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MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA

1ª Parte

Gioachino Rossini
Abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha  [1816; c.7min.]

Igor Stravinski
Jogo de cartas, bailado em três mãos  [1937; c.23min.]

1. Primeira mão: Alla breve – Moderato assai – Tranquillo  –
2. Segunda mão: Alla breve – Marcia – Variazioni 1 a 5 – Coda – Marcia –
3. Terceira mão: Alla breve – Valse – Presto – Tempo del principio

2ª Parte

Franz Schubert
Sinfonia nº 9, em Dó maior, D. 944, “A Grande”  [1825/26; c.50min.]

1. Andante – Allegro ma non troppo
2. Andante con moto
3. Allegro vivace
4. Allegro vivace

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Leopold Hager direcção musical 

O maestro austríaco Leopold Hager estudou direcção, ór
gão, piano, cravo e composição no Mozarteum de Salz
burgo, a sua cidade natal. Depois de ocupar vários cargos 
em Mainz, Linz e Colónia, tornou se Director Geral de 
Música em Freiburg/Breisgau, depois Maestro Principal 
da Orquestra do Mozarteum em Salzburgo e, até 1996, 
Director Musical da Orquestra Sinfónic a rtl do Luxem
burgo. Para além do seu trabalho intenso como maestro, 
entre 1992 e 2004 foi Professor de Direcção Coral e Or
questral na Universidade de Música de Viena. Entre 2005 
e 2008, foi Maestro Titular da Volksoper em Viena.

Tem desenvolvido relações duradouras com a Ópera Es
tatal de Viena e apresenta se frequentemente em muitas 
das principais casas de ópera do mundo, incluindo a Ópe
ra Estatal da Baviera em Munique, Semperoper de Dres
den, Metropolitan de Nova Iorque, Chicago Lyric Opera, 
Royal Opera House Covent Garden em Londres, Teatro 
Colon em Buenos Aires e Ópera da Bastilha em Paris.

Em concerto, Leopold Hager dirigiu grandes orques
tras de todo o mundo, incluindo a Filarmónica de Vie
na, Staatskapelle de Dresden, Sinfónica de Bamberg, 
Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, Filarmónica de 
Munique, Orquestra do Concertgebouw, Filarmónica 
Checa, Orquestra de Paris, Orquestra Nacional de Lille, 
Sinfónica Nacional de Washington e Accademia di San
ta Cecilia em Roma.

Leopold Hager é conhecido como um defensor pio
neiro da interpretação mozartiana, particularmente pe
las suas apresentações em concerto, em Salzburgo, das 
obras cénicas de juventude até então praticamente des
conhecidas. As suas gravações destas obras com cantores 
de topo são ainda referências na discografia. 

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, Michail Jurowski, Andris Nelsons, 
Vassily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie Rohrer, Peter 
Rundel, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, 
Gilbert Varga, Antoni Wit ou Takuo Yuasa. Entre os solis
tas que colaboraram recentemente com a orquestra cons
tam os nomes de Midori, Viviane Hagner, Natalia Gut
man, Truls Mørk, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana 
Bela Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, António 
Meneses, Simon Trpčeski, Sequeira Costa, Jean Efflam 
Bavouzet, Lise de la Salle, Cyprien Katsaris ou o Quar
teto Arditti. Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, destacando se os nomes de Emmanuel 
Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind
berg e Pascal Dusapin. 

Nas últimas temporadas apresentou se nas mais pres
tigiadas salas de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem
burgo, Antuérpia, Roterdão e no Brasil, e é regularmente 
convidada a tocar em Santiago de Compostela e no Au
ditório Gulbenkian. A interpretação da integral das sin
fonias de Mahler marcou as temporadas de 2010 e 2011. 
Em 2013 são editados os concertos para piano de Lopes
Graça pela editora Naxos,

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi 
constituída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de 
Música do Porto. Actualmente engloba um número per
manente de 94 instrumentistas e é parte integrante da 
Fundação Casa da Música desde Julho de 2006.
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3Gioachino Rossini

pesaro, 28 de fevereiro de 1792

paris, 13 de novembro de 1869

Abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha

A ópera cómica O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, per
manece no repertório como uma das favoritas do gran
de público e com um grande número de produções na 
actualidade. Estreada em Roma no ano de 1816, a ópe
ra tem por base a peça homónima de Pierre Beaumar
chais (1732  1799) que dá início à chamada Trilogia de Fí
garo e cujo segundo volume, As bodas de Fígaro, originou 
uma das mais famosas óperas de Mozart. Os persona
gens principais desta trilogia, e os únicos presentes nas 
três peças, são Fígaro e o Conde Almaviva, os quais re
presentam um desafio à moral dominante no tempo que 
antecedeu a Revolução Francesa. Na estreia de Rossini a 
ópera intitulou  se mesmo Almaviva, ou a precaução inú-
til, contando a conquista amorosa do conde que actua 
sob uma série de disfarces pois não quer ser correspondi
do apenas por ser muito rico. Nesta estreia, que não cor
reu nada bem devido a uma série de acidentes que acon
teceram em palco, a abertura utilizada foi uma outra que 
não chegou aos nossos dias. Mais tarde, Rossini apresen
tou novamente a ópera com um novo título e algumas al
terações. A mais significativa foi mesmo a nova abertura 
que tinha sido inicialmente escrita para uma outra ópe
ra, Aureliano em Palmira (1813), e posteriormente adapta
da para Elisabete, Rainha de Inglaterra (1815). Mas foi em 
O Barbeiro de Sevilha que encontrou o seu lugar de elei
ção, enquadrando  se perfeitamente no ambiente de bom 
humor que vai caracterizar a obra. A sua estrutura é ti
picamente rossiniana, começando com uma introdução 
lenta (Andante maestoso) onde se escutam dois temas, à 
qual se segue um Allegro cujo primeiro tema, muito rít
mico, contém uma das melodias mais célebres do reper
tório operático. Um segundo tema, mais melódico, con
duz ao crescendo final.

Igor Stravinski

oranienbaum (rússia), 17 de junho de 1882

nova iorque, 6 de abril de 1971

Jogo de cartas, bailado em três mãos

Jogo de Cartas é um bailado em “três mãos”, uma refe
rência explícita ao universo do póquer de cartas. A histó
ria, escrita pelo próprio Stravinski em colaboração com 
o amigo de um dos seus filhos, pretende mostrar como, 
tal qual acontece na vida real, as cartas mais valiosas po
dem ser derrotadas por cartas de menor valor. O persona
gem principal é o joker, carta que se julga imbatível pela 
sua qualidade de poder tomar o lugar de qualquer outra. 

O bailado foi estreado em Nova Iorque, a 27 de Abril 
de 1937, numa noite inteiramente dedicada a Stravinski 
e ao célebre coreógrafo George Balanchine. Em progra

ma estavam Appolon musagète, O Beijo da Fada e Jogo de 
Cartas. Dirigiu o programa o próprio compositor, naque
la que foi a sua terceira viagem aos Estados Unidos, onde 
passaria a residir a partir de 1939.

Obra do chamado período neoclássico, tem início com 
a pompa apropriada a um desfile marcado pelos instru
mentos de sopro. Em cada nova mão, recomeça o primei
ro tema como se fosse a repetição do ritual de dar as car
tas, levando depois a música para um jogo diferente e 
um desfecho em conformidade com o destino dos jogos 
de casino. Diferentes solos representam diferentes car
tas. Sendo música de bailado, tem diversos ritmos de 
dança muito marcados. Oscila entre ambientes contras
tantes, com ritmos muito diferentes e jogando com as 
densidades de texturas bem como com o timbre dos dife
rentes instrumentos solistas. Na terceira mão, podemos 
escutar claramente o celebérrimo tema da ópera de Ros
sini O Barbeiro de Sevilha, cujo motivo rítmico é depois 
explorado com a prodigiosa imaginação de Stravinski.

rui pereira

Franz Schubert

viena, 31 de janeiro de 1797

viena, 19 de novembro de 1828

Sinfonia nº 9, em Dó maior, D. 944, “A Grande” 

As duas últimas sinfonias de Schubert – a “Incomple
ta” e a “Grande” – abrem as portas do Romantismo sin
fónico do século xix. A herança de Beethoven deixa de 
funcionar como um peso inultrapassável ou até parali
sante, e os novos horizontes estendem linhas de acção 
que perdurarão até Bruckner e Mahler. A Sinfonia em Dó 
Maior – “A Grande” – é comummente vista como a obra 
máxima de toda a produção instrumental de Schubert. 
O primeiro aspecto visível (e audível) desta “grandiosida
de” reside na vastidão temporal de todos os quatro anda
mentos e na maneira como esta amplitude se vai cons
tituindo, lenta e pacientemente – sem porém se afastar 
um só milímetro do modelo clássico que lhe dá forma: 
os dois andamentos exteriores seguem os princípios da 
forma sonata, o segundo é um andamento lento e lírico, 
o terceiro um Scherzo. A grande novidade desta sinfonia 
reside na longa respiração, nas linhas quase insustenta
velmente estiradas, no requerer ao ouvinte paciência e 
atenção contínuas. O comentário feito por Schumann, 
quando descobriu o manuscrito desta sinfonia (no qual 
se referia às “durações celestiais” desta obra), só pode ser 
entendido como um elogio: as imensas durações escritas 
por Schubert são sempre plenas de conteúdo, são cons
truídas com lógica e rigor, impondo aos músicos e aos 
ouvintes uma audição de tipo estrutural, seguindo o de
correr da música, sem jamais perderem a orientação e a 
tensão intrínseca a cada secção da sinfonia. Um outro as
pecto saliente é a impressão constante de enorme vitali
dade rítmica. Como é normalmente o caso nas peças aca
badas de Schubert, não existem esquissos desta sinfonia 



4e o manuscrito autógrafo sugere que ela tenha sido escri
ta com grande celeridade, “as fast as the pen could tra
vel”, nas felizes palavras de Maurice J. E. Brown.

O grande sucesso desta sinfonia deve se à obra de três 
compositores: primeiro – evidentemente – ao autor, que 
compôs a obra durante o Verão de 1825 e na Primavera 
de 1826; em segundo lugar a Robert Schumann, que des
cobriu o manuscrito autógrafo em 1838, na casa do ir
mão de Schubert (Ferdinand), tratou da sua publicação 
pela casa Breitkopf & Härtel e a entendeu e elogiou entu
siasticamente («E a duração celestial desta sinfonia, como 
um enorme romance em quatro livros de Jean Paul!»); fi
nalmente, a Felix Mendelssohn Bartholdy, compositor 
que apresentou pela primeira vez a sinfonia ao público 
de Leipzig, a 21 de Março de 1839, com a sua Orques
tra da Gewandhaus. «Após cada andamento houve longos 
aplausos e, mais ainda, os músicos da orquestra estavam 
profundamente emocionados e maravilhados com esta obra 
extraordinária», escreveu Mendelssohn a Ferdinand Schu
bert. Schumann e Mendelssohn demonstraram uma vez 
mais, certamente sem o desejarem, a pequenez e o pro
vincianismo dos vienenses, que – com Schubert ainda 
vivo – rejeitaram a execução desta sinfonia por ser “de
masiado longa e difícil de ouvir”. Que a instituição que 
proferiu esta afirmação, a Gesellschaft der Musikfreunde, 
seja hoje a depositária do manuscrito autógrafo de Schu
bert é uma das muitas ironias da História da Música.

O primeiro andamento desta sinfonia é precedido por 
uma introdução substancial – Andante –, cujo motivo 
principal, apresentado inicialmente pelas trompas, rea
parecerá com funções centrais durante o próprio anda
mento principal. O segundo tema do Allegro ma non trop-
po, em Mi menor, transforma a figura rítmica precedente 
(tercinas) num simples e doce melisma. O desenvolvi
mento realiza uma notável síntese de elementos da sec
ção da exposição com o tema inicial das trompas, sen
do uma secção relativamente pequena, já que as vastas 
dimensões da Exposição e da seguinte Re exposição in
cluem, nelas mesmas, elementos de desenvolvimento do 
material tradicionalmente entregues à secção chamada 
Desenvolvimento. A longa Reprise é um exemplo para
digmático da arte schubertiana da ‘repetição variada’. A 
Coda final repropõe uma espécie de Stretta dos elemen
tos mais importantes de todo o andamento, deixando
os ressoar triunfalmente nos acordes finais. O Andante 
con moto é o andamento lento obrigatório, sem ser po
rém verdadeiramente lento, e escapando a uma defini
ção formal clara: por um lado parece ser um andamen
to em forma sonata, sem desenvolvimento, por outro 
lado apresenta estruturas de tipo rondó, já que o tema 
principal reaparece regularmente, como se fosse um ri-
tornello. A sua instrumentação faz deste andamento uma 
obra prima de primeira grandeza: o duo dos violoncelos 
com os oboés após o ponto culminante; as notas repeti
das da trompa (uma passagem tornada famosa pelos co
mentários de Schumann); o acompanhamento sempre 
variado das cordas na secção em Lá maior. Em resumo: 
aqui se encontram os momentos mais eminentemente 
poéticos do Schubert sinfónico. O Scherzo – Allegro viva-
ce – constrói se a partir de pequenas partículas para se 

desenvolver até dimensões brucknerianas, num carac
terístico ritmo muito vivo, assente numa figura em col
cheias, que conduz a três notas repetidas. O Trio central, 
com a sua escrita coral nos metais e a sua superfície so
nora plana, cria um contraste perfeito com a motricida
de irrequieta do Allegro vivace. O Finale – Allegro vivace – 
fecha esta sinfonia monumental de modo (ele também) 
grandioso. Ritmos apoteóticos e esplendor do desenvol
vimento temático fazem deste andamento uma prefigu
ração quase perfeita das amplas sinfonias de Bruckner. 
Em todos os quatro andamentos destaca se o emprego 
sábio e original dos trombones (ora delicados, ora autori
tários), característica talvez mais marcante de toda a sin
fonia e certamente um dos grandes passos em frente na 
arte da instrumentação clássico romântica.

paulo de assis


