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1ª PARTE

Joseph Haydn 
Sinfonia n.º 49 em Fá menor, La passione (1768; c.24min)

1. Adagio 
2. Allegro di molto 
3. Menuet e Trio 
4. Finale: Presto

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para piano e orquestra n.º 14, em Mi bemol maior, KV 449 (1784; c.22min)

1. Allegro vivace
2. Andantino
3. Allegro ma non troppo

2ª PARTE

Franz Schubert
Sinfonia n.º 2 em Si bemol maior, D. 125 (1814-15; c.30min)

1. Largo – Allegro vivace
2. Andante
3. Allegro vivace
4. Presto



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Christian Zacharias 
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/271438382

Os músicos voaram na TAP AIR Portugal,
a companhia aérea da Casa da Música.
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Em 1816, no seu diário, Schubert criticava a 
música de Beethoven por “levar as pessoas à 
loucura em vez de as unir em amor, incitá-las 
ao riso em vez de as elevar a Deus”. O mesmo 
Schubert, poucos anos mais tarde, numa dedi-
catória de 1822, confessava-se admirador de 
Beethoven. Esta aparente contradição tanto 
sugere um percurso de descoberta por parte 
de um jovem criador, como revela a ansiedade 
de uma influência que remontava não apenas 
a Beethoven, mas também a uma linhagem 
de compositores como Mozart ou Haydn. 
Embora Schubert, de todos, tenha sido o único 
nascido em Viena, é habitual associar estes 
nomes a esta cidade, e a uma cultura musical 
que se tornou determinante não apenas para 
a formação do próprio conceito de música 
erudita, mas também para o seu estudo, recep-
ção e performance. É nesta linhagem e neste 
recorte temporal e estilístico que se inserem 
as obras a apresentar neste concerto, entre 
os formatos da sinfonia e do concerto para 
instrumento solista.

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 sin-
fonias de Haydn, a denominação pela qual a 
Sinfonia n.º 49 é conhecida, La Passione, não 
foi atribuída pelo compositor. Este facto é sig-
nificativo se tivermos em conta a importância 
dos títulos para a caracterização das obras, 
e a forma como influenciam a recepção pelo 
público e até a interpretação dos músicos. 
Esta denominação, aliada ao facto de a Sinfo-
nia ter sido composta em 1768 (durante o desig-
nado período Sturm und Drang de Haydn), tem 
levado à sua caracterização como obra trágica, 
relacionando-a precisamente com a estética 
do Sturm und Drang, movimento literário de lín-
gua alemã a que estiveram associados autores 
como Goethe ou Schiller na década de 1770. A 
ligação com Haydn não é linear, conhecendo-
-se o seu alheamento relativamente às corren-
tes literárias da época. Mas poderá ter ocorrido 
alguma osmose entre os princípios do Sturm 
und Drang, que privilegiava a manifestação de 
sentimentos sombrios, e a exploração de efei-
tos de contrastes e a expressividade da escrita 
de Haydn nesse período.

No caso desta Sinfonia, a denominação La 
Passione constará de uma única fonte de 1790 
em Schwerin, uma cidade alemã onde existia 
a tradição de apresentar oratórias durante a 
Semana Santa. A designação não seria refe-
rente ao carácter da obra, mas ao período do 
calendário religioso em que teria sido apresen-
tada. Já outra fonte da mesma época, na Gesell-
schaft der Musikfreunde de Viena, regista: “nel 
suo antusiasmo il Quakuo di bel’humore. questa 
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Sinfonia serve di Compagna a quella del Philoso-
pho Inglese dell’ istesso autore”. Segundo Elaine 
Sisman, esta inscrição poderá fazer referência 
a duas comédias teatrais da altura: Die Quäker, 
tradução de uma peça de Nicolas de Chamfort, 
e Il filosofo inglese de Carlo Goldoni, que integra 
também duas personagens da religião quacre. 
Sisman aborda este caso e outros, como a Sinfo-
nia n.º 60, em que Haydn reutilizou música com-
posta para teatro, como prova de que algumas 
obras poderão ter sido usadas como música 
incidental em teatro. Poderá, pois, ter havido 
uma interacção importante entre produção sin-
fónica e teatral, e o teatro ter sido um repositó-
rio de inspiração para Haydn. A apresentação de 
peças teatrais era aliás comum nos palácios de 
Eisenstadt e Eszterháza, 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 ideário do Sturm und Drang, revelada através 
do uso do modo menor (invulgar nas sinfonias 
dessa altura) e da presença de recursos técni-
cos 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 sinfonias.

Independentemente da visão adoptada, há 
características que destacam esta Sinfonia na 
produção de Haydn. Desde logo, a sua estru-
tura 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. O tom lamentoso 
é reforçado pelo uso de ligaduras englobando 
breves grupos de notas e pelas cesuras daí 

resultantes. No 2º andamento, Allegro di molto, 
Haydn mantém a tonalidade de Fá menor, esta-
belecendo assim um contraste particularmente 
interessante: entre o uso de uma tonalidade 
menor, que remete para um cariz mais trágico 
e/ou reflexivo e melancólico, 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 poderiam ser associa-
dos a obras de características mais expansivas 
e joviais. O Menuet segue a estrutura tradicional 
do formato: o minueto propriamente dito sugere 
a elegância associada a esta dança de corte a 
três tempos, e é seguido por um Trio em que 
os instrumentos de sopro (oboés e trompas) 
assumem um protagonismo que não ocorre 
nos restantes andamentos; o andamento ter-
mina com a repetição do minueto. O Presto final, 
marcado pela utilização de notas repetidas e 
ritmos pontuados, retoma o carácter empol-
gado do 2º andamento.
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Concerto para piano e orquestra n.º 14, 
em Mi bemol maior, KV 449

Em 1784, Mozart vivia uma das fases mais 
bem-sucedidas da sua carreira: numa carta 
enviada ao pai Leopold, a 4 de Março, listava os 
22 concertos a realizar entre 22 de Fevereiro e 3 
de Abril, incluindo séries por subscrição e apre-
sentações em salões aristocráticos. Mozart 
estava claramente na moda junto das elites inte-
lectuais e aristocráticas de Viena, cidade onde 
residia desde 1781. A composição de concertos 
para piano esteve no centro da sua actividade 
durante este período, já que lhe permitia inte-
grar nos programas obras suas e, em simultâ-
neo, apresentar-se como pianista. Durante esta 
época compôs 17 concertos, entre o Concerto 
n.º 11 (KV 413), de 1782 -83, e o Concerto n.º 27 
(KV 595), do ano da sua morte (1791). A distri-
buição destas composições durante o período 
não é homogénea e reflecte uma sequência de 
oportunidades seguida de constrangimentos 
pessoais e profissionais. Há três anos que se 
destacam: 1784, em que compôs seis concer-
tos; 1785 e 1786, com três concertos cada. A 
partir daí, coincidindo com um período de difi-
culdades económicas que perdurou até à sua 
morte, compôs apenas mais dois concertos 
e dificilmente conseguia organizar séries por 
subscrição rentáveis.

É precisamente do ano excepcional de 1784 
que data o Concerto para piano n.º 14, consi-
derado por vários musicólogos como a obra 
que marca o início da maturidade do composi-
tor neste género. A composição do Concerto, 
iniciada em 1782, foi logo interrompida; uma 

encomenda de uma aluna de piano, Maria Anna 
Barbara von Ployer, terá motivado Mozart a 
retomar o trabalho em 1784. A correspondên-
cia com Leopold sugere que terá sido Mozart a 
estrear esta obra, que o próprio descreve como 
“peculiar”, até pelo facto de poder ser tocada 
com uma orquestra de cordas, retirando as 
partes de oboé e trompa.

Entre os aspectos a destacar está a utili-
zação do formato da dupla exposição logo no 
andamento inicial, Allegro vivace. Este formato 
já tinha sido usado por compositores como 
J. C. Bach em inícios da década de 1760, mas 
estabelece-se como modelo para o concerto 
de solista e orquestra com Mozart. Consiste 
na exposição inicial dos motivos principais 
de um andamento pela orquestra, seguida de 
nova exposição pelo instrumento solista que 
repete ou ornamenta o material já apresentado, 
podendo também incluir novos motivos. Este 
formato confere um particular dramatismo aos 
andamentos iniciais, que se nota logo na expo-
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sição orquestral deste andamento: a orquestra 
apresenta contrastes entre passagens asser-
tivas e motivos líricos, enquanto a exposição 
do piano introduz novo material melódico; as 
passagens rápidas baseadas em escalas e 
arpejos reforçam a dimensão idiomática e 
virtuosística do piano. O diálogo entre piano e 
orquestra é mais partilhado na secção inter-
média do desenvolvimento, regressando a uma 
distinção clara de papéis na reexposição. O final 
do andamento inclui uma cadenza, uma secção 
solística de cariz improvisatório (composta por 
Mozart para a sua pupila).

É quase cliché relacionar os andamen-
tos lentos de obras sinfónicas de Mozart com 
a influência da ópera italiana, mas a ligação é 
inevitável. No Andantino, o piano não só assume 
esse cariz lírico, como o desenvolve: apesar de 
se basear nos conteúdos melódicos da orques-
tra, a parte de piano elabora profusamente 
sobre esse material comum, recorrendo a técni-
cas de ornamentação reminiscentes de práti-
cas vocais da ópera da época. Já o Allegro ma 
non troppo final, que o público da época espe-
raria ser o momento mais leve e humorado 
(outro cliché associado aos andamentos finais), 
recorre à técnica de imitação, o procedimento 
mais sério e ortodoxo em composição musi-
cal. Assim, Mozart aplica uma técnica ligada a 
estilos já obsoletos na altura (dos períodos da 
Renascença e do Barroco), criando uma asso-
ciação que seria seguramente percebida como 
irónica pelos seus contemporâneos.

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Sinfonia n.º 2 em Si bemol maior, D. 125

A primeira referência a uma apresenta-
ção pública da Sinfonia n.º 2 data de 1877, em 
Londres, quase 30 anos depois da morte de 
Schubert. No entanto, a julgar por uma dedica-
tória nas partes de orquestra, poderá ter sido 
apresentada ainda em vida do compositor por 
iniciativa do dedicatário, Franz Lang, director 
da escola Kaiserlich-königliches Stadtkonvikt 
em Viena. Schubert havia estudado entre 1811 e 
1813 nesse estabelecimento, onde existia uma 
orquestra de estudantes. Esta ausência da obra 
da esfera pública dos concertos poderia justi-
ficar-se pela idade do compositor: ente 1814 e 
1815, quando a compôs, teria apenas 17/18 anos 
e estava em início de carreira, embora já fosse 
autor de obras como a Sinfonia n.º 1 e um dos 
seus Lieder mais representativos, “Gretchen am 
Spinnrade”. Na realidade, a ausência do reper-
tório sinfónico de Schubert dos palcos foi um 
facto recorrente: nunca ouviu as suas 9 sinfonias 
serem tocadas por uma orquestra profissional, 
e só a partir de 1840 começaram a ser publica-
das. Vários autores apontam a predilecção de 
Schubert por contextos de apresentação semi-
privados (salões e tertúlias) como um dos factos 
que o mantiveram arredado de maior exposição 
pública, e que determinaram uma orientação 
para géneros como o Lied (só em 1815, compôs 
145 Lieder) e a música de câmara. Foram estes 
repertórios que lhe granjearam reputação no 
meio vienense, reputação que só se expandiu 
para além deste contexto após a sua morte.

A influência de Beethoven é frequentemente 
apontada em relação à Sinfonia n.º 2, tanto em 
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termos formais e estilísticos como pelas seme-
lhanças directas, nomeadamente entre o Allegro 
vivace do 1º andamento e a abertura de As Cria‑
turas de Prometeu, composta por Beethoven 
para um bailado estreado em 1801. O 1º anda-
mento desta sinfonia evidencia ainda outros 
pontos em comum: o Allegro vivace já referido 
é precedido por uma introdução em tempo lento 
(Largo), de cariz majestoso, reforçado pela utili-
zação de ritmos pontuados em diálogo com 
passagens figurativas nas cordas. Também no 
Allegro vivace, o recurso a motivos que se repe-
tem e vão modulando constitui um traço que 
Schubert herdou de Beethoven, mas que desen-
volverá de forma pessoal. Neste andamento, o 
carácter de irrequietude é transmitido pelo moto 
continuo da figuração, interrompido apenas por 
temas líricos que nos relembram a actividade 
de Schubert enquanto compositor de Lieder e 
que estabelecem, portanto, um plano melódico 
e expressivo sobreposto ao frenesim constante 
do acompanhamento.

O 2º andamento, Andante, é o único exem-
plo de utilização do formato de tema e varia-
ções numa sinfonia de Schubert. A estrutura 
do tema é convencional: divide-se em duas 
partes, delimitadas e repetidas, e as varia-
ções mantêm esta estrutura. Aliás, é patente 
a semelhança nas variações iniciais, já que 
as alterações introduzidas têm mais impacto 
a nível de orquestração: na variação 1 é dado 
destaque às partes de oboé e flauta; na varia-
ção 2 às partes de violoncelo e contrabaixo; e 
na variação 3 a omissão dos instrumentos de 
cordas graves confere um carácter ligado e 
expressivo à secção. A variação 4 sobressai 
pela alteração para modo menor, assumindo 
maior gravidade, e o retorno ao modo maior 
na variação 5 coloca de novo uma secção 
de naipes em destaque, desta vez os sopros 
de madeira. O andamento termina com uma 
secção conclusiva calma, anunciada por notas 
repetidas nas trompas.

Embora o Trio (secção intermédia) do 3º 
andamento (Allegro vivace) evoque as danças 
de corte do período Barroco, e a própria parti-
tura assinale a associação deste andamento 
ao formato do minueto, a secção inicial dificil-
mente relembra a elegância dessa dança. O 
andamento assume-se assim como híbrido 
entre o minueto e o scherzo, este último 
frequentemente presente em terceiros anda-
mentos de obras sinfónicas e de câmara de 
Beethoven. A energia deste minueto/scherzo 
prolonga-se aliás para o Presto final, caracte-
rizado pela construção de clímaces através da 
dinâmica e da sobreposição gradual de naipes. 
Tal como no primeiro andamento, a actividade 
frenética dos motivos de acompanhamento 
mantém uma sequência de movimento quase 
constante, a que se sobrepõem temas mais 
expansivos e líricos em naipes específicos.

HELENA MARINHO, 2018
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Christian Zacharias  
direcção musical e piano

Christian Zacharias destaca-se entre os maes-
tros e pianistas da sua geração como alguém 
que procura o que está para lá das notas musi-
cais, em interpretações elaboradas, detalha-
das e claramente articuladas. Combinando o 
seu estilo único, íntegro, expressivo e profundo 
com uma personalidade carismática, é reco-
nhecido não só como um dos grandes pianis-
tas e maestros mundiais mas também como 
pensador musical. A sua carreira internacional 
floresceu através de inúmeros concertos acla-
mados com as principais orquestras do mundo 
e maestros de renome, além  de vários prémios 
e gravações.

Em 2017/18, Christian Zacharias iniciou um 
período de três temporadas como Maestro 
Convidado Principal da Orquesta y Coro de 
la Comunidad de Madrid, o que inclui a parti-
cipação no Festival Schumann com as quatro 
sinfonias e o grande Concerto para piano do 
compositor alemão. A música de Schumann é 
central no seu trabalho e dá forma também aos 
concertos que realiza no Festival de Zermatt 
e em Gävle, Göteborg, Bucareste e Gdansk. 
Prossegue a colaboração com a Filarmónica de 
Estugarda, com a qual apresenta um programa 
de Mozart/Bruckner em digressão na Alema-
nha. Algumas das cidades onde actua são 
Montréal, Porto, Bilbau e Bergen. Realiza reci-
tais de piano dedicados a Haydn e Bach em 
Paris, Essen, Zurique e Lyon, entre outras cida-
des, e a palestra “Criação a partir do nada?” 
sobre Haydn.

Durante muito tempo, foi Parceiro Artís-
tico da Orquestra de Câmara de St. Paul, à 
qual está ainda profundamente ligado. Desen-
volve também laços com as Sinfónicas de 

Gotenburgo, Bamberg e Boston, a Orques-
tra de Câmara da Basileia e a Orquestra da 
Konzerthaus de Berlim. Além de recitais nos 
grandes centros musicais, colabora com músi-
cos como Frank Peter Zimmermann, o Quar-
teto de Cordas de Leipzig e Baiba Skride.

Dedica-se regularmente à ópera, tendo diri-
gido produções de La Clemenza di Tito e As 
Bodas de Fígaro de Mozart e de La Belle Hélène 
de Offenbach. Em 2015 dirigiu As Alegres Coma‑
dres de Windsor de Otto Nicolai na Ópera Real 
da Valónia em Liège, uma produção premiada 
com o Prix de l’Europe Francophone pela Asso-
ciação Profissional de Críticos de Teatro, Música 
e Dança. Apareceu nos filmes Domenico Scar‑
latti in Sevilla, Robert Schumann – der Dich‑
ter spricht (INA, Paris), Zwischen Bühne und 
Künstlerzimmer (WDR-Arte) e De B comme 
Beethoven à Z comme Zacharias (RTS, Suíça). 
Gravou a integral dos concertos para piano de 
Beethoven (SSR-Arte).

Como Director Artístico e Maestro Titular 
da Orquestra de Câmara de Lausanne, realizou 
gravações que conquistaram a crítica interna-
cional. A sua integral dos concertos para piano 
de Mozart deu-lhe o Diapason d’Or, o Choc du 
Monde de la Musique e o ECHO Klassik Award. 
Mais recentemente gravou as quatro sinfo-
nias de Schumann e as Sinfonias de Berlim de 
C. P. E. Bach.

Entre os muitos prémios que tem conquis-
tado destaca-se o Midem Classical Award 
2007 para “Artista do Ano”. O Governo Fran-
cês atribuiu-lhe o título de Officier dans l’Ordre 
des Arts et des Lettres e o seu contributo para 
a cultura na Roménia foi também premiado, em 
2009. Em 2016 foi nomeado membro da Real 
Academia Sueca de Música. Em 2015 e 2017 
presidiu ao júri do Concurso Clara Haskil, e 
em 2018, como presidente do júri do Concurso 
Geza Anda, dirige o concerto final.



9

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

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, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar-
teto Arditti. Diversos compositores trabalha-
ram 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, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger e Harrison 
Birtwistle, a que se junta em 2018 o compositor 
austríaco Georg Friedrich Haas.

A Orquestra tem -se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, 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, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques-
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate-
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi-
res de la musique, em França. Em 2013 foram 
editados os concertos para piano de Lopes-
-Graça, pela Naxos, e o disco com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na 
revista Gramophone. Nos últimos anos surgi-
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2018, a Orques-
tra apresenta um conjunto de obras -chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre-
tada cantata Gurre ‑Lieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta‑
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém-
-descoberta de Stravinski, um cine -concerto 
com o filme Há Lodo No Cais em celebração 
dos 100 anos de Leonard Bernstein e as sono-
ridades inusitadas de um concerto de Haas ao 
lado de um quarteto de trompas alpinas!

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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Flávia Marques*

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Anna Gonera
Jean Loup Lecomte
Francisco Moreira
Rute Azevedo
Hazel Veitch
Luís Norberto Silva

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Tímpanos
Bruno Costa

*instrumentistas convidados



27 Mai Dom · 18:00 Sala Suggia
Christian Zacharias
Ciclo Piano Fundação EDP
Tributo a D. Helena

J. Haydn Sonata em Sol menor, Hob. XVI:44

J. S. Bach Suite francesa nº 5, em Sol maior

J. Haydn Sonata em Lá bemol maior, Hob. XVI:46

-

Franz Schubert Sonata em Lá menor, D. 845

Antes de se tornar um dos mais apreciados 
maestros do repertório clássico a nível mundial, 
Christian Zacharias ganhou fama internacio-
nal como pianista. Premiado nos concursos de 
Genebra, Van Cliburn e Ravel, o pianista alemão 
conta com uma discografia de referência onde 
constam as integrais dos Concertos para piano 
de Mozart e Beethoven e das Sonatas de Mozart. 
No seu regresso à Casa da Música, interpreta 
Bach e Haydn, abordando obras -primas do 
Barroco e do Classicismo, bem como uma das 
sonatas predilectas de Schubert, repertório da 
sua especialidade. As obras em programa têm 
um pendor orquestral muito vincado e desper-
tam ainda mais interesse dada a consagrada 
carreira de Zacharias como maestro. 

26 Mai Sáb · 16:00 Sala 2
Piano Caos 
Tributo a D. Helena

Duarte Cardoso e José Alberto Gomes  

direcção artística e interpretação

Daniela Castro interpretação

Primeiro era o caos, a véspera do universo. Ou 
então o piano, que na Babel de elementos se 
torna o centro da criação difusa. Com um cenário 
concebido por alunos de Design de Produto da 
Universidade do Minho, o vídeo e a coreografia 
participam numa produção avessa à cataloga-
ção da música. De peças de repertório a outras 
quase desprovidas de partitura, com vários 
instrumentos e por interacção tecnológica, vale 
tudo onde o piano lança a (des)ordem.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


