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Wolfgang Amadeus Mozart  
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Te Deum laudamus, KV 141 

Composto em Salzburgo em 1769, o Te Deum 
de Mozart revela algumas das limitações que a 
idade precoce do compositor inevitavelmente 
imprimiu à obra. Uma das limitações reside na 
semelhança com o Te Deum de Johann Michael 
Haydn (1737 ‑1806), irmão mais novo de Joseph 
Haydn. Tal como o irmão, Michael foi bem‑
‑sucedido na composição, mas não obteve o 
mesmo grau de exposição que tornaria Joseph 
um compositor de referência para a história da 
música. É conhecido o contacto profissional 
próximo entre Michael e Mozart, enquanto músi‑
cos de corte do Arcebispado de Salzburgo, e a 
consequente influência que o compositor teve 
em Mozart, assim como a proximidade estilís‑
tica das suas composições. Este facto gerou 
inclusivamente equívocos na identificação de 
algumas obras de Michael, que chegaram a ser 
atribuídas tanto a Mozart como a Joseph.

No caso do Te Deum, considera ‑se que 
Mozart poderá ter utilizado a obra homónima 
de Michael Haydn como um guião, embora 
criando conteúdos musicais distintos. A utili‑
zação do mesmo texto constituiu só por si um 
enquadramento estrutural vinculativo. O texto 
latino Te Deum laudamus, que a tradição asso‑
ciou aos Santos Ambrósio e Agostinho, terá 
tido as suas origens no séc. V e constitui um 
hino de louvor e glorificação de Deus, Pai e 
Filho. Inicialmente associado a práticas impro‑
visatórias, a sua utilização em composições de 
música sacra tornou ‑se mais frequente a partir 
do período Barroco.

Tanto Michael Haydn como Mozart adop‑
taram a mesma estrutura em quatro secções: 
dois andamentos rápidos separados por uma 
secção breve em tempo lento, terminando com 
um andamento em estilo de fuga. Encontram‑
‑se também semelhanças entre os dois no que 
diz respeito à utilização de determinados moti‑
vos rítmicos e melódicos. É possível que Mozart 
tenha tomado como referência o Te Deum do 
seu conterrâneo com o objectivo de construir 
a sua versão ou, quiçá, como base para a abor‑
dagem de determinadas técnicas de composi‑
ção. Independentemente do tipo de influência, 
é já o estilo emergente de Mozart que encontra‑
mos nesta obra. O Allegro inicial, de exaltação de 
Deus, prenuncia, no seu vigor rítmico e na forma 
como as partes corais interagem com as partes 
de violino (contrastantes, mas também comple‑
mentares), as obras corais sinfónicas de uma 
fase mais avançada da vida do compositor. O 
brevíssimo Adagio, um apelo à ajuda de Deus, faz 
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a ligação a novo andamento rápido, Allegro, em 
que sobressaem as linhas corais, pontuadas por 
motivos rítmicos de notas repetidas nos violinos. 
A obra termina com um andamento baseado 
apenas no último verso do hino: “In te Domine, 
speravi non confundar in aeternum” (“Tive espe‑
rança em ti, Senhor: que eu jamais seja confun‑
dido”). O jovem Mozart aborda aqui uma técnica 
de imitação particularmente complexa, a fuga, 
desenvolvida não apenas a partir de um tema 
principal, mas de dois temas, revelando assim 
uma maestria notável para a sua idade.

Concerto para violino e orquestra n.º 1 
em Si bemol maior, KV 207

Numa carta enviada ao seu filho, em Outubro 
de 1777, Leopold Mozart exorta ‑o a dedicar ‑se 
de forma mais consequente à performance 
do violino. Leopold admite: “muitos desconhe‑
cem que tocas violino, por seres conhecido 
desde a infância como intérprete de tecla”. Não 
obstante, incita Wolfgang: “tu próprio desconhe‑
ces quão bem tocas violino, confia e toca com 
energia, com todo o coração e mente, sim, como 
se fosses o melhor violinista da Europa”. Embora 
Wolfgang tenha dedicado ao piano grande 
parte da sua actividade enquanto intérprete, 
o violino teve também um papel essencial na 
sua carreira, particularmente a nível da compo‑
sição: para além de 5 concertos para violino e 
orquestra, Mozart compôs mais de 30 sonatas 
para este instrumento, em duo com piano.

Leopold era um reconhecido pedagogo de 
violino e foi autor de um tratado sobre a inter‑
pretação deste instrumento, Versuch einer 
gründlichen Violinschule (1756), que é ainda 
hoje uma obra de referência para compreender 
as práticas interpretativas da época. O violino 
fez assim parte do percurso de aprendizagem 
de Wolfgang e das performances públicas que 

fez por vários países da Europa na sua fase de 
criança ‑prodígio. O violino foi também a sua via 
de entrada numa carreira profissional, já que o 
seu primeiro cargo oficial foi de Konzertmeister 
da orquestra do Arcebispo de Salzburgo, em 
1772 – um cargo para o qual tinha sido nomeado 
em termos honoríficos em 1769, sem remune‑
ração. Data desta fase, até 1775, a composição 
dos 5 concertos para violino. Tendo em conta 
a sua actividade no Arcebispado, é possível 
que Mozart tenha composto estes concertos 
para si próprio ou para um dos colegas músi‑
cos, como o Hofmusikdirektor Antonio Brunetti. 
Em qualquer dos casos, estamos perante obras 
de juventude; no caso do Concerto n.º 1 estão 
patentes características formais que remetem 
ainda para a influência do estilo barroco.

O Allegro moderato demonstra, desde 
logo, esta influência ao recorrer a uma estru‑
tura de blocos contrastantes. A diferenciação 
entre blocos é conseguida, por um lado, atra‑
vés da dinâmica (secções em forte que alter‑
nam com secções em dinâmica piano), e, por 
outro lado, através do confronto de tutti orques‑
trais (em que o violino solo participa como parte 
do ensemble geral) com secções centradas no 
violino solo com acompanhamento orquestral 
discreto. Este andamento segue inicialmente 
a sequência convencional da dupla exposi‑
ção: o tema principal, confiado aos instrumen‑
tos de tessitura aguda, é repetido pelo violino 
na sua primeira intervenção enquanto solista. 
O recurso a acompanhamentos baseados em 
motivos de notas repetidas nos instrumentos de 
tessitura grave reforça o pendor rítmico e enér‑
gico desta secção. Uma breve sequência de 
notas longas no violino solo, sem acompanha‑
mento, marca a apresentação do segundo tema 
principal em modo menor (o modo maior teria 
sido a opção mais corrente neste contexto), o 
que lhe incute um dramatismo diferenciado.
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O Adagio evidencia idêntica preferência por 
uma estrutura seccional, justapondo secções 
de tutti com outras solísticas, sem enfatizar 
momentos de diálogo entre o violino e a orques‑
tra. Destaca ‑se a fluidez da figuração de acom‑
panhamento, confiada sobretudo aos segundos 
violinos, mas também o cariz lírico dos solos.

O Presto é o único andamento final, entre os 
5 concertos para violino, a não utilizar a forma 
rondó (que se caracteriza pela repetição cíclica 
de um tema principal, em estilo de refrão) e a 
optar pela forma sonata, um formato tripar‑
tido em que o material musical é submetido a 
alterações e elaborações. Esta opção pode‑
ria revelar a intenção, por parte de Mozart, 
de demonstrar a sua perícia em técnicas de 
composição mais elaboradas. É mais provável, 
no entanto, que a escolha esteja ligada ao facto 
de o rondó ter assumido mais relevo a partir 
de 1773, precisamente a data de composição 
desta obra. Aliás, o Rondó KV 269 para violino 
e orquestra, composto em 1776 para Brunetti, 
poderá ter sido pensado como um final alter‑
nativo para este Concerto. Este andamento 
assume ‑se como o momento de maior virtuo‑
sismo do Concerto, tanto pela velocidade que 
requer na execução, como pela dificuldade da 
escrita violinística, concluindo assim num tom 
fogoso e vivaz esta obra de juventude.

Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 49 em Fá menor, La passione

À semelhança do que ocorre com outras sinfo‑
nias de Haydn, a denominação pela qual a 
Sinfonia n.º 49 é conhecida, La Passione, não foi 
atribuída pelo compositor. Este facto é signifi‑

cativo, se tivermos em conta a importância que 
os títulos descritivos têm para a caracterização 
das obras, assim como a forma como influen‑
ciam a sua recepção pelo público e mesmo a 
interpretação dos músicos. Este nome, aliado 
ao facto de a Sinfonia ter sido composta em 
1768 (frequentemente referido como o período 
Sturm und Drang da produção de Haydn), tem 
levado à sua caracterização como obra trágica 
e sombria, relacionando ‑a precisamente com a 
estética do Sturm und Drang, movimento lite‑
rário de língua alemã que envolveu, na década 
de 1770, autores como Goethe ou Schiller. A 
ligação com a música de Haydn não é linear, 
conhecendo ‑se o seu relativo alheamento 
quanto às correntes literárias da época. Mas 
poderá ter ocorrido alguma osmose entre a 
expressividade da sua escrita nesse período e 
os princípios do Sturm und Drang – que privi‑
legiava a expressão de sentimentos pessimis‑
tas e temáticas sombrias e explorava efeitos 
de contrastes.

No caso desta Sinfonia, segundo a musicó‑
loga Elaine Sisman, a denominação La Passione 
constará de uma única fonte de 1790 em Schwe‑
rin, uma cidade alemã onde existia a tradição de 
apresentar oratórias durante a Semana Santa. 
A denominação não seria referente ao carác‑
ter da obra, mas ao período do calendário reli‑
gioso em que teria sido apresentada. Já outra 
fonte da mesma época, conservada na Gesell‑
schaft der Musikfreunde de Viena, regista a 
seguinte informação: “nel suo antusiasmo il 
Quakuo di bel’humore. questa Sinfonia serve di 
Compagna a quella del Philosopho Inglese dell’ 
istesso autore”. Segundo Sisman, esta inscri‑
ção poderá fazer referência a duas comédias 
teatrais da altura: Die Quäker, tradução de uma 
peça do dramaturgo francês Nicolas de Cham‑
fort, e Il filosofo inglese de Carlo Goldoni, que 
integra também dois personagens da religião 
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quacre (quaker). Sisman aborda este caso e 
outros, como a Sinfonia n.º 60 em que Haydn 
reutilizou música composta para teatro, como 
prova de que algumas obras poderão ter sido 
usadas em apresentações teatrais (como 
música incidental, já que era raro compor ‑se 
música expressamente para o teatro). Poderá, 
pois, ter existido uma interacção importante 
entre produção sinfónica e teatral, e o teatro 
ter sido um repositório de inspiração de temas 
para Haydn. Aliás, a apresentação de peças 
teatrais era comum no palácio de Eszterháza 
em Eisenstadt, onde residia a família Esterházy, 
que empregou Haydn durante grande parte da 
sua carreira. Assim, a audição desta Sinfonia 
poderá levar ‑nos a considerar duas possíveis 
visões: por um lado, a sua proximidade ao ideá‑
rio do Sturm und Drang, revelada através do uso 
do modo menor (invulgar nas sinfonias dessa 
altura) e da presença de recursos técnicos 
menos comuns (saltos melódicos, dissonân‑

cias invulgares, ou frases de estrutura irregular 
ou com interrupções); em alternativa, podere‑
mos ouvir em cada andamento a expressão de 
um “carácter moral” de contornos dramáticos – 
Haydn usou essa expressão em declarações ao 
seu biógrafo Georg A. Griesinger, como forma 
de explicar os conteúdos das suas sinfonias.

Independentemente da visão adoptada, 
há características que destacam esta Sinfo‑
nia na extensa produção de Haydn. Desde logo, 
a sua estrutura em forma de sonata da chiesa, 
com um 1º andamento em tempo lento, Adagio, 
uma opção que se tornou invulgar no período 
Clássico, e que Haydn não voltaria a utilizar em 
obras subsequentes. O tom lamentoso deste 
andamento é reforçado pelo uso de ligaduras 
englobando breves grupos de notas e pelas 
cesuras daí resultantes. No segundo anda‑
mento, Allegro di molto, Haydn mantém a tona‑
lidade de Fá menor, estabelecendo assim um 
contraste particularmente interessante: entre o 
uso de uma tonalidade menor que remete para 
um cariz mais trágico e/ou reflexivo e melan‑
cólico, e a utilização de figuração rápida, com 
frequentes momentos de imitação entre partes 
instrumentais, notas repetidas e articulação em 
stacatto; ou seja, recursos técnicos que pode‑
riam ser associados a obras de características 
mais expansivas e joviais. O Menuet segue a 
estrutura tradicional deste formato: o minueto 
propriamente dito sugere a elegância asso‑
ciada a esta dança de corte a três tempos, e é 
seguido por um Trio em que os instrumentos de 
sopro (oboés e trompas) assumem o destaque 
e o protagonismo que não ocorrem nos restan‑
tes andamentos; o andamento termina com a 
repetição do minueto. O Presto final, marcado 
pela utilização de notas repetidas e ritmos 
pontuados, retoma o carácter empolgado do 
2º andamento.
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Wolfgang Amadeus Mozart 

Ave verum corpus, KV 618

Ao deixar o serviço do Arcebispo de Salzburgo 
para se fixar em Viena, em 1781, Mozart aban‑
donou praticamente a composição de música 
sacra. O novo contexto requeria a criação de 
outros tipos de obras: géneros vocais como 
a ópera, ou instrumentais como sinfonias ou 
concertos, que passaram então a ser o enfo‑
que da sua actividade. Para além do Requiem, 
que Mozart não concluiu, conta ‑se nesta fase 
apenas outra obra sacra, o Ave verum corpus, 
escrito meio ano antes do seu falecimento. 
Foi composto a pedido de Anton Stoll, mestre 
de coro em Baden, cidade onde a esposa de 
Mozart passou um período de repouso durante 
uma gravidez. O apoio de Stoll a Constanze 
nessa fase terá sido uma motivação importante 
para Mozart compor este moteto, um género 
vocal polifónico originário da Idade Média que 
perdeu alguma da sua importância a partir do 
final do período Barroco.

Mozart baseou ‑se no texto de um hino 
eucarístico do séc. XIV para criar uma das suas 
obras corais mais conhecidas. Apesar da sua 
brevidade (apenas 46 compassos), concentra 
alguns dos aspectos que são associados à fase 
final de produção do compositor: a excelência 
na criação de melodias de aparente simplici‑
dade, mas de construção e impacto super‑
lativos, e a perfeita conjugação dos timbres 
orquestrais e vocais, depurada da comple‑
xidade frequentemente associada à música 
sacra, entre outras características respon‑
sáveis pelo apelo emocional que a música de 
Mozart invariavelmente transmite.

HELENA MARINHO, 2018 

Pelo facto de a obra Laudate Dominum ter sido 

acrescentada ao programa à última hora, não foi 

possível incluir a respectiva nota de programa.
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TEXTOS ORIGINAIS E TRADUÇÕES

Wolfgang Amadeus Mozart 

Te Deum laudamus

[Allegro]
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem, omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli: 
tibi caeli et universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim, 
incessabili voce proclamant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra 
maiestatis gloriae tuae.

Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus 
laudat exercitus.
Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia:

Patrem immensae maiestatis;
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe:
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum 
suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus. 

Louvamos ‑te, Deus; confessamos ‑te, Senhor:
Toda a Terra te venera, Pai eterno.

A ti, todos os Anjos; 
a ti, os céus e todos os poderes.
A ti, os Querubins e os Serafins 
proclamam com uma voz incessante:

Santo, Santo, Santo, 
Senhor Deus dos Exércitos Celestes.
Os céus e a terra estão repletos 
da grandeza da tua glória.

Louva ‑te o glorioso coro dos Apóstolos,
Louva ‑te a venerável legião dos Profetas,
Louva ‑te o exército, 
vestido de branco, dos Mártires.
Reconhece ‑te, por toda a Terra, 
a Santa Igreja:

A ti, Pai de infinita majestade;
Ao teu venerando, verdadeiro e único Filho;
E também ao Espírito Santo, o Paracleto.

Tu, Cristo, rei de glória:
Tu és o Filho sempiterno do Pai.
Tu, que haverias de sofrer 
para salvar o homem, 
não temeste o ventre da Virgem.
Tu, vencido o aguilhão da morte,
abriste o reino dos céus aos fiéis.
Tu sentas ‑te à direita de Deus, 
na glória do Pai.
Nós cremos que voltarás como juiz. 
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[Adagio]
Te ergo quaesumus, 
tuis famulis subveni: 
quos pretioso sanguine redemisti.

[Allegro]
Aeterna fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te: 
et laudamus nomen tuum 
in saeculum, et in saeculum saeculi. 

Dignare, Domine, die isto 
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, 
miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos: 
quemadmodum speravimus in te.  

[–]
In te, Domine, speravi: 
non confundar in aeternum.

Rogamos ‑te, por isso, 
que protejas os teus servos,
que redimiste com o teu precioso sangue.

Faz por contá ‑los entre os teus santos 
na glória eterna.
Salva o teu povo, Senhor, 
e abençoa a tua herança.
Guia ‑os e exalta ‑os até à eternidade.
Dia após dia, te celebramos 
e louvamos o teu nome 
para sempre e pelos séculos dos séculos.

Digna ‑te, Senhor, a guardar ‑nos 
sem pecado neste dia.
Tem piedade de nós, Senhor, 
tem piedade de nós.
Sê misericordioso connosco, Senhor, 
do mesmo modo que nós tivemos esperança 

em ti.

Tive esperança em ti, Senhor: 
que eu jamais seja confundido.
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Laudate Dominum

Laudate Dominum omnes gentes.
Laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misericordia eius,
et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum.
Amen.

Ave verum corpus 

Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum 
in cruce pro homine,
cujus latus perforatum 
unda fluxit et sanguine:
esto nobis praegustatum 
in mortis examine.

Louvai o Senhor, todas as nações.
Exaltai ‑o, todos os povos.
Porque o seu amor para connosco
não tem limites,
e a fidelidade do Senhor é eterna.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito santo.
Como era no princípio, agora e sempre
pelos séculos dos séculos.
Ámen.

Salve, ó verdadeiro corpo, 
nascido da Virgem Maria,
que verdadeiramente sofreste
e foste imolado na cruz pelos homens,
de cujo lado trespassado 
jorrou água e sangue:
possamos nós receber‑te
na hora da nossa morte.

Tradução: Joana Serafim (Te Deum) e versão 
portuguesa dos textos litúrgicos (Laudate 
Dominum e Ave verum).



11

Paul McCreesh direcção musical 

Paul McCreesh é frequentemente convidado 
para dirigir as principais orquestras e coros do 
mundo. Recentemente apresentou ‑se com a 
Orquestra do Gewandhaus de Leipzig, a Filar‑
mónica de Bergen, a Royal Northern Sinfonia, 
as Sinfónicas de Tóquio, Hong Kong e Sidney, 
as Orquestras do Festival Verbier e a Orques‑
tra da Konzerthaus de Berlim. Desenvolve uma 
estreita colaboração com as Orquestras de 
Câmara de Saint Paul e da Basileia. 

Com o Gabrieli Consort & Players, do qual é 
fundador e director artístico desde 1982, reali‑
zou diversas digressões mundiais e gravações 
premiadas. Entre 2013 e 2016, foi Maestro Titu‑
lar e Conselheiro Artístico da Orquestra Gul‑
benkian, onde dirigiu um repertório abrangente 
que se estendia do período Clássico à música 
dos séculos XIX e XX, com enfoque especial no 
repertório sinfónico, na oratória e na ópera em 
concerto. Trabalhou também de forma muito 
próxima com o Coro Gulbenkian. 

Estabeleceu uma forte reputação em casas 
de ópera, dirigindo produções no Teatro Real 
(Madrid), na Ópera Real Dinamarquesa, na 
Opéra Comique, na Vlaamse Opera e no Ver‑
bier Festival. Recentemente dirigiu A Midsum‑
mer Night’s Dream de Britten na Ópera de 
Bergen, tendo regressado à Vlaamse Opera 
para uma produção de Idomeneo. 

A presente temporada é marcada pelas 
estreias de Paul McCreesh à frente da Orques‑
tra de Câmara de Viena, no Haydn Festival em 
Burgenland, e da Filarmónica de Bremen, num 
programa com Mozart e Britten. Regressa à 
Royal Northern Sinfonia para dois programas 
com obras de Mozart, Haydn, Elgar e Mendels‑
sohn; e dirige ainda a Filarmónica de Praga e a 
Arctic Chamber Orchestra.

Huw Daniel violino

Huw Daniel estudou na Ysgol Gyfun Ystalyfera, 
Sul de Gales, continuando depois como bolseiro 
em órgão no Robinson College (Cambridge), 
onde se diplomou em música com os máxi‑
mos louvores em 2001. Estudou depois violino 
barroco na Royal Academy of Music durante 
dois anos, com Simon Standage. Em 2004, 
foi membro da Orquestra Barroca da União 
Europeia (OBUE), cujos membros formaram 
depois a Harmony of Nations continuando a 
apresentar ‑se sob este nome.

Huw Daniel é membro da Orchestra of the 
Age of Enlightenment, do Dunedin Consort e da 
Orquestra Barroca Irlandesa, além de concer‑
tino da Orquestra Barroca Casa da Música 
desde 2004. Como concertino convidado, 
tem tocado e gravado com a OBUE, o English 
Concert, o King’s Consort, The Sixteen e o 
Barokkanerne de Oslo. Em 2017 foi convidado 
à última hora para dirigir a Orchestra of the Age 
of Enlightenment numa digressão com a inte‑
gral dos Concertos Brandeburgueses. Toca 
num violino de Alessandro Mezzadri de c.1720, 
cedido pela Jumpstart Junior Foundation.
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Orquestra Barroca  
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo 
Bernardini, Fabio Biondi, Harry Christophers, 
Antonio Florio, Paul Hillier, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Rachel Podger, Christophe 
Rousset, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova, Rachel 
Podger e agrupamentos como The Sixteen ou 
o Coro Casa da Música. 

O cravista de renome internacional Andreas 
Staier escolheu a Orquestra Barroca Casa da 
Música para gravar o seu mais recente disco 
com os dois concertos de Carlos Seixas, uma 
colaboração que dará lugar, ao longo de 2018, 
a actuações não só no Porto, como também 
na Ópera de Dijon, na BASF em Ludwigsha‑
fen am Rhein, na Konzerthaus de Viena e nas 
Noites de Queluz em Sintra. Numa tempo‑
rada que promove o encontro com diferen‑
tes geografias, a Áustria está presente com 
Haydn e Mozart, destacando ‑se a interpre‑
tação do 1º Concerto para violino com Huw 
Daniel no papel de solista. É com o Barroco 
alemão que a orquestra celebra a Páscoa, 
num programa que inclui cantatas de Bach e 
o magnífico Salve Regina de Händel e assinala 
a estreia da aclamada soprano Marie Lys na 
Casa da Música. A extraordinária Missa em Si 
menor de Bach encerra o ano com chave ‑de‑

‑ouro no Concerto de Natal partilhado com o 
Coro Casa da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Händel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida. Apresentou ‑se em 
digressão em Espanha (Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festi‑
val Handel de Londres) e França (Festivais 
Barrocos de Sablé e de Ambronay), além das 
actuações em várias cidades portuguesas – 
incluindo os festivais Braga Barroca e Noites de 
Queluz. Ao lado do Coro Casa da Música, inter‑
pretou Cantatas de Natal de Bach em concer‑
tos no Porto e em Ourense. Em 2015 estreou ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.
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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 Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin 
Gritton, Andrew Parrott, Marco Mencoboni, 
Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James Wood, 
Douglas Boyd, Martin André, Baldur Brönni‑
mann, Laurence Cummings, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Christoph König, Peter 
Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, 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 
de obras como Missa em Dó menor e Requiem 
de Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beetho‑
ven, Requiem Alemão de Brahms, 3ª Sinfo‑
nia de Mahler, Messias de Händel, Te Deum de 
Charpentier, Oratória de Natal, Magnificat e 
Cantatas de Bach, História de Natal de Schütz, 
Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarla‑
tti, grandes obras corais ‑sinfónicas de Proko‑
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos 
focos de atenção do Coro, com progra‑
mas dedicados ao período de ouro da polifo‑
nia renascentista, a Lopes ‑Graça ou a obras 
corais ‑sinfónicas como o Requiem à memó‑
ria de Camões de Bomtempo e o Te Deum de 
António Teixeira. As criações dos séculos XX 
e XXI têm também um peso importante no 
seu repertório, que incluiu a estreia nacional 
do Stabat Mater de James Dillon e do Moth 

Requiem de Harrison Birtwistle, além de obras 
de Lachenmann, Schoenberg, Stockhausen, 
Gubaidulina ou Cage.

Na temporada de 2018, o Coro apresenta 
obras ‑primas da história da música junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais Gurre ‑Lieder de 
Schoenberg, Te Deum de Bruckner, As Esta‑
ções de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Cantatas de Webern ou Sinfonia Ressurrei‑
ção de Mahler. Os programas a cappella ofere‑
cem um panorama muito alargado da melhor 
música coral, desde a escola franco ‑flamenga 
do século XV a Arvö Part, passando por obras 
sacras do Barroco italiano e música francesa 
de inspiração impressionista.

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.
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Orquestra Barroca  
Casa da Música

Violino I
Huw Daniel
Miriam Macaia
César Nogueira
Prisca Stalmarski

Violino II
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Raquel Cravino
Flávio Aldo

Viola
Raquel Massadas
Manuel Costa

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote
José Rodrigues Gomes

Trompa natural
Hugo Carneiro
Jaime Resende

Cravo/Órgão
Fernando Miguel Jalôto

Coro  
Casa da Música

Sopranos 
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda

Contraltos 
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Joana Guimarães
Joana Valente

Tenores  
Almeno Gonçalves 
Gabriel Neves dos Santos
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos 
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres

Organista co-repetidor 
Fernando Miguel Jalôto



24 Fev Sáb · 18:00 Sala Suggia
Gurre-Lieder

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical

Magdalena Anna Hofmann Tove/soprano

Christina Daletska Waldtaube/meio‑soprano

Robert Dean Smith Waldemar/tenor

Jeff Martin Klaus‑Narr/tenor

André Baleiro Bauer/barítono

Salome Kammer narradora

 

Arnold Schoenberg Gurre‑Lieder 

(versão Erwin Stein)

 
Era uma vez um rei dinamarquês chamado 
Valdemar, cuja mulher assassinou a sua amante 
no Castelo de Gurre. Esta lenda, cuja suposta 
veracidade remonta ao século XII, deu origem 
às Canções de Gurre com base em poemas 
de Jacobsen e que Schoenberg conheceu na 
tradução alemã. O resultado foi uma grande 
cantata para orquestra, coro, narrador e cinco 
solistas que personificam as personagens 
da história de amor. Estreada na celebér‑
rima Musikverein de Viena em 1913, a cantata 
gozou de um sucesso estrondoso e é conside‑
rada uma das grandes obras‑primas da música 
ocidental. Nesta interpretação, sob a direcção 
do maestro suíço Stefan Blunier, Gurre‑Lieder 
conta com um elenco internacional de solis‑
tas do mais alto gabarito e no qual se inclui o 
jovem barítono português André Baleiro, o mais 
recente vencedor do prestigiado Concurso 
Internacional Robert Schumann de Zwickau11 

Mar Dom · 18:00 Sala Suggia
Richard Goode

Ciclo Piano Fundação EDP

William Byrd 2 Pavanas e Galhardas de My Lady 

Nevills Booke

J. S. Bach Suite Inglesa n.º 6 em Ré menor

L. van Beethoven Sonata n.º 31 em Lá bemol 

maior, op. 110

–

Claude Debussy Prelúdios, 2º caderno

 
O pianista Richard Goode goza de um estatuto 
lendário nas principais salas de concerto do 
mundo, tendo sido apelidado pela crítica como 
“a resposta norte‑americana a Alfred Brendel”. 
Após vencer o Concurso Internacional Clara 
Haskil, em 1973, lançou‑se numa carreira inter‑
nacional especialmente reconhecida pela 
discografia que inclui integrais das sonatas e 
concertos de Beethoven e dos concertos de 
Mozart. Bach está igualmente entre os seus 
compositores de eleição e Brahms valeu‑lhe 
o prestigiado Grammy Award. No seu recital 
de estreia na Casa da Música, Richard Goode 
apresenta peças incluídas na sua discografia 
premiada e celebra o centenário da morte de 
Debussy, interpretando o segundo caderno 
dos Prelúdios.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


