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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Igor Stravinski
Danças Concertantes (1941-42; c.20min)

1. Marche-Introduction
2. Pas d’Action —
3. Thème varié
4. Pas de Deux
5. Marche-Conclusion

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para piano e orquestra n.º 12 em Lá maior, KV 414 (1782; c.25min)

1. Allegro
2. Andante
3. Rondeau: Allegretto

Sinfonia n.º 36 em Dó maior, KV 425, “Linz” (1783; c.26min)
1. Adagio — Allegro spiritoso
2. Podo adagio
3. Menuetto
4. Presto
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Igor Stravinski
ORANIENBAUM (RÚSSIA), 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Danças Concertantes

Em 1941, o compositor americano Aaron 
Copland recordava o choque do público na 
estreia do Octeto de Stravinski, em Outubro 
de 1923: a estranheza derivou da aparente 
substituição da “sua herança russa por algo 
que parecia uma confusão de maneirismos 
do século dezoito”. Copland, no entanto, reco-
nheceu a influência que este novo estilo viria a 
exercer, “trazendo a objectividade latente da 
música moderna à consciência plena através 
da adopção dos recursos, formas e texturas 
da era pré-romântica”. Esta descrição reporta 
também uma viragem importante no estilo de 
Igor Stravinski, e o início de uma fase geralmen-
te denominada de neoclássica. Não obstante 
as reservas que são colocadas em relação a 
esta designação, marcou um período longo 
da carreira do compositor, desde a década de 
1920 até meados da década de 1950.

Algumas das características patentes nas 
Danças Concertantes, a primeira obra que Stra-
vinski compôs na íntegra nos EUA (para onde 
se mudou em 1939), são partilhadas por outras 
obras da mesma época: a utilização dos naipes 
de cordas e sopros como blocos contrastantes 
em oposição constante, a opção frequente por 
solos nos vários instrumentos da orquestra, a 
utilização de técnicas de execução (harmónicos, 
glissandi, pizzicati) que não estão normalmente 
associadas ao repertório do séc. XVIII emulado 
por estas obras, o cariz fortemente rítmico, ou o 
frequente tom jocoso e quase jazzístico. A apro-
ximação ao pastiche, por outro lado, encobre 
uma orquestração inovadora e requintada, que 
as eleva acima da condição de meras cópias.

As Danças Concertantes resultaram de 
uma encomenda da Werner Janssen Orches-
tra de Los Angeles e, não obstante o título, não 
foram criadas para uma performance de dan-
ça, embora tenham sido coreografadas por 
George Balanchine dois anos após a estreia. 
A primeira execução desta obra orquestral 
em 5 andamentos teve lugar em Los Angeles, 
a 8 de Fevereiro de 1942, sob a direcção do 
próprio compositor. A direcção de orquestra 
era já uma actividade a que se dedicava com 
frequência, apesar da reputação e do suces-
so que tinha adquirido como compositor, em 
particular a partir da sua colaboração com os 
Ballets Russes e o seu programador e produtor 
Sergei Diaghilev, nas décadas de 1910 e 1920.

O carácter de dança está patente desde o 
início da obra, representado pela Marche-Intro-
duction em tempo rápido, com ligações ao esti-
lo do Classicismo musical expressas através 
do uso de motivos melódicos e rítmicos breves 
como base para a elaboração e o desenvolvi-
mento musical, e da construção por justaposi-
ção de secções. Neste andamento destaca-se 
também a utilização de instrumentos solistas 
em secções intermédias, reforçando assim o 
contraste entre as secções de tutti e aquelas 
em estilo quase concertante assumidas por 
um solista, como é o caso do violino. O diálogo 
entre cordas e sopros assume um tom jocoso, 
frequentemente pontuado por dissonâncias 
que marcam a diferença desta proposta neo-
clássica em relação à linguagem tonal do século 
XVIII e início do século XIX.

Não obstante o vigor rítmico dos motivos 
desenvolvidos, o Pas d’Action apresenta um 
carácter hesitante, ligado às frequentes e bre-
víssimas pausas que os vão separando. Mesmo 
uma secção lírica intermédia com um solo de 
4 violinos (pontuada por intervenções breves 
de flauta e clarinete) evidencia este carácter 
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de indecisão, derivado destas sucessivas e 
breves paragens, e que perdura à medida que 
outros naipes intervêm. Como destaque em 
função solística, para além desses 4 violinos, 
apresentam-se também outros instrumentos 
de sopro, liderados pela flauta.

É aliás o clarinete que, através de uma nota 
sustentada, faz a transição para o Thème varié; 
o tema desta sequência de 4 variações apre-
senta uma escrita homofónica que evoca o 
estilo do coral. Os contrastes de orquestra-
ção, uma vez mais, asseguram a variedade 
tímbrica, iniciando com os naipes de flauta, 
oboé e clarinete, depois privilegiando o tutti e, 
finalmente, as cordas. A 1.ª variação, Allegretto, 
adopta um estilo pontilhístico, com breves moti-
vos em diálogo entrecortado, distribuídos de 
forma aparentemente aleatória pelos naipes 
da orquestra, antes de um regresso ao estilo 
homofónico, em notas longas de duração variá-
vel consoante o naipe. Justapõe-se seguida-
mente uma secção em ritmo pontuado, antes 
do regresso final ao estilo pontilhístico. Depois 
de uma breve introdução reminiscente do estilo 
recortado da 1.ª variação, a 2.ª variação (Scher-
zando) assume um tom lúdico através do diá-
logo entre os motivos melódicos dos violinos e 
um acompanhamento em staccato em que se 
destacam os clarinetes. Uma secção intermé-
dia mais lenta mantém o carácter jocoso, antes 
do retorno aos materiais iniciais da variação. A 
3.ª variação, Andantino, inicia-se com um trio 
para clarinete, oboé e fagote solistas, seguido 
de um acompanhamento do tutti em notas 
breves, ritmicamente marcado, a que se vem 
sobrepor material melódico exposto principal-
mente pelas cordas, antes do retorno aos três 
solistas. Três violinos marcam a transição para 
a 4.ª e última variação, Tempo giusto, que con-
clui alegremente em ritmo de divisão ternária, 
marcado e por vezes até pesante.

Os arpejos iniciais em vários naipes do Pas 
de Deux introduzem um diálogo entre clarinete 
e oboé que sobressai na primeira parte deste 
andamento. Uma segunda parte, em tempo 
mais rápido, já envolve todos os naipes, antes 
do retorno aos sopros apenas, mas já com os 
metais também em destaque. A conclusão 
deste andamento é introduzida por um longo 
e virtuosístico solo de flauta, precedendo uma 
secção lírica em que se destacam inicialmente 
as cordas e depois os sopros. O regresso do solo 
da flauta anuncia a conclusão do andamento, 
antes da repetição parcial da Marche inicial, 
revisitando alguns dos seus conteúdos musicais.

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Concerto para piano e orquestra n.º 12, 
em Lá maior, K. 414

“Brilhantes, agradáveis ao ouvido, sem serem 
enfadonhos”: é esta a descrição em carta ao 
pai Leopold, em Dezembro de 1782, que Mozart 
faz de três concertos para piano e orquestra 
que estava a compor, e que esperava agradas-
sem tanto a conhecedores como aos menos 
informados da arte musical. Estas três obras 
concertantes são os concertos K. 413, 414 e 
415, compostos entre 1782 e 1783. De forma 
a alargar o leque de intérpretes interessados, 
Mozart admitia a possibilidade de poderem 
ser tocados com acompanhamento de quin-
teto de cordas, omitindo as partes de sopros; 
este formato poderia apelar a músicos ama-
dores, já que não implicaria a disponibilidade 
de uma orquestra.

Este período de criação do Concerto para 
piano e orquestra em Lá maior, K. 414, reporta 
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ao início de uma época particularmente prolífi-
ca para Mozart no que diz respeito à composi-
ção de obras para esta formação, coincidindo 
com a sua última década de vida, como músi-
co independente em Viena. A composição de 
concertos para piano esteve então no centro 
da sua actividade, já que lhe permitia integrar 
nos programas obras suas e, em simultâneo, 
apresentar-se como pianista. Entre 1782-83 
e o ano da sua morte (1791), Mozart compôs 
dezassete concertos — do n.º 11 (K. 413) ao 
n.º 27 (K. 595). A distribuição destas compo-
sições durante o período não é homogénea 
e reflecte uma sequência de oportunidades 
seguida de constrangimentos pessoais e pro-
fissionais. No entanto, nesta fase o optimismo 
estava presente, levando a que anunciasse a 
publicação dos três concertos por subscrição 
em Janeiro de 1783. O insucesso desta iniciati-
va ditou que viriam a ser os únicos publicados 
em vida do compositor.

A introdução orquestral do Allegro, como 
é comum em andamentos iniciais de concer-
tos de Mozart em modo maior, caracteriza-se 
pelo enfoque nos conteúdos melódicos (por 
norma apresentados pelos primeiros violinos), 
pela elegância, e pela simetria na construção 
e justaposição de frases, em geral relativa-
mente curtas. Tendo em conta a possibilidade 
aventada pelo próprio compositor de dispen-
sar os instrumentos de sopro, daí decorre que 
desempenhem uma função de acompanha-
mento algo acessória, assegurando interven-
ções pontuais que alargam a diversidade das 
cores tímbricas da orquestra. A exposição do 
piano marca desde logo o seu destaque como 
solista, por vezes até isolado ou sustentado por 
acompanhamentos minimalistas nas partes 
de orquestra. Embora frequentemente reite-
re o material da orquestra, o piano distingue-
-se ao propor ornamentações e elaborações 

figurativas rápidas. Outra característica par-
ticular deste andamento decorre da profusão 
e da complexidade do material temático, que 
se renova constantemente, dispensando pro-
cedimentos de variação ou desenvolvimento, 
como apontado por Charles Rosen.

O andamento lento, Andante, segue uma 
estrutura de apresentação semelhante ao do 
andamento precedente, começando com a 
exposição da orquestra e passando depois para 
um enfoque predominante no piano e suas ela-
borações dos vários temas. Como em outros 
andamentos lentos orquestrais de Mozart, a 
comparação com as suas árias de ópera é inevi-
tável, por causa da vocalidade óbvia das melo-
dias apresentadas. Tal como na conclusão do 
Allegro, Mozart deixa aqui também, em alguns 
momentos de suspensão harmónica, espaços 
para o pianista inserir breves cadências.

A elaboração ornamental é também uma 
característica marcante do Allegretto final, 
que permite tanto à orquestra como ao piano 
a repetição de material melódico, mas sem-
pre com detalhes variados que conferem a 
este andamento um particular encanto. Não 
estamos no registo de algum dramatismo dos 
últimos concertos para piano de Mozart, já 
na transição para o concerto romântico, mas 
ainda na fase em que o compositor se foca na 
beleza das melodias e em permitir a demons-
tração dos dotes de executante (em momentos 
cadenciais) do pianista.
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Sinfonia n.º 36 em Dó maior, KV 425, “Linz”

A Sinfonia “Linz” remete para um dos relatos 
paradigmáticos sobre o prodigioso talento de 
Mozart para a composição, raiando o impos-
sível e o sobre-humano. Numa carta ao pai 
Leopold, a 31 de Outubro de 1783, Wolfgang 
relata que estava em Linz a compor uma sin-
fonia para apresentação apenas uns dias mais 
tarde, a 4 de Novembro. De acordo com essa 
carta, havia chegado na véspera e teria come-
çado então a trabalhar na obra. Não obstan-
te o tempo limitado, a tarefa foi concluída e a 
sinfonia estreada.

A obra não evidencia, em termos de qua-
lidade, o apertado prazo que a poderia ter 
condicionado. Introduz inclusivamente uma 
novidade na produção sinfónica de Mozart, a 
introdução em tempo Adagio que inicia a obra, 
quando ainda era comum iniciar uma sinfonia 
em tempo rápido. O tempo Allegro spiritoso 
é apresentado seguidamente, patenteando 
algumas características recorrentes da escrita 
de Mozart, nomeadamente a justaposição de 
secções contrastantes em termos de dinâmica, 
ou a repetição frequente de notas que cria um 
estilo de acompanhamento afim da marcha. 
Qualquer um destes procedimentos confere 
ao início deste andamento um cariz majesto-
so, não sendo tão manifesto aqui o contraste 
entre um tema assertivo principal em alternân-
cia com tema ou temas mais líricos, encontra-
do com frequência em sinfonias desta época.

No Poco adagio, Mozart adopta o ritmo de 
divisão ternária de siciliana, um estilo musical 
utilizado para sugestão do carácter bucólico 
em árias operáticas do período barroco, e que 
se encontra também em repertório instrumen-
tal da era clássica. Mozart aplicou este estilo 
em passagens particularmente expressivas. 
Também aqui estão presentes os contrastes 

entre dinâmicas de piano e forte, assim como 
a justaposição de breves secções em modo 
menor, que asseguram variedade de texturas 
orquestrais na exposição deste andamento. É 
só na secção central que Mozart dá mais des-
taque a um instrumento de sopro, nomeada-
mente o fagote, cujos motivos de escalas são 
imitados pelas cordas.

O Menuetto vai buscar à dança e ao estilo 
do Ländler a sua inspiração (relembrando as 
sinfonias de Haydn), de novo com a presença 
frequente de ritmos pontuados, sobretudo nas 
trompas, a reforçar uma formalidade majestá-
tica. A estrutura clássica do minueto é estrita-
mente seguida, iniciando com uma primeira 
parte que é repetida no fim e apresentando uma 
parte intermédia contrastante, o trio, em que os 
oboés e fagotes assumem maior protagonismo.

No Presto final, os contrastes de dinâmica 
surgem de novo como uma técnica preferen-
cial, sendo a dinâmica piano frequentemente 
associada a secções para cordas e o forte ao 
tutti orquestral. Mozart utiliza também a dife-
renciação rítmica entre as partes de sopros e 
de cordas para criar contrastes entre naipes, 
como em secções em que notas longas nos 
instrumentos de sopro, quase em estilo coral, 
acompanham figuração ou melodias de maior 
leveza nas cordas. O desenvolvimento, embo-
ra breve, representa um dos momentos mais 
dramáticos deste andamento pela sua energia 
rítmica, transmitida por acompanhamentos 
de notas repetidas, um dos processos a que 
Mozart recorre com frequência para acentuar 
o cariz enérgico desta sinfonia.

HELENA MARINHO, 2021
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Christian Zacharias  
direcção musical e piano

Christian Zacharias destaca-se entre os maes-
tros e pianistas da sua geração como alguém 
que procura o que está para lá das notas musi-
cais, em interpretações elaboradas, detalhadas 
e claramente articuladas. Combinando o seu 
estilo único, íntegro, expressivo e profundo com 
uma personalidade carismática, é reconhecido 
não só como um dos grandes pianistas e maes-
tros mundiais mas também como pensador 
musical. A sua carreira internacional floresceu 
através de inúmeros concertos aclamados com 
as principais orquestras do mundo e maestros 
de renome e de vários prémios e gravações.

Em 2017/18, Christian Zacharias foi nomea-
do Maestro Convidado Principal da Orques-
ta y Coro de la Comunidad de Madrid, cargo 
que ocupa desde 2020 também na Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música. Foi ainda 
nomeado Maestro Honorário da Filarmónica 
George Enescu (Bucareste). 

A música dos períodos clássico e romântico 
é central no seu trabalho e dá forma também 
aos compromissos que assume com a Frankfur-
ter Opern- und Museumsorchester, a Filarmóni-
ca de Monte Carlo e a Orchestra della Svizzera 
Italiana, em Lugano. Zacharias inclui também 
nos seus programas música mais moderna, 
como obras de Schoenberg e Bruckner.

Por ocasião do seu 70.º aniversário, Chris-
tian Zacharias apresenta-se em recital a solo 
em cidades como Paris, Londres e Roma.

Ao longo da sua carreira, estabeleceu laços 
profundos com a Orquestra de Câmara de 
St. Paul, as Sinfónicas de Gotemburgo, Bamberg 
e Boston, a Orquestra de Câmara de Basileia e 
a Orquestra da Konzerthaus de Berlim. Desen-
volve também um interesse especial pela ópe-
ra, tendo dirigido produções de La Clemenza 

di Tito, As Bodas de Fígaro (Mozart) e La Belle 
Hélène (Offenbach). Em 2015 dirigiu As Alegres 
Comadres de Windsor de Otto Nicolai na Ópera 
Real da Valónia, em Liège, uma produção que 
conquistou o Prix de l’Europe Francophone atri-
buído pela Associação Profissional de Críticos 
de Teatro, Música e Dança.

Desde 1990, tem aparecido em vários fil-
mes: Domenico Scarlatti in Sevilla, Robert 
Schumann — der Dichter spricht (INA, Paris), 
Zwischen Bühne und Künstlerzimmer (WDR-
-Arte) e De B comme Beethoven à Z comme 
Zacharias (RTS, Suíça). Gravou a integral dos 
concertos para piano de Beethoven (SSR-Arte).

As suas palestras “Porque é que Schubert 
soa como Schubert?” e “Haydn: Criação a partir 
do nada” deram ao público percepções impres-
sionantes sobre a música destes compositores. 

Entre os muitos prémios que tem conquista-
do destaca-se o Midem Classical Award 2007 
para Artista do Ano. O Governo Francês atri-
buiu-lhe o título de Officier dans l’Ordre des Arts 
et des Lettres e o seu contributo para a cultura 
na Roménia foi também premiado, em 2009. 
Em 2016 foi nomeado membro da Real Acade-
mia Sueca de Música. É doutorado honorário 
da Universidade de Gotemburgo desde 2017. 

Como Maestro Titular da Orquestra de 
Câmara de Lausanne, realizou gravações que 
conquistaram a crítica internacional. A sua 
integral dos concertos para piano de Mozart 
deu-lhe o Diapason d’Or, o Choc du Monde de 
la Musique e o ECHO Klassik Award. Destaca-
-se ainda a gravação da integral das sinfonias 
de Schumann.

Preside aos júris dos concursos Clara Haskil 
(desde 2015) e Geza Anda (2018) —, tendo diri-
gido neste último o concerto final.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

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, Bal-
dur Brönnimann, 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. Diver-
sos compositores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas residências 
artísticas na Casa da Música, destacando-se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Har-
vey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Fried-
rich Haas, Jörg Widmann e Philippe Manoury.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
estando programada para 2021 a sua primeira 
actuação na emblemática Philharmonie de Coló-
nia. Ainda este ano, apresenta um ciclo dedicado 
às sinfonias de Sibelius e novas encomendas da 
Casa da Música aos compositores Luca Fran-
cesconi, Francesco Filidei e Carlos Lopes.

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 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 monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015), Georges Aperghis (2017) e Harrison 
Birtwistle (2020), além de obras de composi-
tores portugueses e da integral dos Concertos 
para piano e orquestra de Rachmaninoff (2017), 
todos com gravações 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 Orquestras da Radiodifusão 
Portuguesa, foi fundada a Régie Cooperati-
va Sinfonia (1989-1992), vindo posteriormen-
te a ser criada a Orquestra Clássica do Porto 
e, mais tarde, a Orquestra 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.
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Violino I
Martyn Jackson
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
José Despujols
Maria Kagan
Tünde Hadadi

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Nikola Vasiljev

Viola
Mateusz Stasto
Rute Azevedo
Emília Alves
Hazel Veitch

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
João Cunha

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Tiago Pinto Ribeiro

Flauta
Ana Maria Ribeiro

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók

Clarinete
Luís Silva

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Nuno Martins

Tímpanos
Jean-François Lézé





MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


