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Este concerto foi cancelado em consequência das recomendações  
da Organização Mundial de Saúde, da orientação publicada pela  

Direcção Geral de Saúde e das decisões tomadas pelas autoridades  
locais e nacionais sobre a frequência de espaços públicos,  

no contexto da prevenção e contenção da propagação do novo 
coronavírus (COVID-19).
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1ª PARTE

Joseph Haydn
Sinfonia n.º 92 em Sol maior, “Oxford” (1789; c.28min)

1. Adagio – Allegro spiritoso
2. Adagio cantabile
3. Menuetto: Allegretto
4. Presto

Igor Stravinski
Concerto em Ré para orquestra de cordas, “Basileia” (1946; c.12min)

1. Vivace –
2. Arioso: Andantino –
3. Rondo: Allegro

2ª PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 38 em Ré maior, KV 504, “Praga” (1786; c.28min) 

1. Adagio – Allegro 
2. Andante 
3. Presto

CONCERTO INSERIDO NO CICLO “OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE”

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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A sinfonia clássica 
e o concerto neobarroco

Este programa apresenta obras canónicas do 
repertório sinfónico do Classicismo Vienense 
e um concerto para orquestra de cordas inspi-
rado no Barroco e composto após a Segunda 
Guerra Mundial. 

No Classicismo, tendências italianas, 
francesas e germânicas contribuíram para 
a constituição estável da orquestra e para 
uma redistribuição do papel dos instrumen-
tos musicais. Desenvolvimentos tecnológicos 
alargaram as possibilidades expressivas dos 
instrumentos de sopro, tornando-os parte 
orgânica na concepção musical das obras. 
O estabelecimento da orquestra clássica, 
centrada num núcleo de cordofones friccio-
nados ao qual foram adicionados aerofones e 
membranofones, alimentou e foi uma conse-
quência da intensificação de uma vida musi-
cal promotora do concerto público. Na época, 
sociedades e empresas promoviam eventos 
musicais, encomendando obras aos compo-
sitores mais prestigiados. Assim, a mobilidade 
das peças musicais acentuou-se, alargando o 
seu espectro de disseminação. 

Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO 1732

VIENA, 31 DE MAIO 1809

Sinfonia n.º 92 em Sol maior, “Oxford” 

Nesse contexto, a figura de Joseph Haydn foi 
paradigmática. Após uma longa carreira no 
Império dos Habsburgos ao serviço da famí-
lia Esterházy, cujos príncipes encarnaram os 
modelos de patronato da época, Haydn teve 
alguma liberdade para circular, em especial 
entre Viena e Londres. Assim, passou do salão 
aristocrático à sala de concertos, mudança 
que implicou transformações significativas no 
seu estilo, marcadamente audíveis na Sinfo-
nia n.º 92, “Oxford”. Composta em 1789, ano 
da Revolução Francesa, recebeu esse nome 
pois foi apresentada quando da atribuição do 
doutoramento honoris causa a Haydn pela 
universidade dessa cidade, em Julho de 1791. 
Nessa altura, o compositor encontrava-se em 
Inglaterra para participar no ciclo de concer-
tos promovidos por Johann Peter Salo-
mon, músico e empresário que se fixara em 
Londres no início da década de 1780 e vinha 
contribuindo para a transformação da vida 
musical da cidade – uma das mais intensas na 
Europa, com um papel fulcral desempenhado 
por músicos imigrados da Europa continental.

O primeiro andamento da sinfonia encon-
tra-se numa forma allegro de sonata e é 
precedido de uma introdução lenta. Nele, o 
primeiro grupo temático é movimentado e 
recorre a acentuações inesperadas, traço 
característico da produção do compositor. A 
ambiguidade entre os modos maior e menor 
pontifica na transição, cuja instabilidade 
desemboca num segundo grupo temático 
curto e dançável. Esse tema remete para o 
gesto inicial do Allegro, revelando a integração 

dos diversos episódios na sinfonia. Os sopros 
desempenham um papel central no desenvol-
vimento, instável e contrapontístico, no qual 
Haydn demonstra a sua mestria na transfor-
mação temática. Na reexposição, a recupera-
ção dos dois grupos temáticos contrastantes 
é realizada de forma criativa, levando ao final 
do andamento. 

O Adagio cantabile, em forma tripartida, é 
lento e pastoral, centrando-se num melodismo 
de teor contemplativo. As pausas desempe-
nham uma função dramática, intensificada na 
secção intermédia, cuja tensão contrasta com 
a secção inicial, que é reexposta. 

Segue-se um Minueto-Trio-Minueto em que 
a dança cortês vertical preenche as secções 
extremas, alternando com um Trio em que as 
trompas desempenham um papel importante.

O Presto é um final explosivo e cinético 
em forma allegro de sonata. O seu movi-
mento constante acentua a instabilidade do 
primeiro grupo temático que, após uma tran-
sição modulante, cede o lugar a um tema que 
destaca a repetição de notas, introduzindo 
uma atmosfera rústica e popular. O desenvol-
vimento segue por paragens surpreendentes, 
fragmentando e trabalhando alguns elemen-
tos temáticos. Uma reexposição que dá parti-
cular ênfase ao contraponto leva a sinfonia a 
um final triunfante.

Igor Stravinski
ORANIENBAUM (RÚSSIA), 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Concerto em Ré para orquestra de cordas, 
“Basileia” 

O Período Entre-Guerras viu o Modernismo 
recuperar alguns elementos do passado. 
Nesse processo, Igor Stravinski desempe-
nhou um papel central, antecipando e desen-
volvendo essas tendências. O Concerto em 
Ré foi composto em 1946 e estiliza a escrita 
orquestral do Barroco através de um prisma 
modernista. O título – “Basel” – distingue-o, na 
obra de Stravinski, do Concerto para violino 
na mesma tonalidade e relaciona-o com o seu 
contexto de produção.

Stravinski fixou-se nos Estados Unidos da 
América em 1939, quando a Europa atraves-
sava um período difícil. Nesse contexto domi-
nado por mecenas privados, o compositor 
desenvolveu uma carreira singular, estilizando 
elementos de vários séculos da tradição musi-
cal europeia. Um aspecto importante na sua 
produção americana era a forte ligação a 
Georges Balanchine, coreógrafo dos Ballets 
russes e fundador do New York City Ballet. 
Stravinski assinou alguns dos bailados mais 
importantes dessa companhia. Regressando 
à Europa, o maestro e mecenas Paul Sacher 
fundou a Orquestra de Câmara da Basileia em 
1926. Esse agrupamento estreou várias enco-
mendas realizadas por Sacher a compositores 
proeminentes, ocupando um lugar especial na 
promoção da música contemporânea. 

O Concerto em Ré foi encomendado para 
a celebração dos 20 anos do agrupamento, 
que o estreou a 27 de Janeiro de 1947, sob 
a direcção de Sacher. Assim, tornou-se a 
primeira encomenda europeia de Stravinski 
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após a mudança para a América. A sua inspi-
ração foi o concerto barroco, género em que 
pontificam os contrastes entre texturas e 
atmosferas, tendo sido especialmente culti-
vado em Itália por compositores como Corelli 
e Stradella. Aqui, Stravinski metabolizou esses 
aspectos e misturou-os com uma abordagem 
muito pessoal. 

O Vivace baseia-se em elementos como: 
ostinati, acentuações assimétricas, sinco-
pação, pausas irregulares, mudanças de 
compasso e percussividade, aspectos recor-
rentemente associados ao estilo do compo-
sitor. Paralelamente, recorre à tensão entre 
modos maior e menor, enfatizando elementos 
contrastantes que remetem para os princípios 
concertantes do Barroco. 

A percussividade que permeia o anda-
mento contrasta com o Arioso, uma curta ária 
para instrumentos em que melodias angula-
res se sobrepõem de forma dissonante e se 
misturam com texturas de dança de corte, 
assentes na periodicidade frásica e rítmica. 
O final evoca o estilo primitivista de Stravinski, 
baseando-se na repetição de notas de forma 
a criar uma ideia de movimento perpétuo, tão 
cara às sensibilidades barrocas. Um refrão 
dissonante e com melodias angulares é inter-
polado por episódios contrastantes, estáti-
cos e repetitivos, até ao regresso do material 
primordial, conduzindo a obra ao término.

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURG, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791 

Sinfonia n.º 38 em Ré maior, KV 504, “Praga” 

As últimas sinfonias de Wolfgang Amadeus 
Mozart retratam o interesse renovado do 
público nesse género, sobretudo em cidades 
como Londres, Paris e Viena. Após ter sido 
despedido pelo Príncipe-Arcebispo Hierony-
mus Colloredo em 1781, Mozart fixou-se em 
Viena, onde desenvolveu uma carreira inde-
pendente com o fim de ocupar um cargo está-
vel. Nesse contexto, idealizou uma digressão 
a Londres, que não se veio a realizar por moti-
vos familiares. Contudo, recebeu um convite 
para viajar até Praga, cidade onde a sua ópera 
As bodas de Fígaro tivera sido bem recebida. 
Nessa estada no início de 1787, apresentou a 
Sinfonia n.º 38, “Praga,” terminada em Viena a 
6 de Dezembro do ano anterior. Paralelamente, 
recebeu a encomenda de uma ópera que se 
materializou em Don Giovanni, estreada nessa 
cidade a 29 de Outubro de 1787. 

A Sinfonia n.º 38 encontra-se dividida 
em três andamentos, de acordo com a tradi-
ção italiana do género, diferindo do modelo 
vienense pela não inclusão de um minueto. O 
primeiro andamento começa com uma longa 
introdução lenta e solene, cheia de drama-
tismo. O pathos, as dissonâncias e a oscila-
ção entre os modos maior e menor remetem 
para o universo da ópera, presente através de 
várias figurações características do género. 

O Allegro, em forma sonata, tem início com 
um grupo temático que acelera e intensifica 
o dramatismo da introdução. Um segundo 
grupo temático movimentado e luminoso faz 
a sua entrada após uma transição modulató-
ria. Os trompetes associados aos tímpanos 

pontuam algumas passagens da secção que 
conduz ao desenvolvimento, onde os temas 
são fragmentados e a tensão é aumentada 
através do recurso ao contraponto. A instabi-
lidade acentuada conduz a uma reexposição 
dramática, que antecipa uma coda em que a 
textura se adensa até ao final do andamento. 

O Andante, que remete para as tensões 
da forma allegro de sonata, é conduzido pela 
melodia apresentada pelos primeiros violinos, 
cuja tensão é criada através da sucessão de 
elementos diatónicos e cromáticos. A interac-
ção destes constituintes e os diálogos entre 
os naipes da orquestra criam uma atmosfera 
contemplativa, que adensa e dissolve a tensão 
à medida que o andamento decorre. 

A sinfonia termina com um Presto em 
forma allegro de sonata que enfatiza o primeiro 
grupo temático. Este  inclui elementos de um 
dueto de As bodas de Fígaro e contrasta com 
um grupo temático tranquilo e galante. A flauta 
desempenha um papel central no Finale, cujas 
aceleração e adensamento da textura contra-
pontística encarnam a perícia de Mozart na 
condução de macro-formas sinfónicas atra-
vés de uma forte ligação ao teatro de ópera.

JOÃO SILVA, 2020
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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, Kaija Saariaho, Harrison 
Birtwistle, Unsuk Chin, Helmut Lachenmann, 
Magnus Lindberg, Georg Friedrich Haas e 
outros, e dirigiu obras importantes de Ligeti, 
Romitelli, Boulez, Vivier e Zimmermann. Apre-
sentou -se em festivais como BBC Proms, 
Wien Modern, Darmstadt e Mostly Mozart no 
Lincoln Center. Maestro de grande versatili-
dade com uma abordagem aberta à progra-
mação e à interpretação musical, acredita 
firmemente na importância das activida-
des de âmbito educativo e comunitário e na 
necessidade de questionar as fronteiras tradi-
cionais da música clássica. É Maestro Titu-
lar da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música e da Basel Sinfonietta.

Das temporadas passadas, destacam -se 
colaborações com as Filarmónicas de Seul, 
Oslo, Bergen, Luxemburgo e Real Escocesa, 
a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara 
de Aurora e Munique. Em 2019/20, é convi-
dado a regressar às Sinfónicas das Rádios 
de Frankfurt e Viena – para uma interpreta-
ção da épica Décima Sinfonia de Schnebel 
no Musikverein. Estreia -se com a Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid. Trabalha 
frequentemente com ensembles de música 
contemporânea de todo o mundo: dirigiu o 
Klangforum Wien em Viena e em digressão e 
o Ensemble Intercomporain nos BBC Proms, 
homenageando a música de Boulez.

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 Kling
hoffer de John Adams na English Nacional 
Opera; L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera 
Norueguesa 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 Szymanowski, 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 
dirigir 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 contemporâ-
nea, BIT20. Foi Director Musical da Orquestra 
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 Profes-
sor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 

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
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Maria Kagan
Tünde Hadadi
Vladimir Grinman

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Paul Almond
Nikola Vasiljev

Viola
Mateusz Stasto
Rute Azevedo
Emília Alves
Luís Norberto Silva

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Nadia Choi

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Telma Mota*

Fagote
Lurdes Carneiro*
Robert Glassburner

Trompa
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Tímpanos

Bruno Costa

*instrumentistas convidados 
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