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Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 35 em Ré maior, “Haffner”, K. 385 (1776; c.22min)

1. Allegro con spirito
2. Andante
3. Menuetto e Trio
4. Presto

Arnold Schoenberg 
Noite Transfigurada (1917/1943; c.30min)

Viena e a transformação da música orquestral 
no Classicismo e no Modernismo

O presente concerto inclui duas obras intimamente ligadas a 
Viena. Contudo, as origens da Sinfonia n.º 35 não se localizam 
nessa cidade. Idealizada e apresentada como uma serenata 
em Salzburgo, a obra foi transformada numa sinfonia ao gosto 
vienense, contribuindo para o estabelecimento do cânone do 
género. A Noite Transfigurada foi escrita para sexteto de cordas e 
estreada em Viena no início do século XX. Assim, Viena é o ponto 
de chegada de Mozart e o ponto de partida de Schoenberg para 
as obras que ouviremos.

A Sinfonia n.º 35 tem uma história complexa. Após um período 
de viagens pela Europa com o pai, Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salzburgo, 1756 — Viena, 1791) retomou a sua actividade em 
Salzburgo. Contudo, as funções de músico religioso não eram 
indicadas para alguém que se queria dedicar à ópera e à música 
orquestral. A Sinfonia n.º 35 começou com o projecto de uma 
serenata, um género orquestral dividido em andamentos contras-
tantes. A sua organização interna era altamente variável e o 
carácter destas peças tendia a ser mais leve quando comparado 
a géneros orquestrais como a sinfonia. A serenata foi muito culti-
vada nas cortes de Salzburgo, servindo de acompanhamento 
ao entretenimento aristocrático. A obra que esteve na génese 
da Sinfonia n.º 35 foi escrita para a cerimónia de elevação à 
nobreza do comerciante Sigmund Haffner, o Jovem, pertencente 
a uma das mais notáveis famílias de Salzburgo. Anteriormente, 
Mozart tinha escrito uma longa serenata para as festividades 
de casamento de Marie Elisabeth Haffner, irmã de Sigmund, que 
ficou conhecida como Serenata “Haffner.” A Sinfonia “Haffner” 

foi composta por Mozart no Verão de 1782 e estreada em data 
desconhecida em Salzburgo. Esse período ficou marcado pela 
sua mudança definitiva de Salzburgo para Viena e pelo casa-
mento com Constanze Weber, eventos que transformaram 
profundamente a sua vida. Assim, a peça representa um período 
de transição entre o compositor de música instrumental de 
carácter lúdico, para festas de corte, e o criador das grandes 
sinfonias de maturidade em Viena.

A Viena do final do século XVIII era uma cidade militarizada 
envolta em espessas muralhas. O teatro de ópera italiano era 
próximo da Corte Imperial e os teatros situados nos subúrbios 
alimentavam uma vida cultural intensa, centrada no quotidiano 
aristocrático. Nobres sustentavam importantes orquestras e 
promoviam apresentações musicais nos salões dos palácios 
barrocos e neoclássicos da cidade, atraindo músicos de muitas 
paragens. Para a estreia da versão vienense, Mozart reorques-
trou a “Haffner” adicionando-lhe instrumentos de sopro, o que 
a aproximou do gosto do público dessa cidade, interessado em 
ideais orquestrais encarnados em géneros sinfónicos. Crê-se que 
a Sinfonia n.º 35 tenha sido estreada a 23 de Março de 1783, num 
concerto organizado por Mozart no Burgtheater. 

O Allegro con spirito capta, imediatamente, a atenção do 
ouvinte com a sua figuração inicial. Escrito em forma allegro de 
sonata, contrapõe dois princípios temáticos: o primeiro dramá-
tico e movimentado, que remete para o universo da ópera, e o 
segundo estático e tenso. O efeito orquestral inicial domina o 
andamento, inclusivamente o seu curto desenvolvimento, que 
funde surpresa com instabilidade tonal. Os dois temas principais 
são recapitulados, conduzindo o andamento ao término. 

O Andante remete para a regularidade métrica e a leveza de 
textura do estilo galante, evocando a cultura de corte da época. 
Conduzido pelas melodias, é um andamento centrado na expo-
sição temática. Uma nova simplicidade e naturalidade pontificam 
nesse estilo muito cultivado por Mozart. Aqui, dois temas contras-
tantes são contrapostos sobre variações do seu contexto de 
apresentação ao longo do andamento. O primeiro tema é expres-
sivo e cantável, ao passo que o segundo se apresenta como uma 
espécie de resposta conclusiva ao elemento inicial. 

O Menuetto, em forma minueto-trio-minueto, permanece 
no ambiente de corte setecentista. O contraste principal faz-se 
entre a atmosfera vertical, solene, regular e afirmativa do minueto, 
assente na alternância de dinâmicas, e um trio de carácter lírico. 

Reexposto o minueto, a sinfonia entra no final, um andamento 
muito rápido, preciso e enérgico. Neste rondó-sonata, a melodia 
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e a vivacidade do refrão remetem-nos para a ária “Solche herge-
laufne Laffen”, cantada por Osmin no singspiel O Rapto do Serra-
lho, obra terminada por Mozart pouco antes da Sinfonia n.º 35. 
Assim, a estilização da estrepitosa música turca é interpolada por 
passagens de carácter mais lúdico e lírico, conduzindo a sinfonia 
a um final de grande intensidade.

Avançando pouco mais de um século, a Viena de Schoenberg 
era muito diferente da Viena de Mozart. A arquitectura da cidade, 
capital do recentemente criado Império Austro-Húngaro, foi 
profundamente transformada. As muralhas foram substituí-
das pela Ringstrasse e a Viena moderna foi enxertada entre a 
cidade e os subúrbios do tempo de Mozart. Edifícios neobarrocos, 
neo-renascentistas e neoclássicos foram erigidos na nova zona, 
atravessada pelos transportes públicos. Novas correntes arqui-
tectónicas, lideradas por Adolf Loos e Otto Wagner, complemen-
taram a inovação da Secessão Vienense nas artes visuais, um 
modernismo de cariz marcadamente local. O teatro popular era 
dominado pela opereta vienense, que alcançava grande projec-
ção internacional, e a temporada dos bailes glorificava as valsas 
e polcas da família Strauss. Na música orquestral, a herança 
conflituosa e nem sempre pacífica dos Clássicos Vienenses, de 
Brahms e de Bruckner marcou a produção dos compositores 
tardo-românticos que fizeram a transição para o Modernismo.

Entre eles encontra-se Arnold Schoenberg (Viena, 1874 — Los 
Angeles, 1951). Nascido numa família judia em Viena, filho de um 
húngaro e de uma checa, a sua formação musical foi, principal-
mente, autodidacta. Após ter abandonado o emprego de funcio-
nário bancário, dedicou-se inteiramente à música e integrou a 
orquestra amadora Polyhymnia, onde conheceu Alexander von 
Zemlinsky — um importante compositor e director de orquestra 
e um dos principais divulgadores do modernismo vienense. Os 
dois músicos aproximaram-se e Zemlinsky tornou-se mentor 
e professor de contraponto para Schoenberg. Posteriormente, 
Schoenberg casou com Mathilde, irmã de Zemlinsky, reforçando 
esses laços.

Nessa época e enquanto orquestrava operetas, Schoenberg 
dedicou-se à escrita do sexteto para cordas Noite Transfigurada, 
terminado em 1899. A obra apresenta-se como um rito de passa-
gem na sua afirmação enquanto compositor num meio musical 
relativamente hostil ao Modernismo. Imbuído de característi-
cas tardo-românticas, Noite Transfigurada reflecte o fascínio do 
compositor pelo contraponto transformativo associado a Brahms 
e pela abordagem harmónica cromática de matriz wagneriana. 
Altamente contrapontística, a peça foi destinada a um sexteto 
de cordas, tornando-a um dos primeiros poemas sinfónicos 
escritos para conjunto de câmara. Isto coloca em evidência a 
porosidade e hibridez das formas musicais do tardo-romantismo. 
Assim, Noite Transfigurada é uma ilustração instrumental came-
rística do poema homónimo do simbolista Richard Dehmel (1863-
-1920). Nesse texto, o poeta relata um passeio nocturno de um 
par amoroso. No caminho, a mulher confessa ao homem que 
espera um filho de um homem que não ama. Após uma pausa 
narrativa, o homem diz-lhe que a criança será tornada sua através 
do amor. Eles abraçam-se e beijam-se, continuando a caminhar 

pelo bosque escuro. O poema encontra-se dividido em cinco 
estrofes, o que se encontra reflectido na divisão da obra musical 
em cinco secções. Mantendo a proximidade entre o texto e a sua 
tradução instrumental, Noite Transfigurada encontra-se numa 
forma ABA’CA’’, em que o A representa a intervenção do narrador. 
Assim, Noite Transfigurada apresenta-se como uma forma rondó 
altamente transformada. A repetição transformada da secção A 
ao longo da obra reforça esta interpretação, enfatizando a asso-
ciação quase directa de alguns elementos musicais a secções da 
narrativa poética. Contudo, outras visões relacionam Noite Trans-
figurada com uma elaboração complexa da forma sonata, contra-
pondo o tema principal a secções contrastantes em atmosfera e 
tonalidade. A ambiguidade da obra presta-se a análises contra-
ditórias, sublinhando o papel da hibridez formal na transição do 
Romantismo para o Modernismo. Desta forma, a apreciação da 
obra esteve longe de ser unânime na Viena do início do século XX.

Noite Transfigurada foi estreada na Musikverein dessa cidade, 
a 18 de Março de 1902, pelo Quarteto Rosé com o violetista Franz 
Jelinek e o violoncelista Franz Schmidt. A recepção foi diver-
sificada e reflectiu a polaridade existente entre os adeptos da 
música absoluta de tendência tardo-romântica e os seguidores 
da música programática de feição modernista. Dessa forma, a 
valorização do contraponto, o recurso à dissonância, o diferi-
mento dos pontos de repouso e a manipulação da tensão desen-
volvidos por Schoenberg encontraram apoiantes e detractores 
no meio musical vienense. Presente na estreia, Richard Dehmel 
afirmou que tentou seguir os temas do poema na música, mas 
que esta rapidamente se impôs ao sentido das palavras. Em 1917, 
o compositor adaptou Noite Transfigurada a uma orquestra de 
cordas e a nova versão foi estreada em Newcastle-upon-Tyne 
no início de Dezembro de 1924, tendo sido transmitida pelo posto 
local da BBC. Já nos Estados Unidos da América, após a fuga ao 
nazismo, Schoenberg reviu a partitura, que completou em 1943. 
As intervenções do compositor na revisão final tiveram como 
finalidade melhorar o equilíbrio entre os naipes da orquestra. 
Assim, Noite Transfigurada partiu de Viena e atravessou o Atlân-
tico, adaptando-se a outros efectivos, contextos e universos.

JOÃO SILVA

Maestro Nuno Coelho sobre o programa do concerto 
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Nuno Coelho direcção musical

Vencedor do Concurso Internacional de Direcção de Orques-
tra de Cadaqués em 2017, Nuno Coelho é actualmente Maestro 
Convidado da Orquestra Gulbenkian. Além dos vários concer-
tos em Lisboa, durante a temporada 2019 /20 estreia -se à frente 
de orquestras como a Filamónica Real de Liverpool, a Nacional 
de Lille, as Sinfónicas de Stavanger e Hamburgo e a Filarmónica 
de Dresden, assim como diversas orquestras em Espanha, Japão, 
China e América Latina.

Na temporada passada destacam -se as actuações com a 
Sinfónica da Rádio Bávara, a Filarmónica da BBC, a Orquestra do 
Ulster, a Orquesta Sinfónica da Galiza, a Orquesta Sinfónica de 
Castela e Leão, a Orquestra do Teatro Regio de Turim e a Orques-
tra Beethoven de Bona.

Enquanto “Dudamel Fellow” na temporada 2018 /19, teve opor-
tunidade de dirigir a Filarmónica de Los Angeles em diversas 
ocasiões, incluindo uma estreia mundial na série de concertos de 
música contemporânea da orquestra “Green Umbrella”.

Maestro Assistente da Orquestra Filarmónica dos Países 
Baixos entre 2015 e 2017, voltou a dirigir a formação em Julho de 
2018, no  Concertgebouw. No mesmo Verão participou na master-
class com Daniele Gatti e a Orquestra Real do Concertgebouw. 
Como maestro assistente, teve ainda oportunidade de trabalhar 
com Bernard Haitink, Susanna Malkki, Andris Nelsons, Christoph 
von Dohnányi e Gustavo Dudamel, entre outros.

No que respeita ao repertório operático, dirigiu La Traviata, 
Cavalleria rusticana, Rusalka e Das Tagebuch der Anne Frank. Foi 
assistente de Marc Albrecht na produção de Parsifal para a Ópera 
Nacional Alemã, e em 2020 irá assistir Robin Ticciati numa nova 
produção de Fidelio na Glyndebourne Festival Opera. Como 
“Conducting Fellow” do Festival de Tanglewood, em 2016 e 2017, 
dirigiu a orquestra do festival em várias ocasiões, incluindo a 
interpretação do bailado cantado Os Sete Pecados Mortais de 
Kurt Weill.

Nascido no Porto em 1989, Nuno Coelho estudou violino em 
Klagenfurt e Bruxelas, e direcção de orquestra em Zurique com 
Johannes Schlaefli. Recebeu o 1.º Prémio no Concurso de Direc-
ção do Prémio Jovens Músicos da Antena 2, o Prémio Neeme 
Järvi no Festival Menuhin de Gstaad e foi finalista no Concurso 
do Festival de Salzburgo para jovens maestros.

Em 2014 foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, e em 
2015 foi aceite no “Dirigentenforum” do Centro Alemão para a 
Música, que mais tarde o nomeou para a sua lista de “Maestros 
do Futuro”.

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 maestros, 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 Sander-
ling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Ilan Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni 
Wit, Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diversos compo-
sitores 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 Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, 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, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 
Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, estando programada 
para 2020 a sua primeira actuação na emblemática Philharmonie 
de Colónia. Ainda este ano, dá especial destaque às sinfonias de 
Beethoven e apresenta numerosas obras dos séculos XX e XXI 
nunca antes apresentadas em Portugal, além de novas encomen-
das a Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orquestra foram marcadas 
pela interpretação das integrais das Sinfonias de Mahler, Proko-
fieff, Brahms e Bruckner; 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 categoria 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 discos monográficos de Luca Fran-
cesconi (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 consti-
tuída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas designações. Após a extin-
ção das Orquestras 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 Orques-
tra Nacional do Porto (1997), alcançando a formação sinfónica 
com um quadro de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra foi 
integrada na Fundação Casa da Música em 2006, vindo a adoptar 
a actual designação em 2010.



Violino I
Zofia Wóycicka
Ianina Khmelik
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Tünde Hadadi
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Domingos Lopes
Mariana Costa 

Viola
Mateusz Stasto
Rute Azevedo
Luís Norberto Silva
Emília Alves
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Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
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Hrant Yeranosyan
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Contrabaixo
Florian Pertzborn
Altino Carvalho
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Trompete
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