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1ª PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart 
Divertimento para cordas em Ré maior, K. 136 (1772; c.14min)

1. Allegro –
2. Andante – 
3. Presto

Anton Arenski
Variações sobre um tema de Tchaikovski (1894; c.12min)

Arvo Pärt
Fratres, para cordas e percussão (1977, v.1991; c.10min)

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Sinfonia n.º 4, em Fá menor, op. 36 (1877; c.42min)

1. Andante sostenuto – Moderato con anima
2. Andantino in modo di canzona
3. Scherzo (pizzicato ostinato) – Allegro
4. Allegro con fuoco
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Divertimento para cordas em Ré maior, K. 136

O designação do Quarteto de Cordas enquanto 
género (dois violinos, viola e violoncelo) apare‑
ceu na literatura musical por volta da década 
de 1780, sendo que já se escrevia para uma 
combinação idêntica de instrumentos desde 
muito antes. No entanto, as obras que davam 
pelo nome de sonate a quattro ou sinfonia 
italiana, esta última com um efectivo de músi‑
cos mais alargado e que incluía contrabai‑
xos, eram geralmente acompanhadas por um 
instrumento de tecla com a função de contí‑
nuo. A partir da segunda metade do século 
XVIII, os grupos formados exclusivamente por 
estes quatro instrumentos eram já uma reali‑
dade e tocavam música que obedecia à estru‑
tura da forma sonata, utilizada nas sinfonias, à 
qual davam geralmente o nome de divertimento. 
Este termo, que Mozart atribuiu aos seus primei‑
ros quartetos, remete  ‑nos para a palavra italiana 
“divertire” e é atribuído a um género musical para 
formações de câmara de pequenas dimensões 
propício para utilizar em ocasiões sociais. Estes 
proliferaram no que é hoje o território da Alema‑
nha e da Áustria e, de entre os muitos nomes de 
compositores associados ao género, ganharam 
destaque Boccherini e Haydn.

Os 3 Divertimenti para quarteto de cordas 
K. 136 a 138 de Mozart, escritos nos primeiros 
meses de 1772, pertencem a este período de 
afirmação do género do Quarteto de Cordas, 
sendo considerados obras de transição. Origi‑
nalmente escritos para a formação de quarteto, 
são muito mais populares na sua versão para 
orquestra de cordas, facto que leva os teóricos 

a afirmar que terão sido planeados como Sinfo‑
nias para apresentar numa viagem de Mozart a 
Milão, no final desse mesmo ano. 

O Divertimento K. 136 está dividido em três 
andamentos contrastantes, obedecendo à 
fórmula mais comum da alternância de tempo 
rápido  ‑lento  ‑rápido, e é uma obra de forte 
pendor melódico. Os andamentos rápidos são 
ricos nas fórmulas que definem o estilo Clás‑
sico, com todas as variantes de escalas, arpejos 
e acordes quebrados que desafiam a imagi‑
nação do ouvinte. Já o andamento lento, num 
compasso ternário extremamente elegante e 
cerimonial, com uma melodia mais ornamen‑
tada, é característico do estilo Galante.
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Anton Arenski
NOVGOROD, 12 DE JULHO DE 1861

PERKIJARVI, 25 DE FEVEREIRO DE 1906

Variações sobre um tema de Tchaikovski

Há uma história supostamente verídica mas 
com contornos anedóticos que nos serve para 
apresentar a figura de Anton Arenski, pouco 
conhecida nos nossos dias. O menino ‑prodígio, 
que antes dos 10 anos tinha já escrito diver‑
sas obras, ao atingir a idade adulta foi estu‑
dar com o grande Rimski ‑Korsakoff em São 
Petersburgo. Passados uns anos o mestre vati‑
cinou: “Na sua juventude Arenski não conse‑
guiu escapar à minha influência mas mais tarde 
foi influenciado por Tchaikovski. Cairá rapida‑
mente no esquecimento!”

Após terminar os estudos em São Peters‑
burgo, Arenski veio a ser um professor influente 
em Moscovo, onde teve entre os seus discípulos 
figuras tão famosas quanto Scriabin ou Rachma‑
ninoff. Foi em 1894, no final da sua estadia em 
Moscovo (em 1895 ocupou o lugar de director do 
Coro Imperial em São Petersburgo), que Arenski 
escreveu a sua composição mais famosa. E 
foi precisamente para homenagear Tchaiko‑
vski, um ano após a morte do mais consagrado 
compositor russo de todos os tempos. 

As Variações sobre um tema de Tchaiko‑
vski tomam por base uma das Canções para 
crianças, op. 54 (Cristo no seu jardim). A letra 
deste coral conta que o Menino Jesus tinha um 
jardim onde cresciam lindas roseiras, das quais 
os homens retiraram os espinhos para fazer a 
derradeira coroa. Na versão de Arenski o tema 
em Mi menor é inicialmente apresentado com 
jovialidade, através do acompanhamento em 
pizzicatos, para depois se tornar mais solene 
quando todos os instrumentos tocam com o 

arco. Seguem ‑se sete variações e uma coda. 
A primeira faz um diálogo contrapontístico 
entre o violoncelo, os segundos e os primeiros 
violinos, conversa à qual se juntam depois as 
violas de arco. A segunda variação dá a ouvir 
o tema escondido num registo mais grave sob 
uma figuração mais rápida e virtuosística dos 
violinos. A terceira faz ‑se ouvir com uma figu‑
ração perpétua mais imaginativa do ponto de 
vista harmónico. A quarta dá protagonismo aos 
impetuosos violoncelos sobre acompanha‑
mento em pizzicatos. Muito lírica e romântica, 
a quinta variação faz justiça à verve melódica 
de Tchaikovski. Segue ‑se uma variação virtuo‑
sística que faz lembrar a música de Vivaldi e 
que vai desembocar numa espécie de canção 
de embalar lindíssima. A série encerra com a 
reprise do tema onde após um original início 
em harmónicos são rapidamente passados em 
revista alguns dos ambientes da obra. 

Arenski tinha usado esta composição como 
andamento lento do seu Quarteto de Cordas 
n.º 2. Dado o sucesso alcançado, fez uma nova 
versão para orquestra de cordas que se tornou 
ainda mais popular. 
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Arvo Pärt
PAIDE (ESTÓNIA), 11 DE SETEMBRO DE 1935

Fratres, para cordas e percussão 

Arvo Pärt foi o compositor vivo mais tocado a 
nível mundial nos últimos oito anos consecu‑
tivos. Isto não se deveu a nenhuma efeméride 
em especial ou a um fenómeno isolado, mas 
sim ao culminar de um percurso sólido de afir‑
mação de um estilo extremamente pessoal 
e que conquistou não só grandes intérpre‑
tes, que querem tocar e dirigir a sua música, 
mas o público em geral. É óbvio que um fenó‑
meno de tão grande popularidade resulta de 
um estilo muito acessível ao grande público e 
de grande simplicidade, mas o caminho que 
Pärt fez para aí chegar foi longo e complexo. 
Após os estudos em Composição com Heino 
Eller em Tallinn, trabalhou como técnico de som 
na Rádio da Estónia entre 1958 e 1967. Muito 
marcado pelos anos de ocupação soviética do 
seu país, emigrou para Viena em 1980, fixando‑
‑se em Berlim no ano seguinte. As suas primei‑
ras obras privilegiaram o piano e foram escritas 
num estilo neoclássico. Seguiram ‑se cerca de 
dez anos dedicados a explorar as técnicas mais 
radicais da vanguarda, tais como o dodecafo‑
nismo, o serialismo, o indeterminismo ou a cola‑
gem. Este processo veio a culminar numa obra 
profundamente religiosa e de grande impacto, 
intitulada Credo, para piano, coro e orques‑
tra, e onde a partir da ordem e pureza do mais 
conhecido prelúdio de Bach se caminha para a 
desagregação e o caos sonoro absoluto. Após 
esta obra, onde o compositor confrontou dois 
mundos opostos, Pärt entrou num período de 
crise que o afastou da composição durante 
praticamente oito anos e o levou a aprofun‑
dar os estudos de música sacra do passado. 
Com a excepção da sua Terceira Sinfonia, que 

escreve em 1971, o seu regresso à composi‑
ção deu ‑se em 1976 (um ano antes de escre‑
ver a obra que escutaremos hoje) com a peça 
para piano Für Alina. Nesta, Arvo Pärt apre‑
sentou o novo estilo a que chama tintinnabuli 
(pequenos sinos, em latim) – uma técnica de 
composição que se centra nos sons essen‑
ciais resultantes da harmonia, no ressoar dos 
principais harmónicos, numa fluência extrema‑
mente simples e natural da música que evita 
qualquer sinal de complexidade. Resulta em 
músicas muito calmas que convidam à medi‑
tação e parecem ilustrar paisagens longínquas 
no tempo e no espaço.

Fratres (1977) é um excelente exemplo 
deste novo estilo de Pärt que conquistou o 
público da actualidade. A música tem início 
com um ritmo muito simples na percussão, 
uma fórmula imutável que se repete espora‑
dicamente ao longo da peça sobre um bordão 
grave (intervalo de quinta) nos contrabaixos e 
violoncelos. Esta sonoridade estática remete‑
‑nos imediatamente para a Antiguidade. Sobre 
ela, uma espécie de coral a três vozes em movi‑
mentos paralelos, extremamente sereno, cria 
um ambiente místico. O percurso dramá‑
tico da obra é construído através da grande 
tensão provocada pelo estatismo do bordão 
e do ritmo, bem como por um crescendo da 
dinâmica e o desdobrar da textura por outros 
instrumentos. No final, a música regressa ao 
silêncio do qual partiu num recurso expres‑
sivo que reforça o carácter perene e intempo‑
ral da escrita de Pärt. O título Fratres, que em 
latim significa irmãos, remete ‑nos para o signi‑
ficado religioso e mais abrangente da palavra. 
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Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Sinfonia n.º 4, em Fá menor, op. 36 

Tchaikovski foi considerado o maior composi‑
tor russo do século XIX e deu nome ao Conser‑
vatório da Cidade de Moscovo, um local 
incontornável e por onde passaram os maio‑
res nomes da música russa, tanto ao nível da 
composição como das artes performativas. A 
sua Quarta Sinfonia foi escrita quando contava 
trinta e sete anos e se encontrava em pleno 
domínio dos seus recursos técnicos e expressi‑
vos. Nesse mesmo ano, começa a beneficiar do 
mecenato da célebre condessa Nadejda Von 
Meck que, entre outros compositores, muito 
ajudou Claude Debussy quando este era ainda 
muito jovem.

Por essa razão, as presentes notas têm por 
base a correspondência de Tchaikovski para 
a senhora Von Meck, a dedicatária da sinfo‑
nia1. Sobre o primeiro andamento, escreveu o 
compositor: “A introdução é o gérmen da sinfo‑
nia, a sua ideia principal. É o fatum, a força do 
destino, que impede a realização da felici‑
dade, vigia ciosamente para que o bem   ‑estar 
e a paz nunca estejam perfeitas, está suspensa 
por cima das nossas cabeças como a espada 
de Dâmocles e derrama inexoravelmente um 
veneno lento na nossa alma. Temos de nos 
resignar a uma tristeza sem saída.” É curioso 
salientar o facto de que é um ritmo de valsa a 
fazer alusão à felicidade.

O segundo andamento é um Andantino in 
modo di canzona: “exprime um outro aspecto 

1 A correspondência relativa a esta sinfonia está 
parcialmente traduzida em português no livro de Roland 
de Candé: As Obras  ‑Primas da Música (2º volume); 
Edições Asa, 1995.

dos nossos sofrimentos. É a melancolia que 
se sente ao entardecer, quando se está só e 
cansado depois do trabalho. O livro que tentais 
ler cai   ‑vos das mãos; as lembranças assaltam  ‑
‑vos e fica   ‑se triste com o pensamento de 
tantas coisas volvidas.”

O terceiro andamento representa um dos 
melhores exemplos da magistral arte da orques‑
tração de Tchaikovski. As cordas em pizzicato, 
o tema das madeiras e a marcha que surge nos 
metais são momentos de génio. “É uma suces‑
são de arabescos caprichosos, de imagens 
inatingíveis, as que passam na imaginação 
quando se bebeu vinho e se experimentam os 
primeiros vapores da bebida… Reconhecem   ‑se 
aldeães bêbados… uma canção de rua… solda‑
dos que desfilam ao longe…”

Há uma mudança nítida de carácter no 
último andamento que escolhe a tonalidade 
de Fá maior: um sinal de optimismo? “Deci‑
didamente se não encontras a alegria em ti 
mesmo, procura   ‑a nos outros. Mistura   ‑te com 
o povo: ele sabe abandonar   ‑se sem reser‑
vas ao prazer. Quadro de uma festa popular… 
Acreditas teres esquecido os teus sofrimentos 
perante o espectáculo de felicidade dos outros. 
Mas o implacável fatum está lá… Indiferentes, os 
outros abandonam   ‑te à tua angústia.”

É curioso o facto de o destino ter um peso 
tão grande nesta obra altamente dramática, 
pois ela foi escrita pela mesma altura em que 
Tchaikovski se entregou a um casamento sem 
futuro, como o tempo viria a corroborar, que 
quase o levou ao suicídio. Dizem os historia‑
dores que foi simultaneamente uma tentativa 
de ascensão social e, possivelmente, de ocul‑
tação para ele mesmo da sua homossexuali‑
dade. Certo é que o ambiente desta sinfonia, 
paradigma do período de ouro do Romantismo 
russo, irá marcar as suas obras posteriores.

RUI PEREIRA, 2019
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Carlos Izcaray direcção musical 

Carlos Izcaray é Director Musical da Sinfónica 
do Alabama e da Sinfónica Americana de 
Jovens. Aclamado pela imprensa internacional 
devido à sua direcção espirituosa e à sensibili‑
dade, tem ‑se apresentado nos cinco continen‑
tes e estabeleceu ‑se como um dos principais 
maestros da sua geração. Revela especial 
interesse e habilidade na abordagem a algu‑
mas das partituras mais complexas do reper‑
tório sinfónico, ao mesmo tempo que defende 
a interpretação historicamente informada de 
obras do passado.

Carlos Izcaray tem dirigido agrupamentos 
como as Sinfónicas do Pacífico, St. Louis, Caro‑
lina do Norte, Fort Worth e Kitchener ‑Waterloo; 
as Orquestras de Câmara de Los Angeles, San 
Antonio e Lausanne; a Orquestra da Komi‑
schen Oper Berlin; as Sinfónicas da Baía, Casa 
da Música, Colômbia, Venezuela e Caracas; as 
Filarmónicas de Bogotá, Macedónia, Kwazulu‑
‑Natal e Arturo Toscanini; e a Orquestra Regio‑
nal de Emilia ‑Romagna, entre outras. A sua 
gravação mais recente, Through the Lens of 
Time, que inclui a recomposição de Max Rich‑
ter sobre As Quatro Estações de Vivaldi, com 
a Sinfónica da Cidade de Birmingham e o violi‑
nista Francisco Fullana (2018, Orchid Classics), 
foi aclamada internacionalmente.

Dirige ópera com igual à ‑vontade, rece‑
bendo excelentes críticas por apresenta‑
ções nas Óperas de St. Louis, Utah e Omaha, 
no Festival Internacional de Ópera Alejandro 
Granda no Peru e, em particular, no Festival 
de Ópera de Wexford, onde dirigiu inúmeras 
produções. Em 2010, a produção de Virgina 
de Mercadante foi premiada nos Irish Times 
Theatre Awards (Melhor Ópera). 

Um fervoroso adepto do apoio às novas 
gerações, Carlos Izcaray tem trabalhado 

com jovens talentos e importantes institui‑
ções musicais, entre as quais o El Sistema no 
seu próprio país. Em 2014 liderou a digressão 
da Filarmónica Jovem da Colômbia e traba‑
lhou com a Fundação Batuta no Brasil e com a 
World Youth Symphony Orchestra, a Orques‑
tra Sinfónica das Escolas de Londres e a Socie‑
dade Musical da Universidade de Cambridge. 

Destacado violoncelista, Carlos Izcaray 
apresentou ‑se como solista e em música de 
câmara pelo mundo todo e ocupou os cargos 
de Violoncelo Principal e Presidente Artístico 
da Orquestra Sinfónica da Venezuela. Cada vez 
mais activo enquanto compositor, a sua obra 
Cota Mil foi estreada pela Orquestra Sinfónica 
Municipal de Caracas. Dirigiu a Sinfónica do 
Alabama na estreia da sua obra Yellowham‑
mer, em 2018. No mesmo ano a American 
Youth Symphony estreou Strike Fugaz, enco‑
mendada em parceria com a Human Rights 
Watch para celebrar a campanha global pela 
justiça social, a igualdade e a liberdade. O seu 
Concerto para violoncelo vai ser estreado em 
Janeiro de 2020 pelo violoncelista Santiago 
Cañón Valencia e a Sinfónica de Alabama, sob 
a sua direcção.

Carlos Izcaray nasceu em Caracas numa 
família com várias gerações de artistas. Estu‑
dou direcção com o seu pai desde a adoles‑
cência e tornou ‑se membro da Academia 
Americana de Direcção em Aspen. Frequentou 
a Interlochen Arts Academy (Michigan), a New 
World School of the Arts (Florida) e a Jacobs 
School of Music na Universidade de Indiana. 
Ganhou os 1os prémios no Festival de Música 
de Aspen (2007) e no Concurso Internacional 
de Direcção Toscanini (2008).
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Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau 
Inbal, Michail Jurowski, Christoph König (maes‑
tro titular no período 2009 ‑2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, Joseph Swensen, 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 Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce 
Didonato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, 
Viviane Hagner, Alina Ibragimova, Steven Isser‑
lis, 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, Frank Peter Zimmermann 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, Sir Harrison 
Birtwistle e Georg Friedrich Haas, a que se junta 
em 2019 o compositor Jörg Widmann.

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 integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck‑
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego‑
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires 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 surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portugue‑
ses, todos com gravações ao vivo na Casa da 
Música. Na temporada de 2019, a Orquestra 
apresenta obras ‑chave do Novo Mundo – entre 
as quais Amériques de Edgard Varèse e a Quarta 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo‑
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio‑
nárias de Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, 
Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

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 instrumentis‑
tas, o que lhe permite executar todo o repertó‑
rio 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
Álvaro Pereira
Maria Kagan
Evandra Gonçalves
Vladimir Grinman
José Despujols
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Andras Burai
Vadim Feldblioum
Roumiana Badeva
Alan Guimarães
Tünde Hadadi
Raquel Santos*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes
Paul Almond
José Sentieiro
Ana Luísa Carvalho*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Sharon Kinder
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Michal Kiska
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Pedro Silva*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Gonçalo Dias*

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

*instrumentistas convidados
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PRÓXIMOS CONCERTOS

29 SET DOM · 18:00 SALA SUGGIA

VOZES NOSSAS
MÚSICA NO FEMININO

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA

SERVIÇO EDUCATIVO

RAQUEL COUTO direcção musical

Obras de Hildegard von Bingen, Katy Abbott, Sofia Sousa Rocha, 
Lili Boulanger, Ângela da Ponte, Francine Benoit e Andrea Ramsey 

05 OUT SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

KHATIA BUNIATISHVILI
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Obras de Ludwig van Beethoven



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


