik‑
fest Berlim, BBC Proms, Edimburgo e Festi‑
val de Artes de Hong Kong, actuando também 
na Ópera Real Dinamarquesa. Trabalhou com 
artistas como Kronos Quartet, Peter Sellars, 
Bobbie McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da Cali‑
fórnia e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. 
Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich 
foram publicados pela Oxford University Press. 
Em 2013 foi nomeado Cavaleiro da Ordem de 
Dannebrog por Sua Majestade a Rainha Marga‑
rida II da Dinamarca.
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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 Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm cola‑
borado com a orquestra constam os nomes de 
Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Felicity Lott, António Mene‑
ses, Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise 
de la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair 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 Dusa‑
pin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, George Aper‑
ghis e Heinz Holliger, a que se junta em 2017 o 
compositor britânico Harrison Birtwistle.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempo‑
radas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑

lid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos 
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven e Rachmaninoff. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines” ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os concer‑
tos para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e 
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco‑
lha dos Críticos na revista Gramophone. Em 
2014 surgiu o CD monográfico de Luca Fran‑
cesconi, seguindo ‑se em 2015 um disco com 
obras de Unsuk Chin, ambos com gravações 
ao vivo na Casa da Música. Na temporada de 
2017, a Orquestra apresenta a integral das 
Sinfonias de Brahms e obras ‑chave como o 
Requiem de Mozart, War Requiem de Britten, 
Earth Dances de Harrison Birtwistle e Via Sacra 
de James Dillon, além das estreias nacionais 
de encomendas da Casa da Música a Magnus 
Lindberg e Pascal Dusapin.

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 designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular

 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cummings, 
Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew 
Parrott, Antonio Florio, Christoph König, Peter 
Rundel, Robin Gritton, Michail Jurowski, Martin 
André, Marco Mencoboni, Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Gregory Rose, Takuo Yuasa, Nico‑
las Fink, Vassily Sinaisky e Douglas Boyd, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc‑
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho‑
ven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, 
a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Handel, 
o Te Deum de Charpentier, a Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a Histó‑
ria de Natal de Schutz, o Te Deum de Antó‑
nio Teixeira, o Requiem de Verdi, A Criação 
de Haydn, a Missa para o Santíssimo Natal de 
Alessandro Scarlatti, grandes obras corais 
sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch e o 
Requiem de Schnittke.

Na temporada de 2017, o Coro Casa da 
Música apresenta obras favoritas do repertó‑
rio coral desde o Renascimento à actualidade, 
colaborando com os restantes agrupamentos 
residentes da Casa da Música: o Requiem de 
Mozart com a Orquestra Sinfónica, o Messias de 
Handel com a Orquestra Barroca no concerto 
de Natal e o mais recente Stabat Mater de 

James Dillon com o Remix Ensemble, em 
estreia nacional. O riquíssimo legado da secu‑
lar arte coral inglesa marca a temporada dedi‑
cada ao Ano Britânico, dos mais belos madrigais 
ingleses às obras sacras de mestres renascen‑
tistas como Dowland, Taverner, Tallis e Dunsta‑
ble, passando por obras de referência bem mais 
recentes como o Requiem de Herbert Howells 
ou o Moth Requiem de Harrison Birtwistle.

O Coro Casa da Música faz digressões regu‑
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi‑
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi‑
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.

Coro Comunitário 

Criado propositadamente para este concerto, 
o Coro Comunitário é formado por elementos 
de três coros amadores da cidade do Porto – Ar 
de Coro, Voz da Indústria e Super Coro Valen‑
tim de Carvalho – e conta com a participação 
especial de alunos do Oporto British School.
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Violino I
James Dahlgren*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Maria Kagan
Vladimir Grinman
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Ianina Khmelik
José Despujols
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Vítor Teixeira
Paul Almond
José Sentieiro
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes
Flávia Marques*
Agostinha Jacinto*

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Anna Gonera
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Rute Azevedo
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Emília Alves

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov*
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Michal Kiska
Gisela Neves
Aaron Choi
Raquel Andrade*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec
Augustinas Treznickas*
Nelson Fernandes*
João Fernandes*
João Mendes*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Luciano Cruz*
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Pedro Miguel Silva
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Hugo Assunção*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino
Nimrod Ron*
Dawid Seidenberg

Tímpanos
Jean ‑François Lézé
Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Pedro Góis*

Harpa
Ilaria Vivan
Carolina Coimbra*

Piano/Órgão
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música



16

Coro Casa da Música

Sopranos 
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda
 
Contraltos 
Ana Calheiros
Brígida Silva

Tenores  
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos 
Benjamin McKee
Luís Rendas Pereira

Ar de Coro

Ana Silva
Carla Carvalho
Helena Almeida
Carlos Rico
António Reis
António Pereira
Maria Calado
Luísa Calado
Francisco Carvalho
Felipe Sil
Cesaltina Pinto
Joana Loureiro
Ângela Queiroz
Catarina Moura
António Miguel
Ana Magalhães 

Voz da Indústria 

Aida Santos
Carla Castro
Carla Ferreira
Cristina Magalhães
Elisabete Pinto de Sousa
Fátima Oliveira
Alberto Guedes da Costa
Isabel Socorro
José Carlos Magalhães

José Mesquita Alves
Leonor Machado
Margarida Melo
Maria Fernanda Rodrigues
Marília Rosário
Mónica Lázaro
Patrícia Braga
Pedro Carvalho

Super Coro 
Valentim de Carvalho

Ana Isabel Silva
Ana Morais
Andreia Calixto
Ângela Marques
Angie Abreu
António Sinde 
Beatriz Sinde 
Carmen Baptista
Cristina Alves
Cristina Novoa
Filipa Paiva Brandão
Filomena Cardoso
Hans Hammerle
Janeca Marques
Joana Moraes
Joana Sousa
João Emílio Almeida
Lála Faria
Lúcia Rocha
Luís Vasquez
Margarida Campos Carvalho
Margarida Carvalho
Maria Elisa Veiga 
Maria João Marinho
Maria Leonor Campos
Maria Leonor Moreira
Maria Leonor Regueira
Maria Luz Pacheco Miranda
Maria Manuela Martins 
Maria Teresa Amaral
Maria Vasquez
Mário Paiva
Marta Correia
Olga Machado
Orlando Rodrigues
Piu Braga da Cruz
Raquel Belard
Raquel Husghen
Rute Santos
Sandra Mourato

Sofia Soares
Teresa Azevedo
Teresa Carvalho

Oporto British School 

Alyça Self‑Mendes 
Anastasia Gómez de Aguero
António Saraiva 
Beatriz Coelho 
Beatriz Fontes 
Beatriz Rocha
Benedita Leite de Almeida 
Carlota Carrington
Carolina Figueiredo
Constança Afonso Morgado 
Filipa Pipiras 
Frederica Rodrigues 
Gonçalo Ferreira Bastos 
Guilherme Lopes 
Inês Araújo
João Pedro Bastos 
Lara Machado 
Laura Azevedo 
Layla Loftus 
Lourenço Leite 
Lucy Charles 
Luísa Baldaia 
Manuel Maria Monteiro 
Maria André Santos 
Maria Clara Gonçalves
Maria Inês Quelhas Lima 
Maria Madalena Cavaco Pinto  
Maria Rita Cavaco Pinto 
Maria Sampaio 
Maria Silva Santos
Maria Souto 
Maria Vitória Santos 
Marina Azevedo 
Matias Machado 
Miguel Velez
Molly Costello 
Oliver Charles 
Pedro Pinho 
Sofia Symington 
Tomás Pinho
Victória Machado 
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CONSELHO DE FUNDADORES
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JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS
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ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

CIN S. A. 

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S.A.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO DO MAESTRO TITULAR DO REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA
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