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1ª PARTE

Richard Strauss
Morte e Transfiguração, op. 24 (1888‑89; c.23min)

2ª PARTE

Franz Schubert
Missa n.º 5, em Lá bemol maior, D. 678 (1819‑22; c.45min)*

1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Sanctus
5. Benedictus
6. Agnus Dei

*Textos originais e traduções nas páginas 8 a 10.
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Richard Strauss
MUNIQUE, 11 DE JUNHO DE 1864

GARMISCH, 8 DE SETEMBRO DE 1949

Morte e Transfiguração, op. 24

O legado de Richard Wagner prolongou ‑se 
na obra dos compositores de fins do século 
XIX. A expressividade da sua música, o uso 
da técnica do motivo condutor ou Leitmotiv 
e as suas sumptuosas orquestrações tiveram 
uma enorme influência no desenvolvimento 
posterior, não apenas do teatro musical, mas 
também da música em geral, sobretudo na 
Alemanha. O falecimento de Wagner, ocorrido 
em 1883, coincidiu mais ou menos com o início 
da carreira profissional de Richard Strauss. A 
discussão em torno do significado – simbólico, 
dramático e estrutural – do Leitmotiv, tal como 
foi concebido por Wagner, agitou os debates 
musicais da segunda metade do século XIX e 
Strauss, tal como todos os compositores euro‑
peus de sua geração, teve de o enfrentar. É, 
portanto, compreensível que alguém como ele, 
um jovem com uma noção clara do seu valor, 
se colocasse a questão de como se posicio‑
nar perante este legado wagneriano. Porém, a 
inspiração que Strauss começou a encontrar 
em textos literários e dramáticos, particular‑
mente aqueles marcados por tendências como 
o simbolismo ou o decadentismo, tornou ainda 
mais profunda a sua mudança de orientação. 
Salomé, escrita entre 1903 e 1905 a partir do 
drama de Oscar Wilde, que Strauss viu em 
Berlim, é o emblema desta mudança.

Antes que as suas óperas fizessem dele um 
dos músicos mais populares da época, Strauss 
já tinha mostrado que a sua música podia avan‑
çar para além do legado wagneriano. Fê ‑lo 
escolhendo o género do poema sinfónico, do 
qual Franz Liszt tinha sido o principal precursor. 

Este tipo de música programática orquestral 
foi desenvolvida na segunda metade do século 
XIX e consistiu na transposição de uma ideia 
poética numa obra sinfónica, da qual se espera 
que, apenas mediante o uso da temporalidade 
musical e dos sons orquestrais, comunique o 
essencial do relato verbal, do ponto de vista 
expressivo. Strauss fez questão de explicar em 
muitas ocasiões que os programas poéticos 
apenas eram um pretexto para a “expressão 
puramente musical e para o desenvolvimento” 
de emoções e, sobretudo, que não deviam ser 
confundidos com “factos concretos” descritos 
através da música.

Iniciado em 1888 e concluído um ano depois, 
Morte e Transfiguração foi estreado em 1890. O 
programa poético associado à partitura foi resu‑
mido pelo compositor nos seguintes termos:

“Representa as horas finais de um moribundo. 
Ele é possivelmente um artista e sempre procu‑
rou alcançar os mais altos ideais. Está deitado 
na cama e respira com dificuldade. Sonhos feli‑
zes desenham  ‑lhe no rosto um sorriso fugaz. 
Mas, de repente, acorda e vê  ‑se tomado pelo 
sofrimento. Após as tremuras de um grande 
febrão, recorda a sua infância e juventude, os 
dias de luta apaixonada na perseguição dos 
seus sonhos. As dores regressam. Revê as 
suas tentativas de realização artística mas 
conclui que eram impossíveis de atingir neste 
mundo. A morte apodera  ‑se dele. A sua alma 
parte. Apercebe  ‑se de que tudo o que procu‑
rou conseguir na vida terrena está agora ao seu 
alcance na eternidade do tempo e do espaço.”

Strauss apresenta o percurso vital do prota‑
gonista mediante a técnica da transformação 
motívica e temática de dupla ascendência, 
wagneriana e lisztiana. A introdução começa 
com uma figura (nas cordas) que aparece pela 
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primeira vez com um perfil instável e uma 
evidente irregularidade rítmica. Na ordem do 
concreto, esta figura pode ser identificada com 
a difícil respiração do doente. Mas, na ordem do 
simbólico, é também uma figura que evoca a 
fragilidade da vida humana. Esta primeira parte 
contém os motivos associados à infância e à 
juventude (vinculados sobretudo às madeiras 
e à sonoridade do violino com surdina), que são 
retomados na terceira secção da obra. Antes 
disso começa, também de forma muito enfa‑
tizada, uma secção em Allegro com um novo 
tema de carácter impulsivo (figura ascen‑
dente e de perfil marcadamente rítmico) que 
conduz a uma primeira exposição, truncada, 
do tema do Ideal, que também se identifica por 
vezes como “motivo da Transfiguração”. Este é 
ouvido novamente como conclusão da secção 
consoladora, em que a serenidade da infância 
e as paixões da juventude são de novo evoca‑
das. Finalmente, retorna a figura da introdução 
(primeiro exposta pelas trompas) e, com ela, a 
luta final que vence a morte (pode tomar ‑se o 
pizzicato nos violoncelos e contrabaixos como 
ponto de referência). Temos como conclu‑
são a evocação final do motivo da infância e a 
exposição do tema do Ideal ou da Transfigu‑
ração, aqui na sua versão completa. Ou seja, 
a plenitude inatingível na vida quotidiana é, 
no entanto, possível na música. Esta é, talvez, 
uma imagem que pode ajudar a entender o 
processo formal que Strauss seguiu em Tod 
und Verklärung. Esta plenitude atingida funde‑
‑se com a apresentação do tema do Ideal ou 
da Transfiguração, pela primeira vez completo, 
exposto pelos trombones (reforçado com trom‑
pas, trompetes, violas e violoncelos) e que só 
resolve plenamente no final (com a indicação 
Tranquillo e com toda a orquestra tocando na 
dinâmica piano).

Tod und Verklärung mereceu o aplauso de 
personalidades muito influentes do mundo 
musical da época em que foi estreado. Podem 
ser mencionados, entre outros, o pianista e 
maestro Hans von Bulow e o crítico musi‑
cal Eduard Hanslick no âmbito germânico; 
e o crítico e romancista Romain Rolland em 
França. Em 1948, Strauss relembrou o poema 
sinfónico estreado em 1890 na canção “Im 
Abendrot”, que fecha as suas Quatro Últimas 
Canções. Cita o tema do Ideal ou da Transfi‑
guração na estrofe final em que a voz canta 
o seguinte: “Ó distante e tranquila paz/tão 
profunda no crepúsculo!/Que cansados esta‑
mos do caminho –/Será talvez isto a morte?”.
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Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Missa n.º 5, em Lá bemol maior, D. 678

Não são conhecidos muitos pormenores sobre 
a infância e a adolescência de Franz Schu‑
bert. Porém, o que sabemos é suficiente para 
podermos vincular esse período à parte do seu 
catálogo dedicada à música sacra. Depois de 
ter recebido a primeira formação no seio da 
sua família, Franz teve aulas particulares e 
foi soprano solista no coro de Lichtenthal. O 
maior impulso à sua inclinação para a música 
foi ter sido admitido em 1808 no Coro Imperial 
e, como consequência disto, no internato onde 
estudavam os seus coralistas. As suas habili‑
dades musicais e uma bonita voz de soprano 
abriram ‑lhe as portas da instituição, onde 
permaneceu até 1813.

Nesse estabelecimento de ensino, Schu‑
bert familiarizou ‑se com a música de Haydn e 
Mozart. Encontrou ‑se ainda com Salieri, que 
lhe proporcionou um grande apoio, e a partir 
de 1810 iniciou o seu trabalho como composi‑
tor. Tratava ‑se, como é evidente, de uma escola 
católica, onde Schubert encontrou aparente‑
mente um ambiente de piedade que estava 
em sintonia com aquele que tinha conhe‑
cido na casa paterna. No que diz respeito à 
sua experiência religiosa pessoal, é aceite 
que professava uma forma de catolicismo 
bastante secularizada, influenciada pelo Ilumi‑
nismo e pelo poder do império dos Habsbur‑
gos, que conseguiu estabelecer uma clara 
separação entre o âmbito da acção da Igreja e 
aquele que era próprio do Estado. Apesar disto, 
manteve ‑se um notável volume de produção 
de música sacra.

Data de um ano depois da saída do inter‑
nato, 1814, a estreia da primeira das obras de 
fôlego de Schubert: uma Missa em Fá maior 
(D. 105), a qual foi escutada na igreja de Lich‑
tenthal no mês de Outubro. Schubert contava 
então apenas 17 anos de idade. Não resulta difí‑
cil imaginar a relação entre a própria experiên‑
cia de Schubert como cantor e a bela parte de 
soprano que contém esta partitura. Seguiram‑
‑se aproximadamente quatro dezenas de obras 
religiosas, entre as quais se contam mais cinco 
missas, escritas entre 1815 e 1828, e numero‑
sas peças escritas sobre outros textos sacros 
como o Salve Regina, o Tantum Ergo ou o 
Stabat Mater. Como é sabido, ainda goza de 
particular celebridade o Ave Maria, que Schu‑
bert escreveu em 1825.

A missa é, em simultâneo, uma celebra‑
ção cristã e um género musical. Embora seja 
conveniente distinguir ambos os níveis, estão 
intimamente relacionados. Obviamente, a sua 
história está ligada à história do Cristianismo. 
Não é nosso objectivo sintetizá ‑la nestas 
breves notas. No entanto, pode ser útil desta‑
car alguns aspectos. O primeiro é dogmático: 
o eixo da missa é a Eucaristia. Além disso, a 
forma comum do rito romano – a missa que, por 
exemplo, Mozart e também Schubert usaram 
como base – faz parte dos chamados ritos 
latinos, os quais, por sua vez, diferem dos ritos 
orientais. O Concílio de Trento foi o momento 
em que as numerosas variantes da liturgia da 
missa que se tinham desenvolvido ao longo da 
Idade Média foram normativamente abolidas. O 
missal de Pio V, de 1570, propôs um modelo que, 
com pouquíssimas excepções, permaneceu 
essencialmente estável até às modificações do 
Concílio Vaticano II. Em terceiro lugar, a missa, 
que tem sido um dos textos litúrgicos mais utili‑
zados pelos compositores católicos, apresenta 
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uma estrutura mais ou menos estável formada 
por cinco números (Kyrie, Gloria, Credo, Sanc‑
tus e Benedictus, Agnus Dei). Cabe mencionar 
que Schubert modificou o texto sacro nalguns 
pontos, com uma intenção conscientemente 
expressiva que reforça com a música.

Schubert dedicou muito tempo à escrita e 
à revisão da partitura da Missa em Lá bemol 
maior, o que tem sido interpretado como 
uma prova do empenho que nela colocou. Foi 
composta entre 1819 e 1822 e, ainda, corrigida 
em 1825 com o propósito de ser cantada na 
Capela Imperial. Também é habitual considerá‑
‑la a mais lírica das suas missas. Apesar disto, 
um dos seus rasgos mais característicos é uma 
certa grandiosidade. Com efeito, esta obra 
data de um momento de transformação cria‑
tiva e profissional do compositor que se plas‑
mou num estilo, por assim dizer, mais público e 
monumental. Esta missa, ainda, pode ser consi‑
derada um exemplo de perfeita integração da 
parte vocal (solista e coral) e da instrumental. 
Ilustra igualmente a imaginação e a elegância 
com as quais Schubert era capaz de explorar 
a riqueza colorística da harmonia. Diversos 
elementos contribuem para a predominância 
de uma ambiência sonora de carácter pasto‑
ral, que exprime uma religiosidade de carácter 
íntimo e consolador. Há, no entanto, momen‑
tos de maior exaltação. Um destes pontos coin‑
cide com o Gloria, em que os crentes adoram o 
Deus celestial ao mesmo tempo que também 
apelam à piedade do Filho. Schubert explora de 
maneira magistral esta dicotomia, que contra‑
põe o poder de Deus à fraqueza do homem. 
Repare ‑se, por exemplo, no contraste entre o 
Agnus Dei que conclui com o “miserere nobis” 
e a secção fugada final, em que se celebra a 
santidade e o poder da Trindade. O Sanctus é 
outro dos momentos em que o contraste entre 

a consolação, representada no tópico do pasto‑
ralismo, e a adoração veemente e quase impe‑
tuosa produz um magnífico efeito expressivo. 

Esta missa teve uma notável visibilidade 
durante o século XIX e tem sido considerada 
um modelo da influência na música da religio‑
sidade tipicamente romântica.

TERESA CASCUDO, 2019
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Missa

1. Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2. Gloria

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis 
Deus Pater Omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis. […]
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Altissimus, tu solus Dominus. […]

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.

Senhor, tem piedade.
Cristo, tem piedade.
Senhor, tem piedade.

Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade.
Nós te louvamos, nós te bendizemos,
Nós te adoramos, nós te glorificamos.

Damos graças a ti
pela tua glória infinita.
Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai omnipotente,
Senhor Jesus Cristo, filho único de Deus,

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai.
Tu que tiras os pecados do mundo
tem piedade de nós. […]
Porque só tu és Santo,
só tu o Altíssimo, só tu és o Senhor. […]

Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Ámen.
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3. Credo

Credo in unum Deum,
 […] factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Credo in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
 […] per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem
descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

Et ressurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris,
et iterum ventursu est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Credo in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur 
[qui cum Patre et Filio] conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas. 
[...] Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum […] mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Creio num só Deus, 
[…] criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio num só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigénito de Deus
e nascido do Pai antes de todos os séculos.
Deus de Deus, luz de luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
[…] por quem todas as coisas foram feitas.
O qual por nós homens
e para nossa salvação
desceu dos céus.

E se encarnou, por obra do Espírito Santo,
da Virgem Maria e se fez homem.
Foi crucificado por nós,
e sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado.

Ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as escrituras.
E subiu ao céu, 
está sentado à direita do Pai,
e outra vez há ‑de vir com glória
para julgar os vivos e os mortos,
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, 
Senhor e fonte de vida,
que procede do Pai e do Filho,
que com o Pai e o Filho é igualmente adorado 
[que com o Pai e o Filho] é glorificado,
e que falou por meio dos Profetas.
[…] Confesso um só baptismo
para a remissão dos pecados […] dos mortos.
E a vida eterna.
Ámen.



10

4. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloriae tua.

Osanna in excelsis Deo.

5. Benedictus 

Benedictus qui venit in nomine Domini

Osanna in excelsis Deo.

6. Agnus Dei

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Sanctus

Santo, Santo, Santo,
é o Senhor Deus do Universo.
Cheios estão os céus e a terra
de tua glória.

Hossana nas alturas.

Bendito o que vem em nome do Senhor.

Hossana nas alturas.

Cordeiro de Deus 
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus 
que tiras os pecados do mundo,
tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus 
que tiras os pecados do mundo,
dá  ‑nos a paz.

Traduções a partir da versão portuguesa 

dos textos litúrgicos
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Michael Sanderling direcção musical

Michael Sanderling foi o Maestro Titular da 
Orquestra Filarmónica de Dresden durante oito 
temporadas (2011 ‑19). Durante o seu mandato, 
a orquestra gravou as integrais das sinfonias de 
Beethoven e Chostakovitch para a Sony Classical. 

Requisitado regularmente como Maestro 
Convidado, a temporada de Michael Sander‑
ling inclui convites para dirigir a Orquestra do 
Concertgebouw (Mysteriën de Louis Andries‑
sen e Sinfonia n.º 3 de Bruckner), a Orques‑
tra de Paris (Six Monologues of Jedermann 
de Frank Martin com Matthias Goerne e Sinfo‑
nia Dante de Liszt), a Filarmónica de Berlim 
(Concerto n.º 2 para violoncelo de Haydn e 
Sinfonia n.º 7 de Chostakovitch), a Filarmónica 
de Helsínquia, a Sinfónica de Praga, a Orques‑
tra Filarmónica da Rádio França, a Sinfónica 
de Lucerna (em digressão e em casa),  a Filar‑
mónica de São Petersburgo, a Sinfónica Esco‑
cesa da BBC, a Orquestra Nacional do Capitólio 
de Toulouse, a Sinfónica da Galiza, a Orques‑
tra da Rádio NDR e a Filarmónica de Seul. É 
também frequentemente convidado para diri‑
gir agrupamentos de renome como as Orques‑
tras da Gewandhaus de Leipzig, da Tonhalle de 
Zurique e da Konzerthaus de Berlim, a Filar‑
mónica de Munique, a Sinfónica de Toronto, a 
Sinfónica Metropolitana de Tóquio e as Sinfóni‑
cas das Rádios WDR e SWR. 

No domínio da ópera, dirigiu com sucesso 
The Fall of the House of Usher de Philip Glass 
em Potsdam e uma nova produção de Guerra 
e Paz de Sergei Prokofieff na Ópera de Colónia. 
Como violoncelista e como maestro, gravou 
em CD obras importantes de compositores 
como Dvořák, Schumann, Chostakovitch, 
Prokofieff e Tchaikovski. Em 2020, dirige a 
produção de Hansel und Gretel de Humper‑
dinck na Ópera de Frankfurt. 

Michael Sanderling tem especial interesse 
no trabalho com jovens músicos. Lecciona na 
Universidade de Música e Artes do Espec‑
táculo de Frankfurt e trabalha regularmente 
com a Orquestra Nacional Alemã de Jovens, 
a Orquestra de Jovens Jerusalém Weimar, 
a Junge Deutsche Philharmonie e a Orques‑
tra do Festival de Schleswig ‑Holstein. Entre 
2003 e 2013, foi Maestro Titular da Deutsche 
Streichphilharmonie.

Ângela Alves soprano

Ângela Alves é licenciada em Canto pela 
ESMAE, na classe de Fernanda Correia, e 
mestre em Música pela Universidade de 
Aveiro, sob a orientação de António Salgado. 
Realizou cursos de aperfeiçoamento com Jill 
Feldman, Christoph Rösel, Jorge Chaminé, 
Lamara Tchekónia, Lorraine Nubar, Dalton 
Baldwin, Rodolf Piernay, Charles Spencer, 
Gundula Janowitz, Hilde Zadeck, Laura Sarti, 
António Salgado, Paulo Ferreira, Enza Ferrari 
e Susan Waters.

No campo da ópera interpretou Grilletta 
(O Boticário de Haydn), Rowan (The Little 
Sweep de Britten), Helen (Hin und Zurück 
de Hindemith), Serpina (La Serva Padrona, 
de Pergolesi), Pamina (A Flauta Mágica de 
Mozart), Donzela Guerreira (A Donzela Guer‑
reira de Maria de Lurdes Martins), Natércia 
(Natércia de Sara Carvalho), Anna I (Os Sete 
Pecados Mortais de Weill), Jessie (Mahagony 
Songspiel de Weil), Berta (O Barbeiro de Sevi‑
lha de Rossini), Dorabella (Così fan tutte de 
Mozart), Pirene (Auto de Coimbra de Manuel 
Faria), Frasquita (Carmen de Bizet), Mademoi‑
selle Silberklang (O Empresário de Mozart), 
Adina (L’elisir d’amore de Donizetti), Bastienne 
(Bastien und Bastienne de Mozart), Abadessa 
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(Amor de Perdição de João Arroyo) e Aia I 
(O Sonho de Pedro Amaral). Foi solista em 
várias obras do repertório da música sacra e 
trabalhou sob a direcção musical de reputa‑
dos maestros. 

Em 2015 cantou obras de Eisler, Zemlinski 
e Schoenberg com o Remix Ensemble Casa 
da Música, com o qual voltou a colaborar em 
Fevereiro de 2019 como solista em Shelter de 
Michael Gordon, David Lang e Julia Wolfe. 

Integra a formação base do Coro Casa da 
Música desde a sua formação.

Iris Oja contralto

Iris Oja é uma cantora freelancer natural da 
Estónia. Estudou canto na Academia de Música 
da Estónia com Taru Valjakka e Ivo Kuusk, 
depois de estudar também piano e direcção 
coral. Interessa ‑se por todos os estilos mas 
particularmente pela música contemporâ‑
nea. Tem estreado e gravado obras de muitos 
compositores estonianos que lhe têm dedicado 
as suas composições. 

É membro do Resonabilis, ensemble de 
música contemporânea com uma combinação 
única de voz, flauta, violoncelo e kannel (instru‑
mento típico da Estónia). Devido à sua sonori‑
dade singular, o ensemble encomenda a maior 
parte da música que interpreta e alarga o seu 
repertório através da estreita colaboração com 
compositores.

Enquanto cantora freelancer, Iris Oja tem 
colaborado com diferentes ensembles vocais, 
instrumentais e coros (Theatre of Voices, Coro 
Filarmónico de Câmara da Estónia, ensemble U 
e Remix Ensemble, entre outros) e é parte do 
duo de jazz UMA. É maestrina co ‑repetidora e 
coralista do Coro Casa da Música, dirigido por 
Paul Hillier. 

Iris Oja continua a estender o seu repertó‑
rio em todas as direcções – cantando desde 
música antiga até à contemporânea, da música 
de câmara à ópera. Cantou em bandas sono‑
ras de filmes de animação estonianos e gravou 
diversos CD a solo, tendo ainda participado em 
numerosas gravações corais, a mais recente 
das quais com música de Galina Grigorjeva.

João Terleira tenor

João Terleira estreou ‑se no prestigiado Festi‑
val de Ópera Rossini em Pesaro (Itália), diri‑
gido por Ernesto Palacio, em 2019, no papel 
de Cavaliere Belfiore em Il Viaggio a Reims. 
Na mesma temporada cantou os papéis de 
Tamino em A Flauta Mágica, Lindoro em L’Ita‑
liana in Algeri, além de ter participado na 
estreia da ópera Ninguém & Todo ‑o ‑Mundo 
de Daniel Moreira. Entre outros palcos em que 
cantou destacam ‑se: Theater Kiel, Staatsthea‑
ter Darmstadt, Teatro Rossini, Teatro Nacional 
de São Carlos, Teatro Trindade, Centro Cultu‑
ral de Belém, Grande Auditório da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Casa da Música, Flagey 
e Ópera da Flandres, além dos festivais Neuer 
Eutiner Festspiele e Alden ‑Biesen Zomeropera. 
Cantou os papéis de Cavaliere Belfiore (Il Viag‑
gio a Reims), De Thorè (Les Hugenots), Junger 
Diener (Elektra), Ein Hirt (Tristan und Isolde), 
Damon (Acis & Galatea), Gastone (La Traviata) 
e Ernesto (Don Pasquale).

Ganhou o 1º Prémio e o Prémio de Melhor 
Interpretação de Canção Estrangeira no 10º 
Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotá‑
ria Portuguesa, em 2018. Iniciou os estudos 
na Academia de Música de Viana do Castelo 
e completou a Licenciatura e o Mestrado na 
Escola Superior de Música e Artes do Espec‑
táculo, sob a orientação de Rui Taveira. Foi 
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membro da Academia Internacional de Ópera 
em Gent, Bélgica, e frequentou masterclas‑
ses com Juán Diego Florez, Ernesto Palacio, 
Alberto Zedda, Rene Jacobs, Pietro Rizzo, 
Natalie Dessay e Dietrich Henschell.

Na presente temporada, trabalhou como 
cover na Semperoper Dresden e foi recente‑
mente contratado como cantor residente do 
Theater und Orchester Heidelberg.

Steffen Bruun baixo 

O baixo dinamarquês Steffen Bruun diplomou‑
‑se em 2005, depois de estudar ópera em 
Copenhaga e Sidney. Pouco tempo depois 
estreou ‑se como Imperador (O Rouxinol de 
Stravinski) na Ópera de Fiónia, seguindo ‑se 
Sarastro (A Flauta Mágica de Mozart), Leone 
(Tamerlano de Händel), Don Inigo (L’Heure 
Espagnole de Ravel), Uberto (La serva padrona 
de Pergolesi), Pimen (Boris Gudonov de Mussor‑
gski), Osmin (O Rapto do Serralho de Mozart), 
Conde de Grieux (Manon de Massenet) e os 
papéis de baixo das óperas de Monteverdi.

Na última temporada cantou Caronte e 
Plutone em L’Orfeo (Röda Sten, Gotemburgo), 
Raimondo em Lucia di Lammermoor (Hedeland, 
Copenhaga), Sparafucile em Rigoletto (Under‑
grunden, Copenhaga), Mikado em The Mikado 
de Gilbert & Sullivans (Hofteatret, Copenhaga), 
o papel de baixo em Only the sound remains 
de Saariaho (Teatro Real de Madrid e Lincoln 
Center); e estreou ‑se na Ópera Real de Cope‑
nhaga como Zuniga na nova encenação de 
Barrie Kosky da Carmen de Bizet. 

Das suas apresentações como solista, 
destacam ‑se: Oratória de Natal, Paixão 
segundo São João, Paixão segundo São 
Mateus, Magnificat e Missa em Si menor de 
J. S. Bach; Requiem e Missa em Dó menor 

de Mozart; A Criação, As Estações, There‑
sienmesse e Missa in Angustiis de Haydn; 
Requiem de Schumann, de Fauré e de Michael 
Haydn; Messias e Israel in Egypt de Händel; 
Petite Messe Solennelle de Rossini; L’Enfance 
du Christ de Berlioz; Requiem de Verdi; Missa 
em Dó de Beethoven; Missa Glagolitic de Leoš 
Janáček; Membra Jesu Nostri de Buxtehude; 
Ode a Santa Cecília de Purcell; Vespro delle 
Beate Vergine e Oitavo Livro de Madrigais de 
Monteverdi. Trabalhou com as várias orques‑
tras, destacando ‑se a Sinfónica Dinamarquesa 
e a Orquestra de Câmara Dinamarquesa, Flens‑
burger Bach ‑Orchester, Kieler Barock, Oxford 
Philomusica, Concerto Copenhagen, Les 
Ambassadeurs, Sinfónica de Malmö, Barokka‑
nerne de Oslo, Göteborg Baroque e Sinfónicas 
de Odense, Ålborg e Southern Jutland.

Fez recentemente a primeira gravação da 
Nona Sinfonia de Klenau e um novo registo da 
ópera Masquerade de Carl Nielsen, ambos 
com a Sinfónica Dinamarquesa, Drone Mass 
de Johann Johannsons para a Deutsche Gram‑
mophon e Caronte em L’Orfeo de Monteverdi 
para a BIS Records. 
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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 maes‑
tros, de entre os quais se destacam Stefan 
Blunier, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holli‑
ger, 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 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 
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, Frank Peter Zimmermann 
ou o Quarteto Arditti. Diversos compositores 
trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes 
de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija 
Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal Dusa‑
pin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aper‑
ghis, 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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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular
 
Fundado em 2009, o Coro Casa da Música 
apresenta‑se regularmente na Casa da 
Música e em digressão sob a direcção do 
seu titular, Paul Hillier. Tem sido também diri‑
gido pelos maestros Simon Carrington, Nico‑
las Fink, Antonio Florio, Robin Gritton, Andrew 
Parrott, Marco Mencoboni, Kaspars Putniņš, 
Gregory Rose, James Wood, Douglas Boyd, 
Martin André, Baldur Brönnimann, Laurence 
Cummings, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Christoph König, Peter Rundel, 
Vassily Sinaisky, Takuo Yuasa, Paul McCreesh 
e Stefan Blunier, a que se junta em 2019 a 
estreia da maestrina Sofi Jeannin. Ecléctico 
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 Gurre‑Lieder de Schoenberg, 
Te Deum de Bruckner, As Estações e A Criação 
de Haydn, Missa em Si menor de Bach, Sinfo‑
nias de Mahler, 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, Messias de 
Händel, Te Deum de Charpentier, Oratória de 
Natal, Magnificat e Cantatas de Bach, História 
de Natal de Schütz, Requiem de Verdi, 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 programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes‑Graça ou a obras corais‑sinfónicas 
como o Requiem à memória 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, com obras 
de Lachenmann, Schoenberg, Stockhausen, 
Gubaidulina ou Cage, e as estreias nacionais 
de Wohin bist du gegangen? de Georg Fried‑
rich Haas, Stabat Mater de James Dillon e Moth 
Requiem de Harrison Birtwistle.

Na temporada de 2019, o Coro Casa da 
Música celebra o seu 10º aniversário com 
uma viagem através dos tempos que passa 
pela polifonia renascentista, marcos incon‑
tornáveis do Barroco e do Romantismo e a 
música escrita nos nossos dias. Apresenta 
obras emblemáticas da música sacra junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa da 
Música, entre as quais as Vésperas de Monte‑
verdi, a Missa n.º 5 de Schubert, o Stabat Mater 
de Dvořák e a oratória Paulus de Mendelssohn. 
Dos programas a cappella, destaca‑se a estreia 
portuguesa de uma encomenda da Casa da 
Música a Michael Gordon, além de obras de 
Kaija Saariaho e Karin Rehnqvist.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, 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 Festi‑
val Tenso Days em Marselha, nos Concer‑
tos de Natal de Ourense e em várias salas 
portuguesas.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
José Despujols
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Tünde Hadadi
Vadim Feldblioum
Roumiana Badeva
Andras Burai
Evandra Gonçalves
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Jorman Hernandez*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes
Paul Almond
Raquel Santos*
Ana Luísa Carvalho*
Pedro Carvalho*

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Aaron Choi

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

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Eldevina Materula
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Ales Klancar*
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
Faustino Núñez Pérez*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Aroso*

*instrumentistas convidados
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Coro Casa da Música

Sopranos 
Alexandra Moura
Carla Pais
Cristina Pamplona
Fabiana Magalhães
Lúcia Ribeiro
Luísa Barriga
Joana Pereira
Rita Venda
Sara Cruz
Teresa Milheiro

Contraltos 
Andreia Tiago
Bárbara Luís
Brígida Silva 
David Hackston
Gabriela B Simões
Joana Guimarães
Joana Valente
Maria João Gomes
Marta Marques

Tenores  
Almeno Gonçalves 
Bernardo Pinhal
Fábio Borges
Gabriel Santos
Gonçalo Limpo Faria
Pedro Matos
Pedro S. Marques
Sérgio Martins
Vitor Sousa

Baixos 
Francisco Miguel Reis
João Barros Silva
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques
Pedro Lopes
Ricardo Torres
Sérgio Ramos
Tiago de Sá
Tomé Azevedo

Maestrina co ‑repetidora
Iris Oja

Pianista co ‑repetidor
Luís Duarte
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OUTONO EM JAZZ

13 OUT DOM · 21:00 SALA 2

THEO CROKER
“STAR PEOPLE NATION”

THEO CROKER trompete

SHEKWOAGA ODE bateria

ERIC WHEELER baixo

MICHAEL KING teclados

KEVIN HAYS E LIONEL LOUEKE
KEVIN HAYS piano e voz

LIONEL LOUEKE guitarra e voz

15 OUT TER · 21:00 SALA SUGGIA

THE ART ENSEMBLE OF CHICAGO
ROSCOE MITCHELL saxofones e flauta

DON MOYE bateria, congas e percussão

HUGH RAGIN trompete, trompete piccolo e fliscorne

TOMEKA REID violoncelo, BRETT CARSON piano

SILVIA BOLOGNESI contrabaixo, JUNIUS PAUL contrabaixo e objectos

DUDU KOUATÉ percussão africana

ILHAN ERSAHIN’S ISTANBUL SESSIONS
ILHAN ERSAHIN saxofone

ALP ERSONMEZ baixo 

TURGUT ALP BEKOGLU bateria

IZZET KIZIL percussão
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OUTONO EM JAZZ

20 OUT DOM · 21:00 SALA 2

CARLOS FUCHS  
E ÁGUA DE MORINGA

MARCÍLIO LOPES bandolim

JAYME VIGNOLI cavaquinho

JOSIMAR CARNEIRO violões de 7cordas

LUIZ FLAVIO ALCOFRA violão

RUI ALVIM sopros

ANDRÉ BOXEXA bateria e percussão

WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET
WOJTEK MAZOLEWSKI contrabaixo

OLAF WĘGIER saxofone

OSKAR TOROK trompete

JOANNA DUDA piano

QBA JANICKI bateria

22 OUT TER · 21:00 SALA SUGGIA

BOSSA NOVA 60 ANOS
QUARTETO DO RIO, ROBERTO MENESCAL,  

WANDA SÁ, JOÃO CAVALCANTI,   

MARCELO CALDI E RODOLFO DE CARVALHO



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


