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1ª PARTE (C.30MIN)

Jacques Offenbach
Abertura da opereta La belle Hélène (1864)
Barcarola da ópera Les contes d’Hoffmann (1881)

Johann Strauss II
Postillon d’amour, op. 317 (polca francesa) (1867)
Annen ‑Polka, op. 117 (polca francesa) (1852)

Josef Strauss
Moulinet Polka, op. 57 (polca francesa) (1858)

Amilcare Ponchielli
Dança das horas, da ópera La Gioconda (1876)

2ª PARTE (C.35MIN)

Johann Strauss II
Wiener Blut, op. 354 (valsa) (1899)

Franz Lehár
Ouro e Prata (valsa) (1902)

Eduard Strauss
Bahn frei!, op. 45 (polca rápida) (1869)

Johann Strauss II
Comboio da diversão, op. 281 (polca rápida) (1864)

Hans Christian Lumbye
Galope do Comboio a Vapor de Copenhaga (1847)

Johann Strauss II
Im Krapfenwald’l, op. 336 (polca francesa) (1869)

Hans Christian Lumbye
Champagne (galope) (1845)

Johann Strauss II
No belo Danúbio azul, op. 314 (valsa) (1866)
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A dinastia Strauss é já habitual convidada de 
honra do Concerto de Ano Novo da Orques‑
tra Sinfónica, seduzindo ‑nos com as mais 
animadas valsas e polcas. Estas eram danças 
imensamente populares na Viena do século 
XIX e ainda hoje animam os bailes da cidade 
e as históricas emissões televisivas de Ano 
Novo pela Orquestra Filarmónica de Viena, 
no incomparável Musikverein. Não é também 
de estranhar que mesmo as operetas criadas 
segundo o modelo francês, quando assinadas 
por compositores como Jacques Offenbach, 
impregnadas por humor, excentricidades, 
dança e ritmos estonteantes – como é o caso 
da Abertura da opereta La belle Hélène  –, nos 
envolvam em emoções festivas. A dança e o 
movimento não minguam mesmo na ópera 
mais séria, como é exemplo a Barcarola de 
Les Contes d’Hoffmann de Offenbach, com 
um ritmo característico que parece imitar 
o movimento das gôndolas venezianas. O 
programa que inaugura a temporada de 2020 
da Orquestra Sinfónica experimenta também 
os passos de outras danças como as polcas 
de Franz Lehár, Hans Christian Lumbye e dos 
irmãos Strauss (Johann, Josef e Eduard). A 
polca – uma dança viva, de pares, em tempo 
binário – foi popularizada nas salas de baile 
vienenses em meados do século XIX sob 
duas formas distintas: a schnell ‑polka, ou 
polca rápida, mais parecida com o galope; e 
a porventura mais graciosa polka française, 
ou polca francesa. Assim, no concerto de 
hoje celebram ‑se não só os sons das salas 
de concertos e dos salões de dança, com as 
polcas e as valsas vienenses e os seus ritmos 
característicos, mas também a obra teatral – 
particularmente a opereta vienense.

A opereta – ou pequena ópera, se tradu‑
zirmos literalmente o seu significado – é um 
género musical operático no qual ambos os 

conteúdos, o musical e o dramático, apresen‑
tam um carácter mais leve. Originalmente, a 
opereta assentaria as suas raízes nos géne‑
ros teatrais mais populares – como a comme‑
dia dell’arte em Itália durante os séculos XVI e 
XVIII, o vaudeville em França e a ballad opera 
no Reino Unido. Já no século XIX, e sob os 
auspícios de compositores como Jacques 
Offenbach ou a dupla britânica Gilbert e Sulli‑
van, o termo viria a caracterizar obras teatrais 
com música que por norma apresentavam um 
cariz mais satírico e até, por vezes, cómico. Foi 
no entanto em Viena, com Johann Strauss II, 
nos finais do século XIX, que este género 
musical passaria a apresentar um cariz menos 
satírico e mais romântico, ao estilo austríaco, 
fortemente influenciado pelos ritmos de 
dança, particularmente a valsa. 

A opereta La belle Hélène de Jacques 
Offenbach (1819 ‑1880) foi estreada em 1864 
no Théâtre des Variétés, em Paris. É talvez 
uma das óperas cómicas mais aclamadas 
do compositor, um sucesso quase imediato 
no seu tempo – símbolo do curto segundo 
Império Francês e do nascimento da burgue‑
sia –, e pode ser considerada uma sátira polí‑
tica, quase actual, sobre como uma simples 
desculpa é suficiente para se entrar em guerra. 
O tema da opereta é baseado no “pequeno 
grande” incidente que levará à guerra dos 
troianos. Páris, filho de Príamo e rei de Tróia, 
tinha já laureado Vénus num concurso de 
beleza. Como recompensa, Vénus promete‑
‑lhe a mais bela mulher do mundo. Contudo, 
a mais bela de todas as mulheres é não 
menos do que a bela Helena de Esparta, que 
por infortúnio está já casada com Menelau, 
rei de Esparta. Para realizar a promessa de 
Vénus, Páris pede auxílio a Calchas, que ao 
receber subitamente uma profecia de Júpiter 
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requer a partida emergente para Creta do 
pobre Menelaus. Para deleite de ambos (Páris 
e Helena), Menelaus parte de imediato, mas 
volta abruptamente e sem aviso para encon‑
trar os dois amantes juntos. Embora Menelaus 
consiga expulsar Páris com ajuda de outros 
reis gregos, não consegue evitar a fúria de 
Vénus sobre o seu país e é forçado a ceder 
para bem do seu povo.

Durante grande parte da sua vida, Jacques 
Offenbach concentrou ‑se na produção de 
operetas: composições musico ‑teatrais de 
carácter cómico recheadas de melodias reco‑
nhecíveis, como o famoso “Can ‑Can” em Orfeu 
nos Infernos. Com a sua única grand opéra Les 
contes d’Hoffmann, na qual trabalha durante 
vários anos embora não sobreviva para assis‑
tir à sua estreia, obtém o merecido respeito 
no círculo de críticos contemporâneos mais 
austeros. O libreto, de Lules Barbier, é baseado 
numa peça de teatro do próprio Barbier em 
parceria com Michel Carré, apresentada em 
Paris no ano de 1851. A ópera, estreada em 
1881, faz do próprio E. T. A. Hoffmann (1776‑
‑1822) personagem principal, cruzando ‑o com 
três das suas quiçá excêntricas e surreais 
histórias de amor.

Johann Strauss II (1825 ‑1899), comummente 
conhecido como Strauss Júnior, foi um dos 
mais bem ‑sucedidos compositores do século 
XIX. Considerado o “rei da valsa”, foi co ‑res‑
ponsável, juntamente com os seus irmãos, por 
levar a valsa não só aos salões de dança mas 
também às salas de concerto um pouco por 
todo o mundo. 

As celebrações do Carnaval de Viena em 
1867 adivinhavam ‑se ainda ensombradas 
pelos acontecimentos que marcaram o Verão 
de 1866, nomeadamente a derrota do exér‑
cito da Monarquia do Danúbio em Königgrätz 

pelas forças militares da Prússia. No entanto, 
os três irmãos Strauss não se deixam abalar 
pela atmosfera nebulosa e embarcam numa 
jornada que virá não só a marcar o sucesso 
das celebrações mas também o seu reconhe‑
cimento pessoal e musical. Nessa ocasião, 
Josef, Eduard e Johann apresentam nada 
menos do que vinte e cinco novas composi‑
ções. Para adicionar a este já extenso leque, 
Eduard e Johann compõem ainda um número 
de danças entre as quais Postillon d’amour 
(O Mensageiro do Amor) – uma polca francesa 
de Johann Strauss II. A imprensa contempo‑
rânea deixa no entanto nota de que “devido ao 
número elevado de composições programa‑
das, Postillon d’amour não foi estreada” naquele 
evento, sendo apresentada pela primeira vez 
em Março do mesmo ano num concerto em 
Volksgarten, pela Orquestra Strauss sob a 
direcção do próprio Johann. As melodias da 
obra viriam a ser reutilizadas no primeiro acto 
da sua opereta Wiener Blut, da qual escutare‑
mos também hoje a abertura.

Ainda do mesmo compositor ouviremos 
Annen ‑Polka – que não deve ser confundida 
com a obra homónima de Johann Strauss I, o 
seu pai. Esta dança foi escrita por ocasião do 
festival da Imperatriz Maria Anna e estreada 
no Verão de 1852, no magnifico jardim público 
Prater, local de preferência da alta sociedade 
vienense. Independentemente de Annen‑
‑Polka ter sido verdadeiramente apenas a 
segunda dança neste estilo a ser composta 
por Strauss Júnior, esse facto não impossi‑
bilitou o seu reconhecimento pela corte. Esta 
polca francesa, com as suas quatro simples 
melodias, permanece até aos dias de hoje 
uma das suas mais reconhecidas danças.
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Para além de compositor, Josef Strauss 
(1827 ‑1870) foi matemático, inventor e cons‑
trutor de todo o tipo de coisas mecânicas. 
Terá sido, talvez, o movimento cíclico dos 
moinhos, nas margens do rio Danúbio, a  
inspiração para compor uma das suas mais 
aclamadas danças. A estreia da polca fran‑
cesa Moulinet (Pequeno Moinho) deu ‑se no 
dia 25 de Julho de 1858, no Casino Unger em 
Hernals, onde foi recebida de forma calorosa. 
A imprensa contemporânea afirmou mesmo 
que “os aplausos foram bem merecidos” e 
Moulinet poderia certamente ser igualada à 
famosa Annen ‑Polka do seu irmão Johann. 

A Dança das horas é um momento musical 
da segunda cena do terceiro acto da ópera La 
Gioconda de Amilcare Ponchielli (1834 ‑1886). 
Na sua essência, a obra é basicamente um 
interlúdio de dança que representa as dife‑
rentes horas do dia e trata a dualidade luz e 
trevas – um momento de entretenimento que, 
de certa forma, superou o sucesso da ópera. 
Esta dança foi também imortalizada, fora 
do círculo mais sério dos apaixonados pela 
ópera, no filme Fantasia da Walt Disney.

A opereta Wiener Blut (Sangue Vienense) de 
Johann Strauss II foi publicada em 1899 ,  pouco 
antes da morte do compositor austríaco. 
É uma opereta em três actos, com libreto 
de Victor Léon e Leon Stein, que trata um 
triângulo amoroso no contexto do célebre 
Congresso de Viena entre o conde Zedlau, 
embaixador de Reuss ‑Schleiz ‑Greiz, a sua 
esposa Gabriele e a sua amante, a bailarina 
Franziska. Confusão, intriga, identidades 
escondidas e muita diversão marcam esta 
opereta com linhas melódicas que nos farão 
recuar por momentos a Postillon d’amour. 

Franz Lehár (1870 ‑1948) mudou ‑se da sua 
terra natal Komarón (Hungria) para Viena 
como Mestre da Banda do 26.º Regimento 
de Infantaria Austro ‑Húngaro. Tal como o 
seu contemporâneo Strauss Júnior, também 
Lehár era conhecido pelas valsas e, natural‑
mente – dada a sua posição como mestre da 
banda –, pelas marchas. Desenvolveu a sua 
obra musical no campo do teatro, tornando ‑se 
talvez mais reconhecido pela opereta A Viúva 
Alegre (1905). A sua valsa Ouro e Prata foi 
concebida para ser apresentada num baile de 
Carnaval com a temática “Ouro e Prata”, em 
1902, e descreve de forma singular a opulên‑
cia da ocasião.

A polca Vergnügungszug (Comboio da diver‑
são) é uma dança rápida de pares em tempo 
binário, com influência do galope da Boémia, 
em que os pares dançavam em linha ao longo 
do salão de baile. Johann Strauss II escre‑
veu ‑a por ocasião do baile da Associação das 
Sociedades Industriais, realizado no Palácio 
Imperial em Viena, em 1864. A polca é inspi‑
rada nas paisagens campestres austríacas 
que podiam, naquela altura, ser vislumbradas 
nos passeios de comboio oferecidos entre 
Viena e o interior da Áustria. Durante esta 
dança, os instrumentos da orquestra parecem 
imitar os sons ritmados do comboio e todo 
o desenvolvimento musical descreve esta 
viagem de diversão.

A trilogia de polcas rápidas com a temática 
dos transportes ferroviários inclui a famosa 
Bahn Frei! de Eduard Strauss (1835 ‑1916). A 
dança estreou em Viena, a 17 de Fevereiro de 
1869, e foi dedicada aos oficiais da Compa‑
nhia Estatal de Caminho de Ferro.
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Hans Christian Lumbye (1810 ‑1874), frequen‑
temente conhecido como Strauss do Norte, 
foi contemporâneo do Rei da Valsa e a sua 
obra foi fortemente influenciada pela Dinas‑
tia Strauss. Galope do Comboio a Vapor 
de Copenhaga foi escrito por ocasião das 
festividades que marcaram a inauguração 
da primeira linha férrea dinamarquesa, entre 
Copenhaga e Roskilde, no ano de 1847. A obra 
ao estilo de Vergnügungszug e Bahn frei! dos 
irmãos Strauss é verdadeiramente descritiva 
do ambiente ferroviário contemporâneo, com 
as constantes referências aos sons mecâ‑
nicos, apitos e sinos, recorrentes nas ditas 
“polcas ‑comboio” – se assim se podem deno‑
minar estas polcas rápidas.

Im Krapfenwald’l foi primeiramente apresen‑
tada ao público sob o título Im Pavlovsk ‑Walde 
(Nas Florestas de Pavlovsk), em 1869. Na sua 
estreia, num concerto de beneficência ao ar 
livre na 11.ª época de concertos de Johann 
Strauss II na Rússia, o público terá reagido 
de forma calorosa pedindo vários encores da 
obra. Esta polca francesa foi publicada e apre‑
sentada ao público vienense no ano seguinte, 
sob o título que hoje apresentamos, o qual 
pretende homenagear as paisagens austría‑
cas da zona de Krapfenwald, nos subúrbios 
de Viena. A obra apresenta várias alusões aos 
sons da fauna autóctone, com o chilrear dos 
pássaros e o som distinto dos cucos.

Os jardins Tivoli em Copenhaga eram – tal 
como os jardins de Prate em Viena, onde a 
família Strauss se apresentava de forma 
regular com a sua orquestra – o lugar prefe‑
rido pela alta sociedade dinamarquesa para 
socializar. Hans Christian Lumbye e a sua 
orquestra estiveram ligados a este local desde 
a sua inauguração, em 1843, situação que se 

manteve até à morte do compositor, em 1874. 
O galope Champagne foi escrito para feste‑
jar o segundo aniversário dos jardins Tivoli e, 
naturalmente, da ligação de Lumbye à socie‑
dade de Copenhaga. 

Dada a sua popularidade nos dias de hoje, é 
surpreendente que No belo Danúbio azul  não 
tenha sido um êxito imediato quando da sua 
estreia, em 1866. Talvez pelo facto de estar 
acostumado a valsas de cariz mais cómico, 
de curta duração, o público vienense resistiu 
ao carácter mais sóbrio desta valsa. Por outro 
lado, em Paris foi um sucesso imediato que 
levou o público a adoptar Strauss Júnior como 
um dos seus, ultrapassando rapidamente a 
preferência por Jacques Offenbach e as suas 
operetas. No belo Danúbio azul descreve de 
forma quase orgânica as margens do rio e as 
suas diferentes facetas, cores e cheiros numa 
viagem inigualável pela bela Viena de Strauss. 
Como em todo o mundo, esta valsa bela e 
inconfundível acabaria por conquistar os 
corações na sua terra natal, onde se mantém 
nos dias de hoje assumindo uma posição 
central nas celebrações do Ano Novo.

RUI PEDRO ALVES, 2019
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Takuo Yuasa direcção musical

Takuo Yuasa é um maestro altamente respei‑
tado. Apresenta  ‑se regularmente na Europa 
e no Extremo Oriente, e nas temporadas 
recentes dirigiu no Grand Théâtre de Aix  ‑en ‑
‑Provence, no Royal Festival Hall e no Barbican 
Centre de Londres, na Konzerthaus de Viena, 
na Alte Oper de Frankfurt, no Liederhalle de 
Estugarda e no Sibelius Hall em Lahti (Finlân‑
dia). Nasceu em Osaka, onde estudou piano, 
violoncelo, flauta e clarinete, mas está profun‑
damente imbuído da cultura ocidental. Deixou 
o Japão com apenas 18 anos para estudar nos 
Estados Unidos da América, diplomando  ‑se 
em Teoria e Composição na Universidade de 
Cincinnati. Mudou  ‑se depois para a Europa, 
estudando direcção com Hans Swarowsky 
na Escola Superior de Música de Viena – sob 
recomendação de Istvan Kertesz e Janos 
Starker –, Igor Markevich em França e Franco 
Ferrara em Siena. Trabalhou então como 
assistente de Lovro von Matacic em Monte 
Carlo, Milão e Viena.

Desde a conquista do Prémio Especial 
no Concurso Internacional de Direcção de 
Fitel berg em Katowice (Polónia), tem diri‑
gido frequentemente as principais orques‑
tras polacas, entre as quais a Filarmónica de 
Varsóvia e as Sinfónicas da Rádio Polaca. A 
sua versatilidade leva orquestras de todo o 
mundo a convidá  ‑lo para dirigir tanto o reper‑
tório corrente como obras mais obscuras de 
grandes compositores. Foi Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica Gumma no Japão e 
Maestro Convidado Principal da Orquestra 
Sinfónica Escocesa da BBC e da Orquestra do 
Ulster na Irlanda do Norte, com múltiplas reno‑
vações de contrato em ambas as orquestras.

Colaborou recentemente com as Filarmóni‑
cas de Estrasburgo e Bruxelas, a Orquestra 

Nacional de França, a Sinfónica do Porto Casa 
da Música, a Sinfónica Aarhus e as principais 
orquestras japonesas, incluindo as Filarmóni‑
cas do Japão e de Osaka, a Nova Filarmónica 
do Japão e a Sinfónica Metropolitana de 
Tóquio. Dirigiu ainda as Filarmónicas de Oslo, 
Londres, Hong Kong, Luxemburgo, Varsóvia e 
Real Flamenga; as Sinfónicas de Sidney, Nova 
Zelândia, Adelaide e Queensland; a Orques‑
tra da Rádio Norueguesa e a Brabants Orkest. 
No Reino Unido tem dirigido frequentemente a 
Orquestra Hallé, a Orquestra Real Escocesa, 
a Filarmónica Real de Liverpool, a Sinfónica 
Nacional de Gales/BBC e a Sinfónica de 
Bournemouth. As suas qualidades musicais e 
de liderança têm  ‑no levado a trabalhar com 
diversos conservatórios de música da Europa 
e orquestras nacionais de jovens da Escócia, 
da Irlanda do Norte e da Irlanda.

Takuo Yuasa é artista Naxos, com registos 
com as Sinfónicas de Sidney e da Nova Zelân‑
dia, a Orquestra do Ulster, a Sinfónica Esco‑
cesa da BBC e a Sinfónica Nacional da Irlanda, 
entre outras. Tem sido alvo de óptimas críticas 
numa gama ampla de repertório que abrange 
obras de Rimski ‑Korsakoff, Britten, MacMillan 
e Rawsthorne, Webern e Schoenberg, Hone‑
gger, Vieuxtemps, MacDowell, Schubert, 
Pärt, Górecki, Glass e Nyman, a que junta um 
grupo de compositores japoneses emergen‑
tes como Matsumura, Mayuzumi, Ohki, Bekku, 
Yashiro, Moroi, Akutagawa e Yamada. Gravou 
ao vivo as integrais das sinfonias de Brahms e 
Schumann com a Osaka Century Orchestra, 
editadas em CD no Japão.

Em 2007 recebeu o Prémio Cultural Iue 
(instituído por Toshio Iue, fundador da Sanyo), 
pela sua contribuição excepcional para a 
música e pelos seus feitos artísticos interna‑
cionais. É Professor Emérito da Universidade 
de Belas ‑Artes e Música de Tóquio.
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal 

Stefan Blunier maestro associado

Leopold Hager maestro emérito

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 Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König, 
Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan 
Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, 
Antoni Wit, Christian Zacharias e Lothar 
Zagrosek. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, no âmbito 
das suas residências artísticas na Casa da 
Música, destacando‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich Haas 
e Jörg Widmann, a que se junta em 2020 o 
compositor Philippe Manoury.

A Orquestra celebra o 20.º aniversário da 
sua formação sinfónica em 2020, o que a leva 
a apresentar ‑se no Auditório Gulbenkian. Tem 
pisado os palcos das mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 
Santiago de Compostela e Brasil, estando 
programada para 2020 a sua primeira actua‑
ção na emblemática Philharmonie de Colónia. 
Ainda este ano, interpreta a integral das Sinfo‑
nias de Beethoven e 19 obras dos séculos XX 

e XXI nunca antes apresentadas em Portu‑
gal, além de novas obras encomendadas a  
Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orques‑
tra foram marcadas pela interpretação das 
integrais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff, 
Brahms, Bruckner e Tchaikovski; dos Concer‑
tos 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 categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os concer‑
tos para piano de Lopes‑Graça, pela Naxos, e o 
disco com obras de Pascal Dusapin foi Escolha 
dos Críticos na revista Gramophone. Nos últi‑
mos anos surgiram os discos monográficos de 
Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de obras de 
compositores portugueses, todos com grava‑
ções ao vivo na Casa da Música. 

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. Após a extinção das Orques‑
tras da Radiodifusão Portuguesa, foi fundada 
a Régie Cooperativa Sinfonia (1989‑1992), 
vindo posteriormente a ser criada a Orquestra 
Clássica do Porto e, mais tarde, a Orquestra 
Nacional do Porto (1997), alcançando a forma‑
ção sinfónica com um quadro de 94 instru‑
mentistas em 2000. A Orquestra foi integrada 
na Fundação Casa da Música em 2006, vindo 
a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
Zofia Wóycicka
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Andras Burai
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Alan Guimarães
Catarina Resende*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Catarina Martins*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Eldevina Materula

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira

Fagote
David Harrison*
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
José Almeida*
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Leonardo Fernandes*
Faustino Núñez Pérez*

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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BEETHOVEN  –  250 ANOS

A celebração dos 250 anos de Ludwig van Beethoven percorre todo o mundo ao longo 

de 2020. É também uma das marcas da programação da Casa da Música ao longo do 

ano, homenageando um inovador no sentido mais puro do termo, um compositor que 

abarca todas as emoções humanas como nunca antes outro havia conseguido. 

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

Uma assinatura que inclui o conjunto de sinfonias mais famoso de sempre mas, mais 

do que isso, coloca‑as lado a lado com obras escritas recentemente sob a influência do 

compositor alemão. Com a direcção musical de maestros de renome internacional como 

Ryan Wigglesworth, Brad Lubman, Vassily Sinaisky, Olari Elts, Stefan Blunier, Pablo Rus 

Broseta e, claro, Baldur Brönnimann – além da estreia de Pedro Burmester como maestro –,  

a Orquestra Sinfónica promove uma viagem irrepetível pelo legado de um grande mestre.

MAIS BEETHOVEN

São quase 40 as obras de Beethoven apresentadas durante o ano de 2020 na Casa da 

Música. Além das nove sinfonias, não perca dois Concertos para piano e orquestra, a 

Integral das Sonatas para piano e violino em recitais de terça‑feira ao fim da tarde, vários 

quartetos pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, música coral e muito mais.

SABER OUVIR: 11.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA  
1.º Módulo – 13, 20 e 27 Janeiro

BEETHOVEN 250 ANOS

Em três sessões orientadas pelo musicólogo João Silva, conheça a fundo este compositor 

revolucionário, autor do célebre conjunto de nove sinfonias que marca a nossa civilização. 

Comece o Ano Beethoven com um mergulho na vida e na obra de um artista que mudou o 

curso da história da música, preparando‑se para um ano cheio da música fabulosa criada 

pelo génio de Bona.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


