
03 JAN | 2013

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
CONCERTO DE ANO NOVO
21:00 SALA SUGGIA

Martin André direcção musical

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA

1ª Parte

William Walton
Portsmouth Point [1925; c.6min.]

Johann Strauss II
Marcha Persa [1864; c.2min.]

Camille Saint ‑Saëns
Abertura de La Princesse Jaune [1872; c.6min.]

Johann Strauss II
Marcha Egípcia [1869; c.4min.]

Leoš Janáček
Danças Lachianas (excertos) [1889; c.7min.]

–Dymak
–Celadensky
–Pilky

Franz Lehár
Valsa Ouro e Prata [1902; c.9min.]

2ª Parte

Franz Liszt
Valsa Mefisto nº 1 [1859; c.11min.]

Johann Strauss II
Mil e Uma Noites [1871; c.10min.]

Perpetuum mobile [1861; c.3min.]

Arturo Márquez
Danzón nº 2 [1994; c.10min.]

oriente 2014

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Martin André direcção musical

Martin André divide o seu tempo entre a actividade de 
maestro e o cargo de Director Artístico do Teatro Nacio‑
nal de São Carlos em Lisboa. Estudou música na Univer‑
sidade de Cambridge e estreou  ‑se profissionalmente di‑
rigindo Aida para a Ópera Nacional de Gales. Em 1996 foi 
premiado com a Arts Foundation Conducting Fellowship.

Martin André é um dos raros maestros que dirigiu todas 
as principais companhias de ópera britânicas, incluindo 
a Royal Opera House, Glyndebourne Touring Opera, Sco‑
ttish Opera, English National Opera, Opera North e Ope‑
ra Northern Ireland. Em 2000 dirigiu uma transmissão 
em directo de As Bodas de Fígaro para a BBC TV. Ainda no 
campo da ópera, tem dirigido produções em Vancouver, 
Seattle, Lisboa, Maastricht, Israel, Estugarda, Colónia, 
Nova Zelândia, Holanda, Praga, Cidade do Cabo e Porto.

Entre os seus compromissos recentes em concerto 
incluem  ‑se a Orquestra Philharmonia, Filarmónicas de 
Queensland e Bergen, Royal Scottish National Orchestra, 
Sinfónicas de Limburg, Tromsø, Tasmânia e Limburg, 
Manchester Camerata, Collegium Musicum Bergen, BBC 
Concert Orchestra, Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Remix Ensemble no Porto, English Chamber 
Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, New Queen’s 
Hall Orchestra em Manchester e Northern Sinfonia; con‑
certos nos Festivais Internacionais de Bournemouth e 
Edimburgo; a 3ª Sinfonia de Tippett para o Royal College 
of Music e Cendrillon de Massenet para o Estúdio de Ópe‑
ra da Royal Academy of Music.

Regressou ao Reino Unido em Junho de 2012 para diri‑
gir a Orquestra da Opera North no Festival de Ryedale, e 
à Garsington Opera no Verão de 2013 para dirigir Hänsel 
und Gretel de Humperdinck.

Na Fila I nº 5 foi colocada uma obra de João Ferro Martins (Mike, 2014) 
que integra a exposição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  
Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 
Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 
Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 
artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 
(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

orquestra sinfónica do porto casa da música
Christoph König maestro titular

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido 
dirigida por reputados maestros, de entre os quais se 
destacam Olari Elts, Leopold Hager, Michail Jurowski, 
Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Je‑
remie Rohrer, Peter Rundel, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, Joseph Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa ou Lothar Zagrosek. Entre os solistas que colabo‑
raram recentemente com a orquestra constam os nomes 
de Midori, Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, 
Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela Chaves, Feli‑
city Lott, Christian Lindberg, António Meneses, Simon  
Trpčeski, Sequeira Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de 
la Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quarteto  
Arditti. Diversos compositores 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 Lind‑
berg, Pascal Dusapin e Luca Francesconi.

A Orquestra tem vindo a incrementar as actuações fora 
de portas. Nas últimas temporadas apresentou ‑se nas 
mais prestigiadas salas de concerto de Viena, Estrasbur‑
go, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Madrid e no Bra‑
sil, e é regularmente convidada a tocar em Santiago de 
Compostela e no Auditório Gulbenkian. Para além da 

apresentação regular do repertório sinfónico, a orques‑
tra demonstra a sua versatilidade com abordagens aos 
universos do jazz, fado ou hip ‑hop, ao acompanhamen‑
to de projecção de filmes e aos concertos comentados, 
bem como a diversas acções educativas, incluindo o pro‑
jecto “A Orquestra vai à escola”, workshops de composi‑
ção para jovens compositores e a masterclasses de direc‑
ção com o maestro Jorma Panula.

A interpretação da integral das sinfonias de Mahler 
marcou as temporadas de 2010 e 2011. Em 2011, o ál‑
bum “Follow the Songlines”, gravado com Mário Laginha 
e Maria João com David Linx e Diederik Wissels, ganhou 
a categoria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2013 foram editados os con‑
certos para piano de Lopes ‑Graça pela editora Naxos. Na 
temporada de 2014, a Orquestra é dirigida pela primeira 
vez por maestros como Peter Eötvös e Ilan Volkov, e inter‑
preta uma nova obra de Unsuk Chin em estreia mundial.

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. Engloba um número permanente de 94 ins‑
trumentistas, o que lhe permite executar todo o repertó‑
rio sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. É par‑
te integrante da Fundação Casa da Música desde Julho 
de 2006.
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Roumiana Badeva
José Despujols
Tünde Hadadi
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Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
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Tuba
Sérgio Carolino
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Jean ‑François Lézé
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Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Piano
Luís Filipe Sá*
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3William Walton

oldham, 29 de março de 1902

ischia, 8 de março de 1983

William Walton (1902 ‑1983) é um compositor inglês do 
séc. XX. Nasceu numa família ligada à música e teve a sua 
formação musical na Christ Church Cathedral School de 
Oxford, terminando os estudos com apenas 16 anos. Ape‑
sar de ter estudado piano e violino, foi no campo da com‑
posição musical que se destacou. O seu contacto com 
Hugh Allen, uma das figuras mais influentes da música 
inglesa da primeira metade do séc. XX, permitiu ‑lhe en‑
contrar o modernismo musical, em particular as obras 
de Stravisnki, Debussy, Ravel, Sibelius, entre outros. Os 
conhecimentos que travou no meio literário, em particu‑
lar com Sacheverell Sitwell, foram centrais para a conti‑
nuação do seu desenvolvimento musical, possibilitando 
que estudasse com nomes como Ansermet e Busoni, cir‑
culando entre a elite musical europeia. A sua estética mu‑
sical, apesar de considerada inicialmente como provoca‑
dora, situa ‑se no seguimento do lirismo romântico que 
contrasta, por seu turno, com o ímpeto rítmico e ambien‑
tes melancólicos.

A abertura Porthsmouth Point, composta em 1925, re‑
vela o ímpeto rítmico que caracteriza Walton, e é mar‑
cada também pela mestria na orquestração e no jogo 
tímbrico dos instrumentos. A partitura denota várias in‑
fluências importantes, como alusões jazzísticas, elemen‑
tos stravinskianos e a utilização de ritmos de dança que 
invocam o ambiente dos salões, pub e bordéis. A inspi‑
ração do compositor, para conseguir retratar de modo 
notável, por via dos sons, o ambiente de Porthsmouth 
Point, foi uma gravura de Thomas Rowlandson, que ilus‑
tra a vida agitada e atarefada daquele porto.

Johann Strauss II

viena, 25 de outubro de 1825

viena, 3 de junho de 1899

Johann Strauss II é comummente apelidado de “Rei da 
Valsa”. Apesar de vir de uma família de músicos, o com‑
positor teve de lutar contra a intenção do seu pai, que 
preferia para o seu filho uma carreira no sector bancário. 
Não obstante, a vontade de seguir o seu sonho não foi 
abalada, e teve aulas de música sem o conhecimento do 
seu pai. A relação continuaria sempre tensa, quer a nível 
familiar, quer profissionalmente, uma vez que se estreou 
como compositor na sala do Casino Dommayer, conota‑
da com Johann Strauss I. De modo consistente, foi con‑
quistando a crítica e, após a morte do seu pai, tornou ‑se 
figura indiscutível e incontornável no circuito musical 
europeu, com várias apresentações públicas na Rússia 
e Estados Unidos da América, lançando ‑se também na 
composição de operetas.

O estilo inconfundível de Strauss II foi admirado por vá‑
rios compositores seus contemporâneos, como Brahms, 
Wagner ou Chopin, e pela geração seguinte, destacando‑

‑se a unanimidade em torno da sua linguagem elegante e 
das orquestrações exemplares.

A Marcha Persa foi composta durante a nona estadia 
de Strauss em Pavlovsk, na Rússia, e estreada por ocasião 
dos seus 20 anos de carreira, no Viena Volksgarten. Nesse 
ano, em 1864, Strauss compusera várias obras dedicadas 
a aristocratas de grande importância, de entre os quais se 
destaca Sua Majestade Imperial da Pérsia, o melómano 
Näser od ‑Dïn. Strauss considerava esta obra como músi‑
ca programática pura, porquanto aludia de modo eviden‑
te à Pérsia, em particular através da citação do tema do 
hino nacional persa na secção central. A música, além de 
grandiosa e de carácter militar, alinha ‑se pela energia e 
força da orquestração características de Strauss.

A Marcha Egípcia foi composta em 1869, por altura da 
inauguração do Canal de Suez, e foi estreada em Pavlo‑
vsk, na Rússia, durante uma digressão do compositor e 
da sua orquestra, tendo sido apenas tocada em Viena no 
final desse ano. A obra, de carácter enérgico, varia entre 
um ambiente militar de fanfarra e apontamentos meló‑
dicos que remetem para uma paisagem sonora de ins‑
piração árabe, fazendo uso dos contrastes orquestrais, 
em particular da percussão e dos metais nos momentos 
mais intensos.

A Valsa Mil e Uma Noites foi composta em 1871 a partir 
de melodias da sua primeira opereta, estreada nesse mes‑
mo ano. O material temático das secções da valsa é retira‑
do de diferentes números, dando início a uma prática de 
autonomizar melodias da opereta em obras orquestrais, 
de modo a que o público ganhasse familiaridade e facili‑
tando, obviamente, o negócio dos editores de partituras. 
Ao nível musical, a valsa remete para o ambiente da ope‑
reta, combinando as linhas melódicas bem desenhadas 
e uma orquestração de suporte que marca os diferentes 
ambientes e cenários. Neste sentido, a estrutura triparti‑
da da valsa contém os principais ingredientes dos traba‑
lhos de Strauss, seja na inspiração exótica das melodias, 
ou nas secções triunfantes e enérgicas.

A obra Perpetuum mobile foi apresentada a 4 de Abril 
de 1861 perto de Viena e nasceu da ideia de conceber 
uma música que pudesse ser apresentada numa noite e 
dançada sem paragens. A concepção da música remete‑
‑nos, de facto, para uma ideia de continuidade, que pa‑
rece não ter um fim. O modo de terminar esta obra, que 
se quer contínua, constitui um dos grandes desafios dos 
maestros e orquestras, auxiliados pela indicação “fine 
ad lib”. O ambiente musical é festivo e o tema principal 
apresenta grande vivacidade, destacando ‑se uma orques‑
tração que invoca o humor.

Leoš Janáček

hukvaldy (morávia), 3 de julho de 1854

ostrava, 12 de agosto de 1928

Janáček nasceu no seio de uma família humilde, embora 
tenha manifestado cedo o seu interesse pela música, es‑
tudando de modo mais formal com o maestro e compo‑
sitor Pavel Křížkovský, um especialista na cultura musi‑



4cal eslava. Aprendeu também piano e órgão, este último 
na escola de órgão de Praga. Concluída a formação mu‑
sical, regressou em 1875 a Brno, onde estudou piano. In‑
gressou posteriormente, em 1879, no Conservatório de 
Leipzig, para aprofundar os conhecimentos de composi‑
ção, sob a orientação de Leo Grill.

Decidido a fazer da composição o seu modo de vida, 
matricula ‑se no Conservatório de Viena e fixa ‑se, em 
1880, em Brno, onde se casou no ano seguinte com a sua 
aluna Zdenka Schulzová. Dedicou ‑se então à composição 
e à docência, iniciando alguns dos trabalhos que lhe va‑
leriam o reconhecimento como compositor, nomeada‑
mente várias óperas, música de câmara e orquestral, mú‑
sica para piano, e.o. Afirmando ‑se como uma das mais 
destacadas personalidades checas, a sua estética coloca‑
‑se entre a tradição tardo ‑romântica, traços de naciona‑
lismo musical e uma reflexão em torno do uso da harmo‑
nia e do sentido melódico.

As Danças Lachianas, das quais constam apenas excer‑
tos no presente programa, resultam de arranjos de melo‑
dias populares da região da Morávia. O processo de com‑
posição teve início em 1888 e, no ano seguinte, foram 
estreados alguns números, apesar de Janáček ter revisto 
a obra em 1925. No total, a obra divide ‑se em 6 partes que 
representam danças daquela região.

Camille Saint ‑Saëns

paris, 9 de outubro de 1835

argel, 16 de dezembro de 1921

Camille Saint ‑Saëns destacou ‑se na infância como um 
menino ‑prodígio, revelando ‑se um excelente organista 
e pianista. Depois da sua formação musical, desempe‑
nhou o cargo de organista em várias igrejas e granjeou o 
respeito e admiração no meio musical francês. Em 1852 
conheceu Franz Liszt, compositor que seria uma grande 
influência na sua obra. Foi nos anos 50 e 60 que com‑
pôs alguns dos primeiros trabalhos de grande enverga‑
dura, como as Sinfonias nos 1 e 2, e a ópera Sansão e Dali‑
la. Em 1871, já como renomado compositor, co ‑fundou 
a Société Nationale de Musique, num período marcado 
pela composição de poemas sinfónicos e por uma acti‑
vidade concertística intensa, como pianista e organista.

Foi neste período que compôs La Princesse Jaune 
(A Princesa Amarela), uma Opèra Comique, num único 
acto, com libreto de Louis Gallet, e estreada em Paris em 
1872. A abertura da ópera é sintomática da sua capaci‑
dade e concepção orquestral, mas também de uma ten‑
dência da sociedade francesa marcada pelo “japonisme”. 
A influência da cultura japonesa, enquanto gosto pelo 
exótico e pelo outro, marcou as várias artes. A música da 
abertura da ópera La Princesse Jeune inclui de modo cla‑
ro a tendência orientalista através da utilização de refe‑
rências musicais à cultura japonesa. Neste sentido, a uti‑
lização de escalas pentatónicas transportam o ouvinte 
para um cenário marcadamente oriental, fazendo ante‑
ver o material musical que será utilizado subsequente‑
mente na ópera.

Franz Lehár

komárom (áustria ‑hungria), 30 de abril de 1870

bad ischl, 24 de outubro de 1948

O compositor austro ‑húngaro Franz Lehár alcançou gran‑
de notoriedade em Viena, como compositor de operetas 
e peças orquestrais. Estudou violino e composição no 
Conservatório de Praga, embora tenha sido aconselha‑
do por Dvořák a concentrar ‑se na composição. Seguindo 
as pegadas do pai, que era maestro de uma banda mili‑
tar, ingressou na mesma companhia como seu assisten‑
te. Entre 1890 e 1902, dirigiu várias bandas militares, fi‑
cando posteriormente responsável pela direcção musical 
do Theater an der Wien, em Viena. O sucesso que alcan‑
çou naquela cidade permitiu ‑lhe dedicar ‑se inteiramente 
à composição. De entre as mais destacadas obras, conta‑
‑se a opereta Die lustige Witwe, estreada em 1905 com 
grande sucesso e boa recepção do público e da crítica. 
Seguiram ‑se outras operetas e óperas, assim como mú‑
sica instrumental, destacando ‑se algumas sonatas, poe‑
mas sinfónicos, marchas, danças, etc.

A Valsa Ouro e Prata foi encomendada pela Princesa 
Metternich, conhecida mecenas de alguns composito‑
res e figura activa na divulgação da música de Wagner 
e Smetana. À época da encomenda, Lehár ainda perma‑
necia no cargo de maestro da banda de música do regi‑
mento nº 26, tendo sido desafiado a compor uma valsa 
para o baile de gala “Gold und Silber”, que decorreria a 
27 de Janeiro de 1902. O local da estreia, a Sophiensäle, 
foi preparado a rigor com um decoração inspirada nos 
tons dourado e prateado, causando um grande interesse 
dos convidados, também vestidos nesses tons, que não 
ligaram muito à música. Não obstante, a obra seria de‑
pois editada e figuraria, em pouco tempo, no repertório 
de várias orquestras da Europa e América, constituindo 
um grande êxito. A valsa inicia de modo quase misterio‑
so, captando a atenção do ouvinte, seguindo ‑se depois 
uma atmosfera mais tranquila, de profunda inspiração 
romântica. O contraste com uma secção mais viva, mar‑
cada pela percussão, nunca nos afasta do carácter ro‑
mântico traduzido nas linhas melódicas bem delineadas, 
na orquestração equilibrada e no cenário que nos remete 
para os elegantes salões vienenses.

Franz Liszt

doborján, 22 de outubro de 1811

bayreuth, 31 de julho de 1886

O final dos anos 40 foram centrais na vida de Liszt. Em 
1847 abandonou a sua carreira de concertista, como pia‑
nista virtuoso, para se dedicar a tempo inteiro a outra 
grande paixão: a composição. Instalou ‑se então em Wei‑
mar, cidade onde tinha desempenhado funções de Kapell‑ 
meister anos antes. Até ao final da década de 50, o compo‑
sitor lança ‑se numa intensa produção musical, com vá‑
rias obras orquestrais de relevo, como os poemas sinfóni‑
cos, afirmando a sua estética e perspectiva sobre o rumo 



5da música instrumental do seu tempo.
Liszt iniciou a composição da Valsa Mefisto nº 1 em 

1856/7, concebida como obra orquestral e depois adapta‑
da para piano. A obra literária Fausto de Nikolaus Lenau, 
publicada em 1836, serviu de base para dois episódios se‑
leccionados por Liszt: Der nächtliche Zug e Der Tanz in der 
Dorfschenke (Valsa Mefisto nº 1). A versão de Lenau propõe 
a morte de Fausto e a entrega da sua alma ao diabo, de 
acordo com o pacto que havia celebrado. Não obstante o 
cenário processional que caracteriza o primeiro dos dois 
episódios, foi o segundo (aquele que se ouvirá esta noite) 
que se destacou por oferecer uma perspectiva programá‑
tica com ambientes contrastantes marcados pelo decor‑
rer da narrativa. O ambiente musical provocador e sar‑
cástico contribui para alguma tensão musical, reveladora 
da relação entre Mefistófeles e Fausto, através de uma or‑
questração exuberante, cuidada e pautada pela riqueza 
das sugestões extramusicais.

Arturo Márquez

álamos, 20 de dezembro de 1950

O compositor mexicano Arturo Márquez alcançou no‑
toriedade pela utilização de material temático da músi‑
ca tradicional mexicana nas suas composições eruditas. 
Apesar de ter nascido no México, mudou ‑se com a sua fa‑
mília para Los Angeles, com apenas 12 anos, iniciando a 
sua formação, em solo americano, com 16 anos. Explo‑
rou vários instrumentos, como o piano, trombone, vio‑
lino e tuba, mas cedo se dedicou à composição. Um ano 
depois, regressa ao México para dirigir a Banda Munici‑
pal de Navojoa, permanecendo naquele país. Já nos anos 
80, conquistou um prémio de composição e explorou di‑
ferentes caminhos, do jazz à música electrónica. Desde 
os anos 90 que a sua actividade musical no México e a 
visibilidade internacional lhe valeram múltiplas distin‑
ções e prémios.

A inspiração para Danzón nº 2 veio de uma viagem que 
fez a Malinaco, em 1993, com o pintor Andrés Fonseca e 
a bailarina Irene Marinez, onde contactou com a músi‑
ca local. A obra fora encomendada pela Universidade Na‑
cional Autónoma do México (UNAM) em 1994 e estreada 
nesse ano pela Orquestra Filarmónica da UNAM, dirigida 
por Francisco Savin. A riqueza temática, adensada pela 
pujança rítmica, procuram as referências tradicionais 
da música de dança mexicana. Danzón nº 2 inicia com 
um solo de clarinete sobre motivos rítmicos das clavas, 
piano e pizzicato das cordas, puxando aos poucos toda 
a orquestra para o ambiente frenético e festivo da dan‑
ça. Uma secção intermédia, mais melodiosa, permite um 
diálogo entre o clarinete e a flauta, seguindo ‑se a reexpo‑
sição do tema de dança, num final ritmicamente intenso.

pedro russo moreira (2013)


