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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



1ª PARTE

Jörg Widmann
Concerto para violino e orquestra n.º 2 (2018; c.35min)

1. Una ricerca
2. Romanze
3. Mobile

2ª PARTE

Felix Mendelssohn
Sinfonia n.º 5 em Ré menor, op. 107, “Reforma” (1830; c.28min)

1. Andante — Allegro con fuoco
2. Allegro vivace
3. Andante —
4. Coral: “Ein’ feste Burg ist unser Gott”: 
 Andante con moto — Allegro vivace — Allegro maestoso
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Jörg Widmann
MUNIQUE, 19 DE JUNHO DE 1973

Concerto para violino e orquestra n.º 2 

O concerto para violino é um género “sagra-
do”. É também um género no qual se exploram 
sentimentos mais pessoais. Especialmente 
porque este concerto de violino é dedicado 
à minha irmã. O violino replica o canto huma-
no e surge como porta-voz das mais diversas 
emoções humanas.

O primeiro andamento, “Una ricerca”, é uma 
tentativa de o violino se encontrar a si mesmo, 
uma procura da sua própria voz. Uma busca 
de sons, gestos, figuras, contextos. A orques-
tra responde apenas esporadicamente, mas 
com os sons e figuras que determinam então 
os seguintes andamentos. Este primeiro anda-
mento, com cerca de 5 minutos, é tão longo 
ou curto como o terceiro e último andamento, 
“Mobile”. Os padrões de movimento dos anda-
mentos anteriores são aqui catapultados para 
um movimento incessante de alta velocidade e 
levados ao extremo. O gesto, no entanto, man-
tém quase sempre a sua leveza.

Intitulei o andamento central, de longe o 
mais extenso, de “Romance”. Aqui, abre-se um 
cosmos anímico de amplas e complexas rami-
ficações, que configura uma viagem ao inte-
rior. São atravessadas as mais variadas zonas 
emocionais: frases mais cantadas e delicadas 
são seguidas por frases ruidosas e explosões 
brutais. Mas o violino mantém sempre o seu 
papel de narrador.

Em termos de composição, assistimos ao 
longo dos três andamentos a uma variação lúdi-
ca permanente do que é, no fundo, um material 
tonal e um vocabulário gestual estritamente 
limitados, apesar da variedade de sons e cores. 
A invenção em si, os timbres, a harmonia, isso 

sempre foi importante para mim, desde que 
comecei a pensar musicalmente. Mas o foco 
na redução e na forma é novo. Provavelmen-
te não teria surgido deste modo sem o meu 
segundo envolvimento com o género do con-
certo para violino.

JÖRG WIDMANN

Tradução: Luísa Lara



3

Felix Mendelssohn
HAMBURGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1809

LEIPZIG, 4 DE NOVEMBRO DE 1847

Sinfonia n.º 5 em Ré menor, “Reforma”

Esta sinfonia foi composta por Mendelssohn 
entre os anos de 1828 e 1830, suscitada pelas 
comemorações dos 300 anos da Confissão 
de Augsburgo — o verdadeiro acto fundador 
da Reforma luterana. A sua composição não 
foi consequência de qualquer encomenda for-
mal para uma comemoração oficial. Foi ditada 
apenas pelas profundas convicções religiosas 
do compositor — um fervoroso luterano, apesar 
da ascendência judia dos seus pais e do seu 
avô paterno, o célebre filósofo alemão Moses 
Mendelssohn. Certamente para desgosto do 
compositor, a obra não foi estreada no ano das 
comemorações. Nem sequer pela Orquestra de 
Paris, em 1832, como Mendelssohn pretendia. 
Chegou a pensar destruí -la — tal como alguns 
sustentam que fez a outras duas sinfonias que 
terá escrito mais tarde. Como quer que seja, a 
obra viria a ser estreada em audição privada 
em Berlim, no ano de 1832, sob a direcção do 
compositor, após diversas correcções leva-
das a cabo na partitura. No entanto, a edição 
da obra apenas ocorreu em 1868, já depois 
da sua morte.

Concebida para celebrar a grande festa 
luterana, esta sinfonia estrutura -se à volta de 
dois grandes marcos musicais da mais pura 
tradição luterana: o “Amen de Dresden” e o 
coral de Lutero “Ein’ feste Burg ist unser Gott”. 

O “Amen de Dresden”, de facto da autoria 
de Johan Gottlieb Nauman, é uma aclamação 
breve, em forma de frase ascendente. Numa 
das suas características variantes, também 
presente na introdução do primeiro andamen-
to desta sinfonia, o desenho melódico deste 

“Amen” surge em diversas obras importantes 
de outros compositores alemães: é o tema do 
Graal, no Parsifal de Wagner; surge também 
em Tannhäuser e em Das Liebesverbot; no 
último andamento da 2.ª Sinfonia de Mahler 
(“Ressurreição”) e no quarto andamento da 
1.ª Sinfonia; no “Adagio” da 9.ª Sinfonia de Bru-
ckner; entre outras.

Este tema surge pela primeira vez pelo iní-
cio da obra, perto do final da introdução lenta. 
É apresentado pelas cordas, em pianissimo, 
alternando com uma variante, nos sopros, de 
absoluto contraste, em fortissimo. Esta breve 
e simples frase musical acaba por balizar todo 
o primeiro andamento, assumindo -se como o 
seu tema principal. Surge inúmeras vezes ao 
longo do andamento, em diversas e ligeiras 
variantes — simplificado, invertido, transposto 
— e de forma ainda mais surpreendente, numa 
súbita alteração de andamento, mesmo no final 
do desenvolvimento, antes da reexposição. 
(Note -se que a estrutura formal do primeiro 
andamento, “Allegro con fuoco”, preparado 
pela introdução lenta “Andante”, corresponde 
à clássica forma  sonata.)

Numa obra em que as citações, referências, 
alusões ou homenagens estão por toda a parte, 
merece destaque ainda a utilização do tema da 
Júpiter de Mozart (ou de Haydn), logo no início 
da obra, num contraponto digno desses seus 
tão ilustres antepassados.

A outra grande referência desta sinfonia é o 
coral de Lutero “Ein’ feste Burg”, transformado 
no centro de gravidade do quarto andamento, 
o grande final, na sua exterioridade festiva e 
aberta, em Ré maior, como convinha a um hino 
— e como fizera J. S. Bach quando construiu a 
sua grande Cantata n.º 80 sobre esse mesmo 
coral, na mesmíssima tonalidade de Ré. As refe-
rências de Mendelssohn continuam por toda a 
obra e aqui, particularmente, ao grande mestre 
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do Barroco alemão — que tanto o impressio-
nou desde sempre e de quem fizera interpretar, 
depois de perto de um século de esquecimento, 
a sublime Paixão segundo S. Mateus.

Neste contexto não deixa de ser surpreen-
dente que a primeira apresentação do coral de 
Lutero, logo no início deste último andamento, 
“Andante con moto”, nada tenha de triunfante, 
já que é uma flauta em solo absoluto que o faz. 
A partir dessa apresentação da primeira frase 
do coral, outros instrumentos se vão juntan-
do, progressivamente, até chegar ao tutti com 
que se conclui a introdução. Este andamento 
final é, tal como o primeiro, de muito maiores 
dimensões, utilizando também uma estrutura 
geral de forma  sonata (também aqui pouco 
convencional) e tendo sempre como elemento 
estruturante o coral de Lutero, que, tal como 
se adivinhará, conclui a obra com a solenida-
de devida.

Mas esta sinfonia tem outros matizes tam-
bém: os andamentos interiores (que parecem 
trocados, face à estrutura mais corrente da 
sinfonia) nada têm que ver com inspiração reli-
giosa. O segundo andamento, “Allegro vivace”, 
é um scherzo clássico. O apelo do movimento, 
do ritmo e da dança e a sombra da orquestra 
de Beethoven andam muito bem por ali. Já o 
terceiro, um andamento muito breve (que Men-
delssohn terá simplificado para não poder ser 
lido como algo de referenciável ao recitativo da 
9.ª de Beethoven), está construído de forma 
singela, em melodia acompanhada, quase só 
com as cordas, num ambiente de expressivi-
dade romântica.

FERNANDO C. LAPA, 2011
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Jörg Widmann direcção musical

Clarinetista, compositor e maestro, Jörg Wid-
mann é um dos artistas mais versáteis e fas-
cinantes da sua geração. A sua obra esteve 
em foco no Carnegie Hall, na temporada de 
2019/20, no âmbito da residência “Richard and 
Barbara Debs Composer Chair”. A sua agenda 
inclui apresentações como solista com orques-
tras como a New World Symphony e a Sinfóni-
ca da Rádio Bávara, e é artista em residência 
da Sinfónica WDR e da Sinfónica Escocesa da 
BBC. Em música de câmara, actua com par-
ceiros de longa data como Daniel Barenboim, 
Denis Kozhukhin e os Quartetos Quiroga e 
Hagen Quartet — na Philharmonie de Essen, 
no Musikfestspiele de Dresden, na Pierre Bou-
lez Saal de Berlim, nos Grand Interpretes Tou-
louse e na Konzerthaus de Viena, entre outros 
palcos. Prosseguindo a sua intensa actividade 
como maestro, dirige a Sinfónica Nacional de 
Taiwan, a Mozarteumorchester de Salzburgo, a 
Sinfónica do Estado de São Paulo (como com-
positor visitante), a Sinfónica da Rádio Finlan-
desa e a Filarmónica da Radio France.

Jörg Widmann estudou clarinete com Gerd 
Starke em Munique e Charles Neidich na Juil-
liard School (Nova Iorque). Toca regularmente 
com orquestras de renome como a Orquestra 
da Gewandhaus de Leipzig, a Orquestra Nacio-
nal de França, a Orquestra da Tonhalle de Zuri-
que, as Sinfónicas de Washington, Montréal e 
Toronto e as Filarmónicas de Viena e dos Paí-
ses Baixos. Colabora com maestros como D. 
Barenboim, C. Eschenbach e C. von Dohnányi.

Fez a estreia mundial do concerto para cla-
rinete über de Mark Andre no Donauerschinger 
Musiktage 2015. Outros concertos para clari-
nete foram-lhe dedicados, entre os quais Musik 
für Klarinette und Orchester de Wolfgang Rihm 
(1999) e Cantus de Aribert Reimann (2006).

Widmann estudou composição com Kay 
Westermann, Wilfried Hiller e Wolfgang Rihm. 
As suas obras conquistaram os prestigiantes 
prémios Elise L. Stoeger (Lincoln Center, 2009), 
Paul Hindemith (2001), Arnold Schoenberg 
(Viena/Berlim, 2004), Claudio Abbado (Berlim, 
2006) e o Prémio da Sinfónica SWR de Baden-
-Baden e Freiburg. São executadas regular-
mente por maestros como Daniel Barenboim, 
Daniel Harding, Valery Gergiev, Kent Nagano, 
Christian Thielemann, Mariss Jansons, Andris 
Nelsons e Simon Rattle, e estreadas por orques-
tras como as Filarmónicas de Viena, Berlim e 
Nova Iorque, a Orquestra de Paris e a Sinfónica 
da BBC. Nesta temporada, será estreado o seu 
novo Concerto para trompete, encomenda-
do pela Orquestra da Gewandhaus de Leipzig 
e pela Sinfónica de Boston para Håkan Har-
denberger, com direcção de Andris Nelsons. 
Foi “Daniel R. Lewis Young Composer Fellow” 
na Orquestra de Cleveland, que estreou o seu 
concerto para flauta Flûte en suite, em 2011. 
A sua ópera Babylon foi estreada em 2012/13 
na Ópera Estatal da Baviera, sob a direcção 
de Kent Nagano. 

Jörg Widmann teve residências em impor-
tantes festivais e orquestras: Festivais de 
Lucerna e Salzburgo, Sinfónica de Bamberg, 
Orquestra da Tonhalle de Zurique, BOZAR e 
Elbphilarmonie. A sua obra foi colocada em 
foco na Konzerthaus de Viena, na Alte Oper 
de Frankfurt, na Philharmonie de Colónia, no 
Carnegie Hall de Nova Iorque e na Gewandhaus 
de Leipzig.

Membro do Wissenschaftskollegs em Ber-
lim, da Academia de Belas Artes da Baviera, 
da Academia Livre das Artes de Hamburgo, 
da Academia Alemã de Artes Plásticas e da 
Academia de Ciências e Literatura de Mainz, 
Jörg Widmann é professor de composição na 
Academia Barenboim-Said em Berlim.



6

Carolin Widmann violino

Instrumentista incrivelmente versátil, Carolin 
Widmann explora um largo repertório que se 
estende dos grandes concertos clássicos às 
novas encomendas escritas especialmente 
para si. Apresenta-se também em recitais a 
solo, em música de câmara e, cada vez mais, 
com instrumentos de época. Por vezes dirige 
e é solista ao violino em simultâneo.

Carolin Widmann foi distinguida com o Pré-
mio de Música do Estado da Baviera em 2017, 
em reconhecimento da sua singularidade artís-
tica e das excepcionais qualidades musicais. 
Recebeu ainda um International Classical Music 
Award (categoria de Concerto) pela sua gra-
vação, aclamada pela crítica, dos Concertos 
para violino de Mendelssohn e Schumann com 
a Orquestra de Câmara da Europa (ECM, 2016), 
que dirigiu a partir do violino.

Na sua actividade recente, destacam-se 
as estreias com a Filarmónica de Los Angeles 
e Esa-Pekka Salonen, a Orquestra de Câma-
ra Escocesa e Maxim Emelyanychev, e a sua 
estreia nova-iorquina como solista/maestrina 
da Orquestra de Câmara Orpheus, bem como 
os regressos à Sinfónica da Rádio de Viena 
no Musikverein e à Sinfónica da Rádio WDR 
de Colónia.

Entre os pontos altos da temporada de 
2021/22 incluem-se compromissos com a Filar-
mónica de Munique, a Filarmónica de Dres-
den e a Sinfónica Alemã com Robin Ticciati, 
além de uma digressão italiana de recitais com 
Dénes Varjon. Regressa a Paris, onde toca com 
a Filarmónica da Radio France e a Orquestra 
de Insula, e a Moscovo, para se apresentar com 
a Orquestra Nacional Russa de Jovens. Ainda 
nesta temporada, Carolin Widmann interpreta 
duas obras em estreia: um novo concerto de 
Haas, com a Orquestra de Câmara da Basileia 

no Beethovenfest de Bona, e um novo con-
certo de Streich, com a Orquestra de Câmara 
de Munique.

Nomeada “Músico do Ano” nos International 
Classical Music Awards de 2013, colaborou com 
a Gewandhaus de Leipzig, a Orquestra Nacional 
de França, a Tonhalle de Zurique, a Filarmónica 
Checa, a Sinfónica da Rádio de Viena, a Filar-
mónica de Londres, a Sinfónica da BBC e a 
Sinfónica da Rádio Bávara, com maestros notá-
veis como Sir Simon Rattle, Riccardo Chailly, 
Sir Roger Norrington, Vladimir Jurowski, Marek 
Janowski e Pablo Heras -Casado. Participou 
também em festivais amplamente conhecidos: 
Berlim, Salz burgo, Lucerna, Festival d’Automne 
de Paris e Mecklenburg-Vorpommern.

Desde 2006, Carolin Widmann é professora 
de violino na Universidade de Música e Teatro 
Felix Mendelssohn-Bartholdy de Leipzig.
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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, Chris-
toph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Jörg Widmann, Ryan 
Wigglesworth, Antoni Wit, Christian Zacharias, 
Lothar Zagrosek, Nuno Coelho, Pedro Neves, 
Joana Carneiro, Abel Pereira, Tito Ceccherini 
e Clemens Schuldt.

Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, no âmbito das suas residên-
cias artísticas na Casa da Música, destacando-
-se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pas-
cal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, 
Georg Friedrich Haas, Jörg Widmann e Philippe 
Manoury, a que se junta em 2022 a composi-
tora Rebecca Saunders.

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, 
e em 2021 actuou pela primeira vez na emble-
mática Philharmonie de Colónia. Em 2022, apre-
senta novas encomendas da Casa da Música 
aos compositores Rebecca Saunders, Phili-
ppe Manoury, António Pinho Vargas e Solange 
Azevedo. Nesta temporada, destaca-se ainda 

a interpretação das óperas Senza sangue de 
Peter Eötvös e O Castelo do Barba Azul de Béla 
Bartók, numa sessão única com direcção do 
próprio Eötvös, e grandes obras corais-sin-
fónicas como o Requiem de Verdi e a Grande 
Missa em Dó menor de Mozart, ao lado do Coro 
Casa da Música.

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 prémios Victoires de la musi-
que, 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), Harrison Birt-
wistle (2020), Peter Eötvös e Magnus Lindberg 
(2021), além de gravações de dezenas de obras 
de compositores portugueses.

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 Por-
tuguesa foi fundada a Régie Cooperativa Sinfo-
nia (1989-1992), sendo posteriormente criada 
a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a 
Orquestra Nacional do Porto (1997), alcançan-
do a formação sinfónica com um quadro de 94 
instrumentistas em 2000. A Orquestra foi inte-
grada na Fundação Casa da Música em 2006, 
vindo a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Andras Burai
Alan Guimarães
Clara Badia Campos*
Inês Vilarinho*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
Catarina Martins
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Joana Machado*

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

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Irene Alvar
João Cunha
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Jorge Villar Paredes
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Telma Mota*
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Jarrett Butler*
Faustino Núñez Pérez*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões
Paulo Oliveira

Harpa
Ilaria Vivan

Celesta
Vítor Pinho*

*instrumentistas convidados
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