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O DIABO
NOS DETALHES
Joseph Haydn (1732-1809)
Sinfonia N.º 44, em Mi Menor, Sinfonia fúnebre (1772)
(duração aproximada: 28 min.)

I. Allegro con brio
II. Minuetto - Trio
III. Adagio
IV. Finale: Presto
Giuseppe Tartini (1692-1770)
Sonata para Violino em Sol Menor, Trilo do Diabo
(1713; arranjo para violino e orquestra de cordas de Fritz Kreisler)
(duração aproximada: 16 min.)

I. Larghetto affettuoso
II. Allegro (Tempo giusto)
III. Andante - Allegro - (cadência) Adagio
Franz Joseph Haydn
Sinfonia N.º 84, em Mi Bemol Maior, Hob.1/84, In nomine Domini (1786)
(duração aproximada: 23 min.)

I. Largo - Allegro
II. Andante
III. Minuetto: Allegretto - Trio
IV. Finale: Vivace

Joseph Haydn | Gravura de 1820 | Fonte: Bnf Gallica

A SINFONIA FÚNEBRE
O título pelo qual conhecemos hoje a
Sinfonia N.º 44 de Joseph Haydn cria de
imediato a expectativa de um ambiente
lúgubre. Mas não é o que acontece.
Chama-se Fúnebre em virtude de um
relato póstumo segundo o qual o
músico teria expressado o desejo de que
o terceiro andamento fosse tocado nas
suas exéquias. Mas esse Adagio tem uma
feição mais contemplativa do que
pesarosa. Afinal, foi composto quase
quatro décadas antes, em 1772, lado a
lado com três andamentos
verdadeiramente inquietantes.
O Adagio da Sinfonia N.º 44 de Haydn
não se ouviu quando o músico foi
sepultado em Viena, em meados de 1809.
O contexto também não o favorecia,
numa altura em que as tropas de Napoleão
tinham bombardeado e ocupado
recentemente a cidade. Ainda assim, não é
possível hoje comprovar que fosse esse o
seu desejo, já que se trata de uma alusão
póstuma. É certo, porém, que esses quatro
ou cinco minutos de música foram

tocados numa homenagem fúnebre que
lhe foi dedicada passados poucos meses em
Berlim, então também sob domínio
francês. Apesar das conotações fúnebres,
quando se ouve por inteiro esta sinfonia
somos surpreendidos com um estilo de
escrita sem parcimónias, designadamente
no que respeita à exploração das tensões
expressivas, à gestão flagrante dos afetos,
compasso a compasso, por vezes com um
dramatismo exuberante.
Com efeito, por volta de 1770, o
músico atravessava um período de
acentuada experimentação criativa. O
príncipe Nikolaus havia sucedido a seu
irmão e a ópera começou então a ganhar
protagonismo na corte dos Esterházy.
Compreende-se, portanto, que esta
sinfonia tenha sido um dos primeiros
trabalhos em que Haydn explorou
deliberadamente recursos eminentemente
teatrais na escrita sinfónica, permitindo
inclusivamente vislumbrar laivos da
estética romântica que despontaria mais
tarde. Assiste-se assim a contrastes e
sugestões dinâmicas, à imprevisibilidade
dos contornos melódicos, a cortes
abruptos, texturas complexas, ritmos

impetuosos e uma notável instabilidade
harmónica, sobretudo nos primeiro e
último andamentos. Tal despojamento
expressivo tem levado vários teóricos a
apontar uma relação com o movimento
Sturm und Drang, também ele conotado
com as emoções extremadas, a rejeição das
convenções formais e, no domínio
específico da música instrumental, a
influência explícita da música cénica. Isso
resultaria de uma necessidade de libertação
do estilo galante que imperava desde o fim
do barroco. O uníssono orquestral do
início ilustra bem esta ideia, anunciando
com exemplar gravidade tudo o que
acontece de seguida. É um motivo
simples, mas categórico. Logo se destaca
uma inquietação intensa e o típico
desassossego contrapontístico que
prossegue no Minueto, com um cânone
entre as cordas mais agudas e mais graves.
Por sinal, era então raro tocar-se o Minueto
antes do Adagio. Este último contrasta
nesta sinfonia, com o som velado das
surdinas nas cordas, uma serenidade que
prepara o ouvinte para um Finale
fulgurante. Resulta assim uma obra
concisa, onde nada é deixado ao acaso.

O SONHO DE TARTINI
O trilo é um ornamento melódico que
resulta da alternância veloz entre uma
nota principal – aquela que aparece
efetivamente escrita na partitura – e
uma segunda nota que, relativamente
próxima, lhe acrescenta um
comportamento desviante que sempre
aponta a uma resolução tonal. Muito
embora seja utilizado em diferentes
repertórios, é particularmente
característico da música da primeira
metade século XVIII. A mais célebre
sequência de trilos foi assinada por
Giuseppe Tartini. Encontra-se no
terceiro andamento de uma Sonata para
Violino composta naquele período.
Chamam-lhe «Trilo do Diabo» e está
ligado a um sonho do próprio
compositor.

O Sonho de Tartini | Louis Léopold Boilly (1824) | Fonte: Wikimedia Commons

A história do sonho de Giuseppe Tartini
(1692-1770) chegou-nos por intermédio
do astrónomo francês Joseph-Jérome De
Lalande, que conheceu pessoalmente o
famoso violinista numa visita que fez à
cidade de Pádua em meados da década de
1760. Publicou passado pouco tempo um
livro intitulado Voyage d’un Français em
Italie onde descreveu o que lhe foi
pretensamente contado na primeira

pessoa. Certa noite, Tartini sonhou ter
feito um pacto com o diabo. Nesse sonho,
prometeu servir o mafarrico e emprestou-lhe
o violino para saber como tocava. Para seu
espanto, ouviu uma melodia
extraordinariamente bela. Assim que
despertou, apressou-se a pegar no violino e
tentou reproduzir aquela música. Mas sem
sucesso. Ainda assim, compôs nesse
momento a obra que melhor lhe
conhecemos hoje, a «Sonata do Diabo».
Este relato remete-nos para 1713, quando
o jovem músico passou pelo mosteiro de
Assisi, no coração da península. Porém,
entre outros aspetos, a complexidade da
ornamentação e a depuração estilística da
partitura indiciam que tenha sido sujeita a
múltiplas revisões ao longo da vida,
acomodando as crescentes qualidades de
um dos violinistas mais prestigiados do seu
tempo, a par de Vivaldi. Foram muitos os
jovens violinistas que foram até Pádua para
estudar consigo, o que também ajuda a
entender porque esta peça foi difundida
por toda a Europa em tal medida que, em
1756, Leopold Mozart deu como exemplo
o famoso trilo duplo do 3.º andamento no
seu tratado sobre a técnica de tocar
violino. Ainda assim, a mais antiga versão
que se conhece só foi impressa em Paris
em 1798, numa compilação de repertório
para este instrumento.

Há dois aspetos que ressaltam deste
exemplo paradigmático em que uma
narrativa se tornou substantiva da própria
obra musical. A primeira resulta da
associação de uma presença diabólica à
construção do mito do instrumentista
virtuoso, enquanto alguém capaz de
transcender as faculdades humanas por
intermédio de condutas transgressoras.
Nesse sentido, as competências prodigiosas
associadas à velocidade e à precisão técnica
alimentam o culto de uma
espetacularidade que se assemelha, em
parte, à magia e à acrobacia. Deste modo,
Tartini precedeu a idealização do génio
romântico coroada pela figura de Niccolò
Paganini. Já o segundo aspeto, enquadra a
fronteira difusa que tantas vezes se traça
no domínio das artes entre a imaginação e
a realidade, entre o sonho e a concretude
da vida. Seria maravilhoso colhermos na
memória dos nossos sonhos ensinamentos
e revelações transcendentais. Seríamos
então todos artistas. Mas já em 1901 o
filósofo Henri Bergson contrariou essa
ilusão quando deu como exemplo esta
mesma «Sonata do Diabo» para dizer que
a imaginação do sonhador, quando este
desperta, acrescenta muito ao sonho,
transforma-o retroativamente, preenche
lacunas que podem ser enormes.

1.ª Página do Manuscrito da Sinfonia N.º 84 de J. Haydn | Fonte: Bnf Gallica

UMA SINFONIA DE PARIS
Quando lembramos a importância de
Joseph Haydn no seu tempo, logo vêm à
ideia as célebres oratórias A Criação e As
Estações, de 1798 e 1801. Também as
célebres doze Sinfonias de Londres,
escritas poucos anos antes. Já as seis
Sinfonias de Paris são menos vezes
tocadas. Cabe, porém, lembrar que o
sucesso destas, em meados da década de
1780, foi determinante para a
internacionalização da carreira do
músico austríaco. A Sinfonia N.º 84 é
uma delas. Chamam-lhe por vezes In
nomine Domini porque o seu início se
parece com uma melodia de cantochão
que pronuncia essas palavras – Em nome
do Senhor.
As seis Sinfonias de Paris resultaram de
uma encomenda cujo valor era
simbolicamente prestigiante… e
financeiramente irrecusável. Foi paga pelo
Conde d’Ogny e destinou-se à Orquestra
dos Concerts de la Loge Olympique, uma
sociedade de concertos por subscrição que
coexistiu durante algum tempo com a
Concert Spirituel. A série de concertos da

Loge Olympique iniciou-se em 1781 e
tinha como pretensão preencher o lugar
deixado vago pela recentemente extinta
sociedade Concert des Amateurs, em cujos
programas a música de Haydn era
habitual. Dava assim continuidade a uma
tradição que tivera início em 1771,
quando o Stabat Mater foi estreado com
sucesso na Concert Spirituel. Abria
caminho para seis novas sinfonias que
vingaram prontamente.
Assim, Paris contribuiu muito para que
Haydn se tornasse no maior sinfonista
daquela época. As sinfonias dos
compositores de Mannheim, tais como
Carl Stamitz, tinham uma presença muito
relevante. Mas as sinfonias de Haydn
foram sendo tocadas cada vez com maior
frequência, em particular as Sinfonias de
Paris, que foram estreadas em 1786 e 1787
e logo se difundiram por toda a Europa.
Culminaram um processo de crescente
popularidade e projetaram definitivamente
a figura de Haydn numa dimensão
internacional. É de assinalar que, para lá de
Paris, Haydn conseguiu vender os direitos
de publicação para Viena, Londres e
Berlim. Não menos importante, o formato
Sinfonia afirmava-se como um género de

referência.
Em particular, a vitalidade que emana
desta sinfonia N.º 84 não combina com a
turbulência cívica que se fazia sentir nas
ruas da capital francesa e que passados dois
anos culminariam numa revolução sem
precedentes históricos. Sobretudo, reflete a
oportunidade que foi oferecida ao
compositor para trabalhar com uma
orquestra de dimensão bastante maior do
que aquela que dispunha em Esterházy.
Inicia com uma introdução solene, quase
reverencial. Abandona-se depois em
sonoridades «deste mundo». O andamento
lento consiste numa sequência de variações
sobre um tema, o que permite
acompanhar com clareza os requintes da
orquestração ao longo do tempo. Já o
Minueto, resulta de uma combinação
sublime entre o encanto bucólico e os
maneirismo dos salões da nobreza. Por
fim, irrompe um Finale com entrelaçados
contrapontísticos complexos em que,
sobre uma melodia de caráter rústico,
Haydn estampa todo o seu «métier».

TEXTOS DE RUI CAMPOS LEITÃO
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ANA PEREIRA
VIOLINO
Natural de Lanhelas (1985), iniciou os
estudos musicais na banda da sua terra
natal, ingressando aos doze anos na Escola
Profissional de Música de Viana do
Castelo, na Classe de Violino do professor
José Manuel Fernandéz Rosado. Aqui
terminou o curso básico com a classificação
máxima. Começou logo nesta fase de
aprendizagem a ser distinguida em
concursos: no Prémio Jovens Músicos
2002 obteve o 3.º Prémio de Violino
(Nível Médio) e o 3.º Prémio de Música de
Câmara (Nível Médio). Participou no 1.º
Concurso de Violino Tomás Borba, sendo
premiada com o 2.º prémio. Selecionada
para a Academia Nacional Superior de
Orquestra, começou a estudar com o
professor Aníbal Lima, licenciando-se com
a classificação máxima no ano de 2007.
Antes, em 2005, obteve o 2.º Prémio no
Concurso Jovens Músicos (Nível Superior)
e, um ano depois, o 1.º Prémio no mesmo
concurso. No ano de 2007 venceu a
modalidade de Música de Câmara (Nível
Superior), como 1.º violino do Quarteto
Artzen, grupo do qual é membro fundador.
Mais recentemente, foi vencedora do
Prémio Internacional Jovens Violinistas
2011 A Herança de Paganini.
Fez durante toda a formação
masterclasses com prestigiados violinistas,
nomeadamente Serguei Arantounian,
Anotoli Swarzburg, Evélio Teles, Zófia
Kuberska-Wóyciska, Gerardo Ribeiro,
Eugene Gratovich, Irina Tseitlin, Michael
Tseitlin Carmelo de los Santos, Günter
Seifert, Igor Oistrach e Evegeny Bushkov,
entre outros. As suas qualidades
interpretativas levaram-na a ser concertino

da Orquestra Sinfónica da Escola
Profissional de Música de Viana do
Castelo, da Orquestra Académica
Metropolitana, da Orquestra Sinfonietta
de Lisboa e da Orquestra de Ópera
Portuguesa. Foi também eleita como
concertino para a Orquestra Nacional de
Jovens APROARTE 2002 e para o
II Estágio da Orquestra Sinfónica
Académica Metropolitana.
Tocou em diversas orquestras:
Sinfonietta do Porto, Sinfonietta de
Lisboa, APROARTE, Orquestra Sinfónica
da Escola Profissional de Música de Viana
do Castelo, Orquestra Académica
Metropolitana, Orquestra de Ópera
Portuguesa, OrchestrUtopica, Orquestra
Sinfónica Portuguesa, Remix Ensemble e
Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Apresentou-se como solista com a
Orquestra Gulbenkian, Orquestra
Académica Metropolitana, Orquestra
Sinfonietta de Lisboa, Orquestra
Filarmonia das Beiras, Orquestra do
Algarve, Orquestra Metropolitana de
Lisboa e Joensuun Kaupunginorkesteri
(Finlândia), em Portugal e no estrangeiro.
Atua regularmente como concertino da
Orquestra Sinfonietta de Lisboa e é
membro fundador da camerata de cordas
Alma Mater.
Ocupa, desde junho de 2015, o lugar de
Concertino da Orquestra Metropolitana de
Lisboa, formação que integra desde 2008
(e na qual ocupou o cargo de
concertino-adjunto durante cerca de 7
anos). Faz parte do corpo docente das
Escolas da Metropolitana desde 2009.
ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA
A Orquestra Metropolitana de Lisboa
(OML) é pedra angular de um projeto que
se estende além do formato habitual de uma
orquestra clássica. Quando se apresentou
pela primeira vez em público, no Mosteiro
dos Jerónimos a 10 de junho de 1992,
anunciou o propósito de fazer confluir as
missões artística, pedagógica e cívica por
intermédio de uma gestão otimizada de
recursos e uma visão ampla e integrada de
todas as vertentes do fenómeno musical.
Sempre apoiada pela Câmara Municipal de
Lisboa, por instituições governamentais do
Estado e por vários municípios do entorno
geográfico, e uma vez completadas quase
três décadas de atividade, o valor da aposta é
hoje consensualmente reconhecido, não
somente pelos resultados alcançados, mas
sobretudo pela relevância que tem no atual
panorama musical do país.

Constituída por 35 músicos de 10
nacionalidades diferentes, um terço dos
quais formados na Academia Superior da
Metropolitana (ANSO), a OML é bastante
versátil. Multiplica-se com frequência em
agrupamentos de música de câmara e junta-se
regularmente aos alunos para formar uma
orquestra de dimensão sinfónica. Esta
plasticidade tem-lhe permitido interpretar
um leque de repertório que se estende do
barroco à contemporaneidade, passando
pela ópera e pelas grandes sinfonias
românticas. Já estreou obras de grande parte
dos compositores portugueses no ativo e,
para lá da música que se reconhece na
tradição clássica europeia, toca ainda outros
estilos e tradições, tendo já partilhado palco
com os Xutos e Pontapés, Carlos do Carmo,
Rui Veloso, Mário Laginha, Tito Paris,
Sérgio Godinho e muitos outros. Tem
conseguido, deste modo, dirigir-se ao
público melómano, mas também às famílias
e a toda a comunidade escolar, chegar junto
das pessoas através do entusiasmo que todos
sentimos pela música.
Na vez de concentrar as suas atuações
numa única sala de concertos, a OML tem
vindo a consolidar uma implantação
territorial que irradia a partir da cidade de
Lisboa para os concelhos mais próximos, e
mais espaçadamente para todo o continente
e arquipélagos. Ao longo do seu historial
também já tocou em França, Bélgica,
Espanha, Cabo Verde, Índia, Tailândia,
Coreia do Sul, Japão e China. Conta mais
de dois milhares de concertos efetuados em
formação orquestral, 16 CD e 1 DVD
gravados, para lá de muitas transmissões
radiofónicas e televisivas. Tocou com alguns
dos mais notáveis solistas nacionais, entre
eles Maria João Pires, Sequeira Costa,
António Rosado, Artur Pizarro, Pedro
Burmester, Elisabete Matos, Gerardo
Ribeiro, Vasco Barbosa, Paulo Gaio Lima e
Ana Bela Chaves, e também com
prestigiados solistas internacionais, como
Montserrat Caballé, Jose Carreras, Leon
Fleisher e Natalia Gutman. Entre muitos,
foi dirigida pelos maestros Enrique
Dimecke, Arild Remmereit, Christopher
Hogwood, Theodor Guschlbauer, Emilio
Pomàrico e, mais regularmente, Nicholas
Kraemer, Brian Schembri (Maestro Titular
em 2003/2004), Olivier Cuendet, Enrico
Onofri e Michael Zilm. As direções artísticas
da OML foram sucessivamente confiadas a
Miguel Graça Moura – fundador do projeto
–, Jean-Marc Burfin, Álvaro Cassuto,
Augustin Dumay, Cesário Costa e Pedro
Amaral. Pedro Neves é, desde janeiro de
2021, Diretor Artístico e Maestro Titular.

FLAUTA
NUNO INÁCIO
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OBOÉS
SALLY DEAN
FILIPE FREITAS 1

FAGOTES
LURDES CARNEIRO
RAFAELA OLIVEIRA
TROMPAS
DANIEL CANAS
JÉRÔME ARNOUF

1.ºS VIOLINOS
ALEXÊI TOLPYGO
DIANA TZONKOVA
CÉSAR NOGUEIRA 1

2.ºS VIOLINOS
JOSÉ TEIXEIRA
NONNA MANICHEVA
ANZHELA AKOPYAN
VIOLAS
JOANA CIPRIANO
VALENTIN PETROV

VIOLONCELOS
NUNO ABREU
CATARINA GONÇALVES
CONTRABAIXO
ERCOLE DE CONCA
1 - Convidado
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Este concerto pode ser filmado e/ou fotografado pela organização. Caso não autorize o registo da sua imagem contacte o Relações Públicas da Metropolitana no local.

PRÓXIMOS CONCERTOS
A PERFEIÇÃO DE BACH

SINFONIAS CLÁSSICAS

HISTÓRIAS DA FORMIGA RABIGA

SEXTA 28 MAIO - 19H00 MUSEU DOS COCHES (PICADEIRO)
SÁBADO 29 MAIO - 19H00 TEATRO THALIA

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
SUSANA HENRIQUES NARRAÇÃO
JANETE SANTOS VIOLINO E DIREÇÃO MUSICAL

Serguei Prokofiev Sinfonia Clássica
Joseph Haydn Sinfonia N.º 104, Londres

SÁBADO 15 DE MAIO - 11H00 ACADEMIA ALMADENSE
DOMINGO 16 MAIO - 11H00 CINEMA SÃO JORGE

PEDRO NEVES MAESTRO

Johann Sebastian Bach Suíte Orquestral N.º 2, BWV 1067

BILHETES À VENDA
Cinema São Jorge: Preçário: 8€ / Na Bilheteira do Cinema São Jorge, Ticketline e locais habituais

BILHETES À VENDA Preçário: 18€
Na Ticketline e locais habituais / Reservas e Info: Ligue 1820 (24 horas) / 21 361 73 21
No dia e local do concerto, a partir das 10h00

