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Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Maurice Ravel 
La Valse, poema coreográfico para orquestra (1920; c.12min)

Joly Braga Santos
Sinfonia n.º 4, em Mi menor, op. 16 (1950; c.50min)

1. Lento – Allegro con fuoco 
2. Andante 
3. Allegro tranquillo 
4. Finale: Adagio; Epílogo: Hino à Juventude

Concerto sem intervalo.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Baldur Brönnimann 
sobre o programa.

https://vimeo.com/303470330
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Maurice Ravel 
CIBOURE, 7 DE MARÇO DE 1875  

PARIS, 28 DE DEZEMBRO DE 1937

La Valse

Maurice Ravel foi um dos compositores mais 
originais do princípio do século XX, com uma 
obra musical de grande sofisticação, sensibi-
lidade e refinamento. A sua prática compo-
sicional foi marcada pelo exemplo dos seus 
predecessores, revelando uma grande ligação 
não só à música francesa do século XIX, mas 
também à tradição europeia em geral, nomea-
damente um entusiasmo por compositores 
como Mozart, Bellini, Chopin, Liszt, R. Strauss e 
Puccini. Mais do que isso, deve ser destacado o 
interesse que revelou desde cedo pelo passado 
musical francês, impondo-lhe, no entanto, uma 
perspectiva claramente de século XX, através 
do uso de determinadas técnicas composicio-
nais. Esta sua tendência neoclássica levava-o, 
assim, à representação de um passado mais 
imaginado do que real. Para além deste fascí-
nio com a distância histórica também deve ser 
mencionado o seu fascínio com a distância 
geográfica. Tal como aconteceu com Debussy, 
a Exposição Universal de Paris em 1889 teve 
um impacto muito forte em Ravel. O conheci-
mento de sonoridades como as do gamelão 
javanês e da música russa teriam consequên-
cias na sensualidade das suas obras mais exóti-
cas. A isto acresce o seu entusiasmo pelo blues 
e pelo jazz, que conheceu durante uma viagem 
à América do Norte em 1928.

Em termos estilísticos, a sua identidade 
começou a revelar-se desde cedo. Assumiu-
-se também como um dos grandes inovado-
res da escrita pianística, por vezes altamente 
complexa, dando uma ênfase especial à explo-

ração do instrumento a nível tímbrico e textural. 
A sua abordagem à composição para orques-
tra revela igualmente a centralidade dessa 
preocupação. O próprio Ravel admitiu que 
a sua concepção do acto composicional era 
marcada por uma preocupação constante com 
a procura da perfeição técnica, o que levou a 
que a opinião crítica, equivocada, frequente-
mente enfatizasse a ideia de que na sua música 
a técnica imperava sobre a expressividade. No 
entanto, o compositor afirmou também que 
não desconsiderava o âmago expressivo de 
qualquer obra. De facto, o seu trabalho resul-
tou em música de uma beleza refinada e de 
grande elegância técnica. Apesar de nunca se 
ter assumido como o principal rosto do Moder-
nismo, com a morte de Debussy, em 1918, Ravel 
passou a ser visto como o principal composi-
tor francês em actividade.

Corria o ano de 1906 quando Ravel come-
çou a esboçar a peça sinfónica Wien, conce-
bida enquanto tributo à valsa vienense, género 
que relacionava com “a ideia do fantástico 
redemoinho do destino” (em 1911 compo-
ria também, nesse sentido, as Valses nobles 
et sentimentales). O compositor acabaria, 
contudo, por se envolver noutros projectos, e 
Wien nunca chegou a tomar forma. Em 1919, 
terminada a Grande Guerra (em que, aliás, 
serviu como motorista), retomou a intenção 
de compor a peça, motivado agora pela enco-
menda de um novo bailado por parte de Diaghi-
lev. Mas o mundo era agora um lugar diferente, 
e a própria valsa enquanto género perdera a 
conotação de uma despreocupada joie de 
vivre, assumindo antes a tonalidade sinistra 
da recordação amarga de uma era desvane-
cida. Conquanto Ravel tenha negado tratar-se 
de uma alusão caricatural ou trágica à Europa 
do pós-Guerra, La Valse, composta entre 
1919 e 1920, surgia assim como uma fantasia 



4

apocalíptica em que é criada a sensação de 
uma superfície festiva sobre uma perturba-
dora voz subterrânea – o intervalo de trítono, 
historicamente conotado com o diabólico, 
permeia toda a dimensão melódica da obra. O 
bailado seria, porém, completamente descon-
siderado por Diaghilev (o empresário recu-
sou levar a obra à cena com os seus Ballets 
Russes), episódio que aliás ditou o corte de 
relações entre ambos, e La Valse acabaria por 
ser publicada enquanto poème choréographi-
que pour orchestre, adquirindo grande popu-
laridade nas salas de concerto depois da sua 
estreia, que teve lugar em Paris, em Dezembro 
de 1920, pela Orquestra Lamoureux. Só em 
1926 a obra seria estreada enquanto bailado, 
em Antuérpia, seguindo-se outras produções 
em 1928, pela companhia de Ida Rubinstein, 
que pouco depois daria também a première 
do Boléro.

As breves linhas que o compositor deixou 
como argumento sugerem um cenário coberto 
de uma densa névoa, cuja dissipação gradual 
nos permite distinguir pares que dançam a valsa 
num imenso salão de uma corte imperial, por 
volta de 1855, uma cena que se torna cada vez 
mais brilhante. A obra inicia-se numa atmos-
fera enigmática, por entre as brumas, com os 
murmúrios perturbadores dos contrabaixos. 
Gradualmente surgem fragmentos de valsas, 
à distância, que conduzem a uma melodia 
deprimida exposta pelos fagotes e pelas violas. 
Cabe à harpa libertar a luxuriante melodia de 
valsa que, conduzida pelos violinos, é tomada 
por toda a orquestra. Segue-se uma sequên-
cia de valsas de feições distintas – umas mais 
harmoniosas, outras mais elegantes, outras 
mais animadas, outras ainda mais imponen-
tes –, associadas às intervenções de diferen-
tes grupos instrumentais, no que o compositor 
demonstra largamente a sua imaginação e 

inventividade a nível tímbrico. No momento 
em que a música parece dirigir-se para um 
ponto culminante, regressa inesperadamente 
a atmosfera enevoada do início, que inaugura 
igualmente a segunda parte da peça. Todas 
as melodias da secção anterior reaparecem 
como memórias inesperadamente inquietan-
tes, enquanto a valsa começa a entrar num 
turbilhão imparável. Mas mais uma vez Ravel 
quebra o ímpeto, iniciando-se uma sequência 
desconcertante que conduz a orquestra a uma 
dança macabra. O compasso final – o único que 
não está em tempo de valsa – encerra a obra de 
modo brutal e implacável.
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Joly Braga Santos
LISBOA, 14 DE MAIO DE 1924

LISBOA, 18 DE JULHO DE 1988

Sinfonia n.º 4, em Mi menor

Joly Braga Santos alcançou um lugar desta-
cado na história da música em Portugal sobre-
tudo devido ao grande fôlego da sua produção 
sinfónica. Não obstante, a relevância da sua 
actividade neste domínio, representativa de 
todo um percurso estilístico, não obscurece a 
importância da sua produção noutros domínios, 
como a música de câmara, a ópera e a música 
coral. Em 1936 foi admitido no Conservatório 
Nacional, em Lisboa, onde então iniciou os estu-
dos de violino e piano, e mais tarde, em 1941, o 
curso superior de Composição. Mas o ponto de 
referência fundamental para o jovem Joly foi 
sem dúvida o modelo de Luís de Freitas Branco 
(1890-1955), figura que lhe ensinou Ciências 
Musicais e Composição a título particular (em 
paralelo à frequência do Conservatório), e com 
quem desenvolveu os elementos essenciais de 
uma robusta formação de compositor, tornan-
do-se inclusivamente o seu mais estimado 
discípulo. Posteriormente complementou a sua 
formação no estrangeiro: estudou direcção de 
orquestra com Hermann Scherchen em Veneza 
(1948) e na Suíça (1957-58) e composição com 
Virgilio Mortari em Roma (1959-61).

No seu percurso criativo – e em particular ao 
longo das suas seis sinfonias, compostas entre 
1947 e 1972, entre outra música orquestral –, 
é possível reconhecer três períodos estilís-
ticos, nos quais levou ao extremo os precei-
tos absorvidos de Freitas Branco. Assim, após 
uma primeira fase marcada por uma orienta-
ção neoclássica, tendencialmente modalista, 
embarcou, a partir de finais da década de 50, 

num processo de renovação estilística que o 
levaria a integrar elementos desenvolvidos por 
idiomas mais “vanguardistas”. Observa-se ainda 
uma última fase na sua produção, marcada por 
um certo espírito de síntese, com alguns exem-
plos ainda na década de 70, mas sobretudo na 
década de 80.

Braga Santos compôs as primeiras quatro 
sinfonias entre os 22 e os 27 anos, enquadran-
do-se estas, portanto, no seu primeiro período 
estilístico, antes dos estudos com Scherchen e 
Mortari. A Sinfonia n.º 4 em Mi menor, op. 16, foi 
composta em 1950 e estreada a 28 de Janeiro 
de 1951, no Teatro Tivoli, em Lisboa, com o 
próprio compositor na direcção da Orques-
tra Sinfónica da Emissora Nacional. Esta sinfo-
nia tem em comum com as restantes do grupo 
inicial o facto de ter sido concebida a partir do 
preceito franckiano, herdado via Freitas Branco, 
de arquitectar toda uma obra a partir de uma 
célula musical primordial, mas destaca-se das 
outras por ser a mais sofisticada no tratamento 
da forma e da orquestração.

O primeiro andamento abre com uma intro-
dução, Lento, de cariz bruckneriano, na qual um 
fagote enuncia o tema principal sobre o tremolo 
das cordas. Um intenso crescendo culmina 
num veemente fortissimo do tutti orquestral, 
que, desvanecendo-se, dá lugar a um Allegro 
con fuoco em forma sonata. No registo grave 
das cordas assoma uma célula rítmica, pianis-
simo, e a sua intensificação conduz a um novo 
fortissimo, do qual emerge a apresentação do 
tema principal do andamento pelas madeiras. 
Esse tema é assumido pelas cordas, sobre-
vindo-lhe, pouco depois, a longa ideia lírica 
que constitui o segundo tema contrastante. 
Na secção de desenvolvimento, os materiais 
apresentados são elaborados em sucessivos 
blocos sonoros, que culminam, imprevisivel-
mente, num processo de abrandamento e numa 
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suspensão. A reexposição conduz o andamento 
a um encerramento magnificente.

O segundo andamento, Andante, inicia-se 
numa atmosfera pesarosa, com um baixo osti-
nato à maneira de uma marcha fúnebre. Cabe 
aos clarinetes apresentar o tema principal, que 
logo após é tomado pelas madeiras, sustenta-
das pela intricada textura contrapontística das 
cordas, num movimento de intensificação que 
desemboca, com um accelerando final, em 
impressionantes detonações sonoras. A secção 
central é baseada numa nova ideia melódica de 
cariz modal, exposta pelas cordas em surdina 
sobre um pano de fundo harmónico desempe-
nhado pelos metais graves. Essa passagem, 
elaborada em sucessivas repetições, culmina 
mais uma vez num robusto fortissimo do tutti 
orquestral, momento que dá gradualmente 
lugar a uma recapitulação da marcha fúnebre 
inicial até esta se dissipar no silêncio.

Por sua vez, o terceiro andamento, Allegro 
tranquillo, é afinal um scherzo marcado pelo 
modelo de Sibelius. Introduzido pela inter-
venção das cordas, com tremolo nos agudos 
e pizzicato nos graves, o longo tema principal, 
que deriva do tema inicial do primeiro anda-
mento, é enunciado por um oboé a solo. As 
madeiras apresentam ainda um segundo tema, 
em terceiras, sobre um movimento rítmico que 
se mantém invariável nas cordas, sempre em 
pizzicato. A uma repetição da primeira secção 
sobrevém um Trio em compasso 5/4, o qual 
é baseado numa melodia de cariz folclórico, 
embora esta não pareça efectivamente ter 
raízes em qualquer material do folclore portu-
guês. A repetição integral das duas secções 
aflui numa coda que acelera em direcção a uma 
conclusão delirante.

Finalmente, o quarto andamento é aquele 
que encerra maior complexidade, nomeada-
mente a nível formal, compreendendo três 

secções capitais. A introdução, Lento, apre-
senta o tema principal no registo grave, condu-
zindo, por meio de um accelerando em torno 
de um motivo ostinato, a um Allegro con brio 
em forma sonata. O primeiro tema é apre-
sentado com firmeza pelos violinos sobre um 
brilhante e tecnicamente exigente acompanha-
mento rítmico assumido pelos trompetes. Já 
o segundo tema é marcado mais uma vez por 
um cariz folclórico, com o seu ritmo evocativo 
de uma dança rural. Segue-se uma elaborada 
secção de desenvolvimento, a qual decorre em 
5/8, culminando numa passagem de carácter 
majestoso, Alla breve, que dá lugar a uma reex-
posição integral mas notavelmente mais rica em 
termos de orquestração. De modo abrupto, 
tudo se detém sobre um rolar de tímpanos, e 
os metais graves, numa passagem em estilo de 
coral, anunciam um Epílogo. Emerge então uma 
ampla e expressiva melodia, apelidada pelo 
compositor de “Hino à Juventude”, em homena-
gem às Jeunesses Musicales, um hino ao qual, 
em 1968, seria acrescentado um coro e pala-
vras do poeta Vasconcelos Sobral (no âmbito 
de uma apresentação da obra num evento da 
Juventude Musical Portuguesa, cuja comissão 
fundadora Braga Santos integrou). Emulando 
claramente o modelo do andamento final da 
Nona Sinfonia de Beethoven, esta melodia 
perpassa gradualmente os diferentes naipes 
da orquestra num crescendo contínuo, dirigin-
do-se para um final grandioso.

LUÍS M. SANTOS, 2018
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Baldur Brönnimann 
direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ-
nea do mundo. Desenvolveu estreitas cola-
borações com compositores de topo tais 
como John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas e outros, e dirigiu 
obras importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, 
Vivier e Zimmermann. Apresentou -se em festi-
vais como BBC Proms, Wien Modern, Darms-
tadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro 
de grande versatilidade com uma abordagem 
aberta à programação e à interpretação musi-
cal, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitá-
rio e na necessidade de questionar as frontei-
ras tradicionais da música clássica. É Maestro 
Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música e da Basel Sinfonietta.

Na temporada de 2018/19, Brönnimann 
regressa à Filarmónica de Seul e estreia-se com 
a Filarmónica do Luxemburgo (no âmbito do 
festival de música contemporânea Rainy Days 
na Philharmonie desta cidade), a Staatskapelle 
Weimar, a Orquestra da Rádio Norueguesa, as 
Orquestras de Valência, Galiza e Astúrias, e a 
Tapiola Sinfonietta (Finlândia). Será o Direc-
tor Artístico do festival Avanti! 2019 na Finlân-
dia. Das temporadas passadas, destacam-se 
colaborações com as Filarmónicas de Oslo e 
Real de Estocolmo, a Philharmonia Orchestra, 
a Sinfónica da BBC e a Filarmónica de Bergen, 
entre outras. Recentemente estreou-se com 
as Sinfónicas das Rádios de Viena, Frankfurt 
e WDR, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa e 
as Orquestras de Câmara Aurora e de Muni-
que. Trabalha frequentemente com o Klangfo-
rum Wien, tanto em Viena como em digressão.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English Natio-
nal Opera, na Komische Oper de Berlim e no 
Teatro Colón (Argentina), em produções de La 
Fura dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klingho-
ffer de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue-
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma-
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann 
(com o compositor no papel de narrador) e Die 
Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e da Basel 
Sinfonietta, Baldur Brönnimann continua a diri-
gir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desco-
nhecidas com o repertório corrente. Entre 
2011 e 2015, foi Director Artístico do principal 
ensemble norueguês de música contempo-
rânea, BIT20. Foi Director Musical da Orques-
tra Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu-
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches-
ter, onde foi posteriormente nomeado Professor 
Convidado de Direcção de Orquestra. Actual-
mente vive em Madrid. 
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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, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado 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 trabalharam 
também com a orquestra, no âmbito das suas 
residências artísticas na Casa da Música, desta-
cando-se os nomes de Emmanuel Nunes, Jona-
than 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 
em prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter-
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compos-
tela 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-des-
coberta de Stravinski, um cine-concerto com o 
filme Há Lodo No Cais em celebração dos 100 
anos de Leonard Bernstein e as sonoridades 
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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Violino I
Zofia Wóycicka
Veliyana Yordanova*
Radu Ungureanu
José Despujols
Emília Vanguelova
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Flávia Marques*
Raquel Santos*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
Paul Almond
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Jorman Hernandez*
José Sentieiro
Pedro Carvalho*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Rute Azevedo
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Jean Loup Lecomte

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Ana Catarina Costa*

Oboé
Aldo Salvetti
Sofia Brito*
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira
Edgar Silva*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Tim Whittick*

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
José Almeida*

Trombone
Severo Martinez
Ricardo Mollá*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

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

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda*

*instrumentistas convidados



08 Dez Sáb · 18:00 Sala Suggia
Lukáš Vondráček
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Fryderyk Chopin Polonaise-Fantasie, op.61

Ludwig van Beethoven Sonata nº 30, op.109

Franz Schubert Sonata em Si bemol maior, D.960

Desde a última vez em que actuou na Casa 
da Música, num recital memorável, Lukáš 
Vondráček juntou ao seu palmarés mais um 
importantíssimo prémio internacional, com 
a vitória no Concurso de Piano Rainha Isabel 
2016 em Bruxelas – sucedendo a figuras como 
Emil Gilels e Vladimir Ashkenazy. Mas já então 
o pianista checo era presença habitual como 
solista junto das grandes orquestras euro-
peias e americanas. O seu regresso à Sala 
Suggia inicia-se num registo simultaneamente 
épico e lírico, com a Polonaise-Fantasie de 
Chopin, prosseguindo para sonatas monumen-
tais de Beethoven e Schubert num programa 
composto de obras favoritas do público.

09 Dez Dom · 18:00 Sala Suggia
Bruckner e Haas

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Miranda Cuckson violino

Gonçalo Gato Ex machina colores (estreia 

mundial; encomenda Casa da Música)

Georg Friedrich Haas Concerto para violino e 

orquestra  (estreia em Portugal; encomenda  

Casa da Música, Suntory Hall Tokyo e 

Staatstheater Stuttgart)

–

Anton Bruckner Sinfonia nº 3

 

A violinista norte-americana Miranda Cuckson 
tem-se revelado uma intérprete fundamental da 
nova música, favorita de inúmeros composito-
res. É o caso de Georg Friedrich Haas, que lhe 
dedicou um Concerto marcado pela sua lingua-
gem inovadora, uma obra de grande profundi-
dade psicológica e com um impacto visceral. 
Bruckner foi um enorme devoto de Wagner, cuja 
música conheceu apenas aos 40 anos, mas 
que poderá ter sido o grande estímulo para o 
arranque da sua monumental obra sinfónica. 
A Terceira Sinfonia é dedicada precisamente 
a Wagner, que ficou impressionado com a sua 
audição e comentou, mais tarde, que Bruck-
ner era o único sinfonista que se aproximava 
de Beethoven.

 17:15 Cibermúsica

Palestra pré-concerto por Gonçalo Gato



14 Dez Sex · 21:00 Sala Suggia
Mahler Profético

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 

Gustav Mahler Sinfonia nº 6

Depois de terminada a composição da Sinfo-
nia nº 6, Gustav e Alma Mahler passaram vários 
serões tocando passagens inteiras da sinfo-
nia e desfazendo -se em lágrimas nos momen-
tos de maior intensidade. Conhecida como 
Sinfonia Trágica, revela uma mente ao mesmo 
tempo desejosa de viver mas contemplando 
a morte olhos nos olhos. Apesar de ter sido 
escrita num momento de felicidade familiar, 
esta é uma obra profética que parece adivinhar 
as enormes perdas que o compositor enfren-
tará nos anos seguintes. A direcção musical 
está a cargo de Michael Sanderling, maestro 
titular da Filarmónica de Dresden.

16 Dez Dom · 12:00 Sala Suggia
Mahler Explicado
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 

Concerto comentado por Daniel Moreira

Gustav Mahler Sinfonia nº 6 (excertos)

Considerada por muitos a mais perfeita sinfo-
nia de Mahler, a Sexta Sinfonia é sem dúvida 
uma das favoritas dos melómanos. De carác-
ter premonitório por anteceder o período mais 
trágico da vida de Mahler, encontra -se rodeada 
de enigmas e mistérios. O que terá levado 
Mahler a escrever uma obra tão dramática 
num período coroado pelo sucesso profissio-
nal e pela felicidade conjugal? Os comentários 
de Daniel Moreira guiam -nos através de uma 
das obras mais enigmáticas e marcantes da 
música ocidental.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


