
112 A organização de concertos de música orquestral e 
sinfónica na cidade do Porto constituiu uma parte 
significativa da acção global do Orpheon Portuense 
ao longo da sua história, entre 1881 e 1993. Ao fa-
zê-lo, os seus dirigentes responderam na medida 
daquilo que lhes era possível, certamente, à deman-
da de cultura e de modernidade que caracterizou a 
sociedade portuguesa de finais de Novecentos e se 
prolongou por todo o século XX, ao mesmo tempo 
que contribuíam para a renovação da música como 
prática social e para a educação do gosto dos seus 
associados. A dimensão internacional da música to-
cada e dos protagonistas envolvidos na actividade 
orquestral mostram bem como ela procurou sem-
pre ir ao encontro da modernidade europeia. Neste 
texto é explorada a actividade orquestral com algum 
detalhe, durante este período, propondo-se também 
uma exploração crítica face ao seu enquadramento 
contextual nos desígnios do Orpheon e nas conjun-
turas da sociedade portuguesa, muito especialmen-
te na cidade do Porto.
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Encontro e sintonia 
com a modernidade europeia: 
a música orquestral na história 
do Orpheon Portuense
Introdução
Durante mais de cem anos de realizações musicais, 
o Orpheon Portuense proporcionou aos seus asso-
ciados a audição de centenas de artistas e de milha-
res de obras de música coral, a solo, de câmara e or-
questral, numa acção cívica notável de divulgação e 
promoção da cultura na cidade do Porto. Olhando do 
lado de cá da história, em 2014, podemos afirmar que 
esta actividade, que implicou pensar, organizar e fa-
zer a música, constituiu também um programa de 
aproximação e sintonização da vida da cidade com a 
modernidade europeia e renovou o papel da música 
como prática social no Porto.

Não obstante a fundação da instituição em 1881 
como “Sociedade coral de amadores” estar marcada 
por este desígnio de promoção da música coral exe-
cutada pelos seus sócios, logo desde os primeiros 
anos que nos concertos, ao lado das vozes, a presen-
ça dos instrumentos se faz perceber com assinalável 
importância. Tanto o piano como os pequenos gru-
pos instrumentais ou as orquestras acompanham 
os coros, os cantores solistas ou se apresentam em 
repertórios autónomos. 

A música orquestral, concretamente, vai-se con-
figurando ao longo das décadas em vários papéis e 
formas no âmbito dos concertos do Orpheon. Duran-
te as duas primeiras décadas da sua história – entre 
1884 e 1902 - esta sociedade organizou as próprias 
orquestras de dimensões variáveis que apresentava 
ao público nos seus concertos: a “orquestra de ins-
trumentos de arco, de amadores”, que tocava o seu 
próprio repertório e acompanhava o coro e solistas, 

e a “grande orquestra de amadores e profissionais”, 
que tocava repertório sinfónico. A escolha dos pro-
gramas musicais e a direcção musical eram sempre 
da responsabilidade do primeiro director artístico 
da sociedade, o polifacetado e culto empreendedor 
Bernardo Moreira de Sá (1853-1924), violinista, pia-
nista, musicógrafo, professor e maestro, que logrou 
alcançar momentos de enorme nível artístico, como 
veremos1. Foram passos significativos do programa 
educativo de descoberta da tradição orquestral eu-
ropeia e da modernidade musical de finais do século 
XIX2. Depois, durante quase quatro décadas, a aten-
ção da actividade do Orpheon Portuense voltou-se 
mais intensamente para a música de câmara e para 
os recitais, tendo a música orquestral deixado de ser 
promovida por esta instituição até 1939.

1  Moreira de Sá é uma personalidade importantíssima da cultura 
portuguesa. Estudou violino no Porto com Marques Pinto e 
Nicolau Ribas, e na Alemanha com Joseph Joachim, tendo feito 
várias tournées artísticas com Viana da Mota, Harold Bauer e 
Pablo Casals. No Porto foi professor, director da Escola Normal, 
fundador da Sociedade de Concertos, da Sociedade de Música de 
Câmara, do Orpheon Portuense, do Quarteto Moreira de Sá, entre 
outros. Organizou o Conservatório de Música do Porto, de que foi 
primeiro director. Publicou um vasta obra literária sobre música. 
Foi condecorado pelo rei D. Luís e amigo pessoal de grandes 
vultos intelectuais e artísticos em Portugal e no estrangeiro. 
(Guerra, 1997 e Moreira de Sá, 1947). 

2  Nas actividades do Orpheon foram ouvidos muitas vezes 
concertos para instrumentos solistas em que a parte orquestral 
era tocada em redução para piano. Esses repertórios não são 
analisados neste texto.
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Entre 1939 e 1991, a actividade orquestral voltou a 
ser muito significativa na programação do Orpheon, 
suscitando oportunidades ricas de audição musical. 
Ouviram-se orquestras nacionais e estrangeiras, de 
câmara, barrocas, clássicas e sinfónicas que agora 
já não pertenciam à Sociedade e eram dirigidas por 
diferentes maestros convidados. Tinham o seu pró-
prio enquadramento institucional e apenas colabo-
ravam na realização dos concertos organizados pela 
sociedade, dirigidos aos associados e suas famílias. 
Nestes concertos ouviram-se páginas fundamen-
tais da literatura sinfónica da música ocidental (não 
só da chamada “música sinfónica”, mas também da 
“música antiga”, “barroca”, “clássica” e “contempo-
rânea”3), passando por estreias e muitas primeiras 
audições nacionais.

Neste texto observa-se a actividade orquestral 
do Orpheon Portuense ao longo da sua história lan-
çando pistas para a compreensão do papel precur-
sor desta sociedade na vida musical contemporânea 
da cidade do Porto.

Em busca de caminhos: os primeiros anos
A primeira apresentação pública do coro do Or-

pheon ocorre em 4 de Março de 1882, numa festa da 
Assembleia Portuense. Nesse ano voltou a actuar 
em Abril e em Setembro. O primeiro “Sarau Musical”4 
organizado pelo Orpheon Portuense tem lugar em 
29 de Maio de 1883, no Salão Gil Vicente do Palácio de 
Cristal, e aí são ouvidos alguns membros em obras 
vocais e instrumentais de câmara, além do coro.

As primeiras actividades em que está documen-
tada a música orquestral datam de 1884. Em 23 de 
Abril ocorre a primeira oportunidade de juntar uma 
orquestra ao coro, o que abrirá novas perspectivas 
para a sociedade. É num sarau literário-musical de 
beneficência, no Teatro de S. João, a favor da Socie-

3  Estas categorias, pela sua ambiguidade, levantam problemas 
de rigor académico. Todavia, elas são usadas no contexto 
do discurso dos protagonistas ao longo de toda a história do 
Orpheon, estando fixadas (e até discutidas) na documentação, 
nos textos reflexivos e na imprensa crítica e, por essa razão, são 
também usadas aqui.

4  Até 1924, os concertos organizados pelo Orpheon Portuense são 
designados por “Saraus musicais” ou por “Ensaios mensais”, 
consoante os executantes que participam no concerto: “(…) no 
seu ponto de vista educativo, o ensaio designa aqueles saraus 
em que, a par de execuções musicais por artistas, assistimos 
também a execuções realizadas por discípulos dos professores 
de música do Porto.” (Jornal de Notícias, 19/12/1897 apud 
Orpheon Portuense, 1898:33).

dade Filantrópica Académica, em que o Orpheon 
canta o Coro dos Caçadores, da ópera Der Freischütz, 
de Weber, com acompanhamento de uma orquestra 
dirigida por Moreira de Sá. O resultado artístico deve 
ter sido positivo e entusiasmante, já que logo no con-
certo seguinte, em 18 de Junho de 1884, o programa 
do “3.º Sarau Musical” do Orpheon inclui peças com 
“orchestra de amadores”: o Andante da Sinfonia n.º 1  
de Beethoven e o acompanhamento de Ave Maria, 
de Franz Lachner. Esta última obra inclui ainda voz 
solista e coro de vozes mistas, masculinas e femi-
ninas. Além de música coral, nesse concerto, houve 
música para piano – de que se destaca Spinnerlied, 
uma paráfrase da autoria de Liszt, da ópera O Navio 
Fantasma, de Richard Wagner - música de câmara 
(o Quarteto Op. 29 de Schubert, o Septeto Op. 20 de 
Beethoven, e a Dança dos Elfos de Popper, para vio-
lino e piano) e solos vocais (uma obra de Schubert, 
cantada em francês).

O público dessa década de 1880 acorria aos con-
certos do Orpheon Portuense - que tinham lugar 
preferencialmente no Salão Gil Vicente do Palácio 
de Cristal ou no Salão do Grémio Comercial do Por-
to (conhecido por salão do Laranjal) - apreciando a 

1.  Fotografia de Bernardo Moreira de Sá (E sp. OP da FCM).

1
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música aí tocada e reconhecendo o papel educador 
da Sociedade e do seu director artístico, Moreira de 
Sá. Em dois Saraus seguintes - Dezembro de 1884 e 
Maio de 1885 – a audição da orquestra de amadores, 
sempre dirigida por Moreira de Sá, tem lugar no iní-
cio e no final de cada parte, sendo o restante progra-
ma preenchido com o coro, cantores acompanhados 
ao piano, duos, trios e quartetos.

Em Janeiro de 1885 o Teatro de S. João foi escolhi-
do para uma Festa Musical “em favor das vítimas dos 
terramotos em Espanha” em que o Orpheon se apre-
sentou com uma orquestra que incluía sócios e mú-
sicos profissionais da cidade contratados para o efei-
to. A orquestra tocou um andamento da Sinfonia n.º 
3 (Heróica) de Beethoven, outro andamento da Sin-
fonia n.º 2 (“cantata” ou “Lobgesang”) de Mendels- 
sohn e uma Sinfonia da ópera Suzana, de Alfredo 
Keil. Além disso, a orquestra acompanhou vários so-
listas, entre os quais o famoso pianista Alfredo Na-
poleão, que tocou uma Fantasia húngara para piano 
e orquestra, de Liszt. 

No mês seguinte, Fevereiro de 1885, o programa 
do “Ensaio mensal” inclui duas peças de Rameau 
(fragmentos da ópera Castor et Polux) e de Guiraud 
para “instrumentos de arco”. Ainda nesse ano de 
1885, no Sarau de 26 de Maio, é recuperada a Sinfonia 
n.º 2 (“Lobgesang”) de Mendelssohn, de que se dão 
a ouvir novos andamentos e, deste mesmo compo-
sitor, são tocados dois números da música de cena 
para Sonho de uma noite de Verão (o “Nocturno” e 
a “Marcha Nupcial”). O programa é completado com 
um entreacto de Rosamunde, de Schubert, e o poe-
ma sinfónico As estepes da Ásia Central, de Borodi-
ne que, composto cinco anos antes, é um exemplo da 
actualidade artística internacional dos concertos do 
Orpheon no Porto.

A educação do público e as tendências musicais 
europeias

Os concertos do Orpheon Portuense mantêm-se 
com regularidade e Moreira de Sá acrescenta à sua 
“acção educativa” uma série de conferências sobre 
música que captam a atenção dos sócios e da im-
prensa5. Assim, só passados três anos é que volta-
mos a encontrar música orquestral na programação. 
No concerto de 25 de Abril de 1888, no Salão do La-
ranjal, sob a direcção de Moreira de Sá, têm estreia 
nacional duas obras “modernas”: o poético Idílio de 
Siegfried, de Richard Wagner, e um conjunto de Dan-
ças Norueguesas, Op. 35, de Edvard Grieg, recente-
mente compostas. A orquestração destas danças é 
de Moreira de Sá. Neste concerto recuperam-se ain-
da obras orquestrais já ouvidas noutras ocasiões de 
Rameau e Godard.

A apresentação de andamentos isolados de al-
gumas obras e a repetição da execução de outras 
obras, quer nos mesmos concertos (respondendo ao 
pedido bis, do público), quer em concertos sucessi-
vos, são traços importantes das apresentações da 
orquestra do Orpheon desta fase. Estas opções re-
lacionam-se com aspectos organizacionais e edu-
cativos: por um lado, a necessidade de os intérpretes 
aperfeiçoarem gradualmente as interpretações de 
cada andamento nas obras com vários andamentos, 
por outro o interesse da Sociedade em apresentar 
uma boa variedade de compositores e intérpretes 
que colaboram nos concertos e, finalmente, oferecer 
ao público a oportunidade de se familiarizar com a 
linguagem da orquestra sinfónica, dos compositores 
e com as próprias obras. 

Entre 1889 e 1891, os concertos voltam-se subs-
tancialmente para a música de câmara e não há re-
ferência a actividades orquestrais. Será nos Saraus 
de Novembro de 1891 e Maio de 1892 que a orquestra 
volta a tocar obras já apresentadas nos anos anterio-
res. Os programas variados destes saraus incluem, 
como normalmente nessa época, além da orquestra, 
obras executadas por solistas amadores, membros 
do Orpheon Portuense e familiares, alunos de Mo-
reira de Sá e grupos de música de câmara.

Por diversas razões – a que talvez não seja estra-
nha a influência do importantíssimo pianista Via-

5  Esta importante série de conferências tem eco significativo na 
imprensa e os textos virão a ser publicados quer no periódico 
Orpheon, quer depois, reunidos em volumes: Palestras Musicais e 
Pedagógicas.

2.  Postal do Teatro S. João, cerca de 1905 (J.N.B. 241, Arnaldo 
Soares, (Porto).

2
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na da Mota (1879-1960)6 - a Orquestra do Orpheon, 
sempre dirigida por Moreira de Sá, ganha novo im-
pulso entre 1896 e 1900, passando a apresentar-se 
nessa época praticamente em todos os concertos da 
Sociedade e renovando gradualmente o seu repertó-
rio. Entretanto, alguns jovens amadores que colabo-
ravam com o Orpheon tornam-se notados pelo seu 
talento. É o caso da violoncelista Guilhermina Sug-
gia (1885-1950) que, com apenas 11 anos, em Maio de 
1896, toca a solo num Sarau acompanhada ao piano 
pela sua irmã Virgínia.

Até 1901 - ano em que parte para a Alemanha 
para estudar com Julius Klengel, em Leipzig - Sug-
gia toca diversas vezes quer a solo, quer nos grupos 
de música de câmara e integra sempre as Orques-
tras do Orpheon. Dois outros músicos que virão a ter 
carreiras importantes têm percursos parecidos, co-
laborando com as Orquestras: Raimundo de Macedo 
(1889-1931), que toca violoncelo, embora se venha 
a destacar como pianista e maestro, e Luís Ferreira 
da Costa (1879-1960), que toca viola de arco e que se 
distinguiria como pianista e compositor.

Ainda na senda da modernidade europeia e pro-
curando alargar a experiência estética dos sócios, 
em 13 de Janeiro de 1896, no Palácio de Cristal, a or-
questra do Orpheon Portuense estreia a melodia 
Bergliot, Op. 42, de Grieg, além de recuperar outras 
obras já ouvidas. No concerto seguinte, em 7 de Fe-
vereiro, estreia-se “Ases tod”, da primeira Suite Peer 
Gynt, de Grieg; o primeiro andamento da Sinfonia 
n.º 40, de Mozart, e uma transcrição para cordas do 
Traummerei, Op. 15, de Schumann. Um mês depois 
recuperam-se, entre outras, as obras de Mozart e 
Grieg, estreia-se mais um andamento da Suite Peer 
Gynt e um Idílio Escocês, de Saint-Saëns. Em Abril 
estreia-se o primeiro andamento do Concerto para 
piano e orquestra n.º 24, de Mozart, tocado pela filha 
de Moreira de Sá, a pianista Leonilde Moreira de Sá, 
que é repetido em Maio, acrescentando-se-lhe mais 
um andamento. Em Dezembro desse ano, 1896, dão-
-se a ouvir novamente várias obras, nomeadamente 
de Grieg e Beethoven, estreia-se a Kaisermarch, de 
Wagner, e também o poema sinfónico Parisina, do 
compositor brasileiro Leopoldo Miguez, que havia 

6  Moreira de Sá e Viana da Mota, amigos e companheiros musicais, 
formaram um duo com o qual fizeram digressões artísticas 
pela Madeira e Açores (1895), pelo Brasil (1896, 1897, 1902 e 
1907, nestas duas últimas passando também pela Argentina 
e Uruguai), além de vários concertos de música de câmara no 
Porto, em 1895 (Sá e Guerra, 1997: 61).

estudado violino no Porto com Nicolau Ribas, o mes-
mo professor de Moreira de Sá.

O Porto, Moreira de Sá e o Orpheon Portuense
Entretanto, o Orpheon impusera-se definitiva-

mente à cidade e o seu director artístico, Moreira de 
Sá, granjeava cada vez mais admiração e respeito no 
Porto devido ao seu trabalho de enorme qualidade 
como maestro, violinista, pianista, professor e con-
ferencista. A propósito de um concerto em 1897, es-
creveu o cronista do Jornal de Notícias:

“(…) como concertista, Moreira de Sá fez-se 
ouvir nas célebres e terrivelmente difíceis peças: 
o trilo do diabo, sonata de Tartini, e Árias bohe-
mias, de Sarasate, aquela executada pela primei-
ra vez em Portugal.

O nosso ilustre rebequista guindou-se aí a 
uma extraordinária altura, deixando a todos ma-
ravilhados; foi um verdadeiro artista de primeira 
ordem o que dessa execução nos patenteou, sob 
qualquer ponto de vista que a consideremos (…) 
A sonata de Tartini é, por ventura, a mais difícil 
peça do reportório do violino; e tanto basta dizer 
para comentar a grande ovação de que Moreira 
de Sá foi alvo (…). Sob o ponto de vista pedagó-
gico Moreira de Sá afirma-se, cada vez mais, o 
excelente e excepcional professor que é, para o 
que concorrem todas as suas altas qualidades de 
saber, inteligência e finíssima penetração (…) O 
naipe de violinos da sua orquestra, que o maestro 
Miguez já elogiara quando ultimamente aqui es-
teve, vai dia a dia manifestando mais qualidades 
características; homogeneidade de som e manei-
ra de dizer, ao mesmo tempo que sensibilidade e 
compreensão estética, os requisitos diferenciais 
da escola. Moreira de Sá faz trabalhar os seus 
discípulos de rebeca indiferentemente neste ins-
trumento e na violeta, e já em peças a solo, já de 
conjunto, o que tende a dar-lhes verdadeiras ap-
tidões de profissionais; e entremeia os ensaios de 
orquestra de constantes observações e correc-
ções, convertendo-os numa lição fecundíssima 
para todos os que nela tomam parte.”

(in Jornal de Notícias de 19/12/1897 apud 
Orpheon Portuense, 1989: 35)

Um episódio fundamental e alto da actividade do 
Orpheon são os concertos com uma “orchestra de 
90 executantes amadores e profissionais sob a di-
recção de Moreira de Sá”, nos dias 21 e 26 de Maio de 
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1897. Entre outras obras tocaram-se: Variações so-
bre um tema popular brasileiro, de Alexandre Levy; 
o prelúdio do 3.º acto de Lohengrin;  várias secções 
de Os Mestres Cantores de Nuremberga, de Wagner, 
e o prelúdio do Fidélio, de Beethoven. Além dessas, o 
poema sinfónico Ave Libertas, de Leopoldo Miguez, e 
a Sinfonia À Pátria, de Viana da Mota, foram tocados 
nos dois concertos. 

A musicóloga Teresa Cascudo interpreta a in-
clusão destas obras na programação do Orpheon 
Portuense, por Moreira de Sá, entretanto ligado à 
maçonaria7, como “especialmente significativas na 
perspectiva da concepção que o violinista e regente 
tinha acerca do papel da música na regeneração cul-
tural de Portugal.” (Cascudo, 2000: 139). Na verdade, 
as três obras - de Miguez, de Levy e de Viana da Mota 
– são inspiradas em assuntos e temas que acabam 
por transportar uma “significação política” relacio-
nada com a afirmação do nacionalismo, tal como 
acontecia então por toda a Europa. No caso de Levy, 
as Variações inspiradas na música popular brasileira 
procuram cumprir os desígnios de afirmação iden-
titária nacional – mas de ressonância internacional 
- a partir do folclore. No caso de Miguez, o poema 
sinfónico Ave Libertas foi composto para celebrar o 
aniversário da república brasileira e o seu argumen-
to – tal como o da sinfonia À Pátria, de Viana da Mota 
– envolve, em última análise, a expressão da ideia de 
redenção, através da luta do bem contra o mal, en-
quanto metáfora dos desígnios das próprias nações.

7   Em 1896, Moreira de Sá foi iniciado por Viana da Mota na loja 
maçónica “Ave Labor”, do Porto, sob o nome simbólico de 
“Beethoven”.

O ambiente dos concertos
A música orquestral volta aos concertos do Or-

pheon em 1898 e 1900. São recuperadas obras já 
ouvidas, estreiam-se outras desconhecidas do pú-
blico e apresentam-se arranjos orquestrais feitos 
por Moreira de Sá. A imprensa do Porto dá o devido 
eco a essas realizações, retratando vários aspectos 
do ambiente caloroso e participado que caracteriza 
o fim de século. A propósito do concerto de 17 de De-
zembro de 1897, escreve-se na Voz Pública:

“Uma numerosíssima concorrência assistiu 
ao 40º ensaio musical (1º desta época), efectua-
do ontem nesta distinta agremiação. O vasto e 
elegante salão onde estas diversões costumam 
realizar-se, encheu-se, por completo, de senho-
ras e de cavalheiros da nossa primeira sociedade, 
estando também a colónia estrangeira represen-
tada em apreciável número.

O programa realizado conquistou um afectuo-
so acolhimento. A elegia do reputado compositor 
brasileiro Miguez (Sylvia), bem como a Kaempe-
visa e a Canção de Drosselmeyer, de Reinecke, 
tiveram uma execução muito apreciável pela 
orquestra de amadores, sobretudo a Canção, um 
trecho musical verdadeiramente adorável, já co-
nhecido, desde a época anterior, dos frequenta-
dores do Orpheon, mas que ainda assim, teve as 
honras de bis, sendo freneticamente aplaudido 
(…)” 

(in Voz Pública, 18/12/1897 apud Orpheon 
Portuense, 1898: 32)

No concerto de encerramento da temporada de 
1898, o Comércio do Porto enfatizava o “talento ines-
gotável e vivaz de Moreira de Sá, um professor e ar-

3 e 4.  Programa de concerto dirigido por Moreira de Sá com a 
estreia absoluta da Sinfonia “À Pátria” de Vianna da Motta 
(esp. OP da FCM).

3 4
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tista que é uma glória do nosso país e que em outro 
meio menos restrito que o nosso, teria um nome uni-
versalmente consagrado” (in Comércio do Porto de 
4/06/1898 apud Orpheon Portuense, 1898: 69). Mas 
desse concerto e da música ouvida também se co-
mentou noutros jornais:

“(…) como este último concerto fosse feito 
a grande orquestra, e muitas obras desconhe-
cidas para o nosso público aí se executassem 
(…) De entre os sete números de orquestra, dois 
provinham de compositores brasileiros, outros 
dois eram de compositores alemães e os res-
tantes três, o belo Adágio de Becker, a ária Caro 
mio bem, de Giordani e o Hino a Santa Cecília, de 
Gounod, são adaptações de Moreira de Sá que aí 
se revelou habilíssimo e muito interessante ins-
trumentador, a toda a altura da moderna ciência 
da orquestração (…) Muito bem executadas pela 
orquestra, sob a direcção de Moreira de Sá, to-
das estas peças foram cobertas de aplausos; e 
não só estas que o nosso público não conhecia, 
como também a patética página de Grieg, Morte 
de Asas [sic], e o extraordinário Idilio de Siegfried 
de Wagner, em que vemos tão admiravelmen-
te sintetizado o grande drama de amor da loura 
Brunhilda e do herói juvenil, inconscientemente 
intemerato.”

(in Jornal de Notícias, 8/06/1898 apud 
Orpheon Portuense, 1898: 72)

Nesses derradeiros concertos de 1900, em que 
se ouviria música orquestral antes da interrupção 
que se prolongou até 1939, tocaram-se, entre outras 
obras, a Serenata para cordas, Op. 22, do compositor 
checo Dvorak, e dois Minuetos para orquestra, do 

jovem compositor, pianista e violetista, Luís Ferrei-
ra da Costa. Este importante discípulo de Moreira de 
Sá – que estudou também com Viana da Mota, Sta-
venhagen, Ansorge e Busoni - viria a tornar-se seu 
genro, ao casar com a pianista Leonilde Moreira de 
Sá, em 1908.

A vida musical no início do século XX
Tal como em Lisboa, na primeira década do século 

XX, a música sinfónica interessa ao público do Porto 
e a oferta de música orquestral surge em diversas 
iniciativas, algumas das quais envolvem Moreira de 
Sá. É o caso dos concertos que a Associação Musi-
cal de Concertos Populares A Grande Orquestra leva 
a cabo em Junho de 1900, no Teatro Águia d’Ouro e, 
em 1906, a Associação de Classe Musical dos Pro-
fessores de Instrumentos de Arco que foi também 
dirigida por Henrique Carneiro. Raimundo de Ma-
cedo, por seu turno, organiza e dirige os concertos 
da Sociedade de Concertos Sinfónicos Portuense, 
em três temporadas, entre 1913 e 1915. Moreira de Sá 
volta a dirigir concertos sinfónicos em 1921, no âm-
bito de um congresso luso-espanhol, mas durante 
as primeiras quatro décadas do século XX a música 
orquestral deixa de fazer parte da programação do 
Orpheon Portuense e a sua actividade também se 
modifica sobretudo no modelo dos concertos.

Reflectindo sobre o seu tempo, o crítico António 
Arroio escrevia, em 1909:

“Parte das ideias expostas nesta conferencia, 
foi já por mim apresentada nas Bodas de prata 
festejadas pelo Orpheon do Porto, há três ou qua-
tro anos. Essa sociedade, que ainda hoje existe, 
e em estado florescente, transformou-se por 
completo, embora conserve a sua antiga deno-

5 e 6.  Programa do “Sarau Musical” de homenagem a Moreira de Sá no Teatro S. João (Esp. OP da FCM).
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minação. O canto coral deixou de aí ser cultivado. 
Hoje o Orpheon é uma sociedade de concertos, 
onde se têm feito ouvir sucessivamente todos os 
grandes virtuosi do estrangeiro e do país, quer 
instrumentistas, quer cantores. A sua influencia 
educadora é profunda e superiormente concebi-
da; e, por isso mesmo, o público do Porto é, sem 
contestação, o que entre nós melhor sabe ouvir 
música. 

(Arroio, 1909: 49)

O modelo em que os “Saraus” e os “Ensaios” eram 
substancialmente baseados no contributo voluntá-
rio dos associados, de músicos amadores, de profes-
sores e alunos - numa lógica em que a sociabilidade 
e o convívio eram dimensões importantes – com o 
virar do século foi gradualmente sendo substituí-
do por um outro em que os concertos passam a ser 
realizados por músicos profissionais, na sua maioria 
estrangeiros que, agenciados, actuam num circui-
to internacional sem terem uma relação familiar ou 
associativa com o Orpheon. Estes novos concertos, 
frequentados pelos sócios e suas famílias numa ló-
gica de consumo cultural, ocorrem num ambiente de 
exclusividade social, mas sem a participação directa 
destes na execução musical. Nesse processo a So-
ciedade acaba por concentrar-se sobretudo nos re-
pertórios de música de câmara apresentados por so-
listas, duos, trios e outros pequenos agrupamentos.

A partir da década de 1900, a programação ali-
menta um fluxo constante de músicos estrangeiros 
de grande categoria artística e prestígio internacio-
nal a que nem a Primeira Grande Guerra se consegue 
opor, continuando os concertos a serem preenchi-
dos por músicos contratados em Espanha e França, 
nunca se descurando a necessidade de dar a ouvir 
regularmente novas obras musicais do presente 
e do passado. Os artistas que vêm de fora expres-
samente para tocarem para os sócios do Orpheon 
apresentam-se habitualmente duas vezes, em datas 
próximas, mas com programas diferentes de modo 
a rentabilizar ao máximo a deslocação até ao Porto.

Na década de 1920, porém, as obras e composito-
res eleitos, embora de um largo espectro de estéti-
cas (excluindo-se os vanguardismos mais radicais), 
privilegiam sobretudo a música da França e da Ale-
manha, mas também da Rússia, Itália, Brasil e Espa-
nha além, naturalmente, de Portugal, sempre procu-
rando realizar-se primeiras audições nacionais ou, 
pelo menos, no Porto. A programação mantém-se 

à margem das vanguardas estéticas e formais ger-
mânicas – nomeadamente a chamada “segunda es-
cola de Viena” – da revolução stravinskyana, ou das 
inovações de Bartók (que, contudo, teria lugar após 
a Segunda Guerra Mundial), mas acolhendo as obras 
dos modernos franceses conotados com o impres-
sionismo como Debussy, Ravel, Roussel e outros.

Aquando da morte de Moreira de Sá, em 1924, será 
o seu genro, o pianista Luís Costa, que dará continui-
dade à direcção artística do Orpheon Portuense, por-
ventura aprofundando os traços definidos pelo sogro 
para a instituição, agora definitivamente configura-
do apenas numa Sociedade de concertos sintonizada 
com as práticas e a vida musical europeia do século 
XX e já não uma “Sociedade coral amadora”8.

O regresso da música orquestral
A tensão política na Europa em torno da Segunda 

Grande Guerra configurou-se numa rara oportuni-
dade para o Orpheon Portuense recuperar a música 
orquestral na sua programação. As máquinas pro-
pagandísticas da Inglaterra, Alemanha, Espanha e 
Itália disponibilizariam nesta altura (e também após 
a guerra) alguns dos seus melhores recursos musi-
cais para se apresentarem com dignidade e impacto 
público em Portugal. É neste quadro que podemos 
avaliar a vinda ao Porto da Orquestra de Arco In-
glesa Boyd Neel, em 1939, acolhida num concerto de 
aniversário do Orpheon. O programa é totalmente 
centrado em autores ingleses ou ligados a Inglaterra: 
o Concerto Grosso, Op. 6 n.º 11, de Haendel, obras de 
Delius, Bliss, Howells e Grieg e ainda as importantes 
Variações sobre um tema de Frank Bridge, de Ben-
jamin Britten, compostas para esta orquestra dois 
anos antes. A orquestra regressará já em tempo de 
paz, em 1949, para dois concertos que mais uma vez 
incluem a estreia de obras importantes pela sua mo-
dernidade e desafiadoras pela sua complexidade: a 
Oferenda Musical, de Bach, as Sete Danças Popula-
res Romenas, de Bartók, Apollon Musagète, de Stra-
vinsky e dois fragmentos da música de cena para o 
filme de 1944, Henrique V, de William Walton.

Nos anos de 1941, 1942 e 1944 é a vez de se apre-
sentar a Orquestra Filarmónica de Berlim tocando 
sempre programas inteiramente germânicos que 
excluíam deliberadamente compositores judeus. 

8  Os últimos programas do Orpheon, que incluem a actuação do 
coro, que lhe havia dado o nome e a motivação inicial, datam de 
1909. 
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Em 1941 é dirigida por Karl Bohm e ouvem-se obras 
de Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, Richard 
Strauss e Wagner. Em 1942, Clemens Krauss diri-
ge obras de Weber, Max Bruch, Brahms, Richard 
Strauss e Wagner e, finalmente, em 1944 – ano der-
radeiro da guerra para a Alemanha – Hans Knaper-
ts-busch dirige obras de Beethoven, Wagner e Hay-
dn. Nessas ocasiões especiais, inclusivamente, os 
programas de sala foram feitos em papel de grande 
qualidade, incluindo fotos e textos explicativos, re-
velando-se assim o cuidado colocado na organiza-
ção desses importantes eventos.

Também a Orquestra Sinfónica da Emissora Na-
cional, criada em Lisboa em 1934, se apresenta no 
Porto em 1940, dirigida pelo maestro austríaco Félix 
Weingartner num programa inteiramente germâni-
co com obras de Weber, Mozart, Beethoven e Wag-
ner. No ano seguinte, em 1941, o seu maestro titular, 
Pedro de Freitas Branco, dirige-a num programa que 
inclui o Concerto em mi menor para piano e orques-
tra, de Chopin, com a distinta pianista Maria Helena 
de Sá e Costa, filha de Luís Costa. Nesse concerto ou-
vem-se ainda obras modernistas, nomeadamente a 
abertura Gwendoline de Chabrier, a célebre La Val-
se de Ravel, que Freitas Branco dirigira com enorme 
êxito em Paris poucos anos antes, Petrouchka de 
Stravinsky, além da estreia de uma Habanera de Er-
nesto Halffter.

Em 1945, já com a guerra a terminar na Europa, o 
Orpheon Portuense recebe no Teatro Águia d’Ouro, 
pela primeira vez a Orquestra Sinfónica de Madrid, 
dirigida por Enrique Jordá, em dois programas ecléc-
ticos que incluem obras de Beethoven, Rameau, Tu-
rina, Haydn, Britten, Liszt, Weber, Berlioz, Mendels- 
sohn, Wagner e Mussorgsky. Esta mesma orquestra 

regressa em 1946, agora dirigida por Ernesto Half- 
fter, com um programa que inclui, além de obras de 
Mendelssohn, Beethoven e Ravel, as estreias de uma 
versão orquestral dos Quadros de uma Exposição de 
Mussorgsky e Dulcinéia do próprio Halffter. Dois anos 
depois, em 1948, a Orquestra Sinfónica de Madrid e a 
Massa Coral de Madrid protagonizam um concerto 
histórico para o Orpheon, em que, pela primeira vez, 
se ouve no Porto a Nona Sinfonia de Beethoven.

Ainda na lógica de propaganda cultural com o 
apoio das nações europeias apresenta-se a Orques-
tra de Câmara de Milão por duas vezes em 1947, to-
cando obras de Corelli, Bach, Vivaldi, Desderi, Tartini, 
Gavazzeni e Paganini.

É por esta altura que o Teatro de S. João substi-
tui definitivamente o Salão Gil Vicente do Palácio de 
Cristal como o palco preferido, por excelência, das 
actividades do Orpheon. Mais tarde, a sede da ins-
tituição mudará estrategicamente para a Praça da 
Batalha, próximo do Teatro de S. João, onde os sócios 
mais comodamente podiam adquirir os ingressos 
para os concertos.

Colaboração da Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto

Entretanto, a cidade desenvolvia-se e também a 
sua vida musical, o que se reflectia no aparecimento 
de novas instituições ligadas à promoção da música 
como o Círculo de Cultura Musical, cuja delegação no 
Porto foi fundada em 1937, e a delegação da Juventu-
de Musical Portuguesa em 1951 (Almeida, 2008).

O ano de 1947 fica marcado pela fundação da Or-
questra Sinfónica do Conservatório de Música do 
Porto, uma orquestra de nível profissional criada 
graças à iniciativa da directora do Conservatório, Ma-

7.  Fotografia do concerto com a Orquestra Filarmónica de 
Berlim, dirigida pelo Doutor Karl Böhm (Arq. FMSC).

8.  Postal do Teatro S. João, cerca de 1920 (23, Vasconcellos em 
CTa (Tabacaria Africana), Porto.

7 8
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ria Adelaide Diogo Freitas Gonçalves9. Subsequen-
temente, a partir de 1949, dá-se uma regular cola-
boração desta orquestra com o Orpheon Portuense 
em concertos dirigidos por prestigiados maestros 
nacionais e estrangeiros com a participação de 
grandes solistas internacionais. O primeiro concerto 
desta colaboração tem a direcção do maestro ale-
mão Karl Elmendorf e centra-se, uma vez mais, na 
música germânica, que continuara a ser uma impor-
tante referência estética: a Abertura de Euryanthe, 
de Weber, a Quinta Sinfonia de Beethoven e três fa-
mosos momentos orquestrais de Wagner: Prelúdio e 
Morte de Isolda, o Prelúdio de Lohengrin e a Abertu-
ra dos Mestres Cantores de Nuremberga.

A Orquestra Sinfónica do Conservatório de Músi-
ca do Porto colaborará muitas vezes acompanhan-
do os solistas contratados pelo Orpheon, como foi o 
caso do segundo e terceiro concertos, em Novembro 
de 1949 e Janeiro de 1950. Ambos tiveram a direc-
ção de Frederico de Freitas e tocou-se a Abertura 
Prometeu e os Concertos para violino, de Beetho-
ven e Max Bruch com Pina Carmirelli, o Concerto 
para violoncelo de Saint-Saens, por Artur Bonnu-
ci, e dois Concertos para piano e orquestra de Mo-
zart e Tchaikovsky por Aldo Ciccolini. Frederico de 
Freitas dirigiu também um importante concerto de 
comemoração do centenário de Moreira de Sá, sim-
bolicamente preenchido com obras significativas do 
percurso musical do primeiro director artístico: os 
Concertos de violino de Mendelssohn e Beethoven, 
que tocou muitas vezes, e o Prelúdio do 3.º acto de 
Lohengrin, de Wagner, que estreou no Porto.

Outros maestros que dirigiram a Orquestra Sin-
fónica do Conservatório de Música do Porto incluem 
Hans von Benda em 1950, num programa com mú-
sica de Weber, Brahms, Mozart, Wagner e uma es-
treia de Palau; Ataulfo Argenta em 1952, num pro-
grama em que se destacou a Alborada del Gracioso, 
de Ravel, L’áprès-midi d’un faune, de Debussy, e as 
Danças Fantásticas de Turina. O maestro Edouard 
van Remoortel, em 1953 e 1954, regressa à música 
de Ravel, com o Bolero, dirigindo ainda a Sinfonia do 
Novo Mundo, de Dvorák. Alec Sherman (1953), Victor 
Desarzens (1954) e Ino Savini (1954) dirigem música 
de Debussy, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Grieg 
Mozart e Chopin, entre outros compositores. 

Entre 1954 e 1956, os concertos sinfónicos têm 

9  Foi também a primeira presidente da delegação do Porto do 
Círculo de Cultura Musical, entre 1937 e 1954.

uma linha temática na definição dos programas. 
Em Janeiro de 1954, música espanhola dirigida pelo 
maestro espanhol Eduardo Toldrá, com a colabora-
ção da pianista Helena Sá e Costa. As obras são de 
Granados, Turina, Falla, Halffter (Rapsódia Portu-
guesa para piano e orquestra) e Albeniz, além de 
duas canções do próprio Toldrá. Em Maio, Pedro 
de Freitas Branco dirige um programa de música 
francesa, com obras em primeira audição de Faurè 
(Fantasia para piano e orquestra, Op. 111, em que foi 
solista Marie Antoinette Lévêque) e de Saint-Saëns 
(Sinfonia n.º 2) e outras de Dukas, Debussy, Chabrier 
e Ravel. O seguinte concerto temático, em Janeiro de 
1956, apenas com obras de Schumann no centenário 
da sua morte, é dirigido por Louis de Froment. Ouve-
-se a abertura Manfred, a Sinfonia em ré menor e a 
pianista Helena Sá e Costa é solista no Concerto em 
lá menor. Em Abril, é a vez da homenagem ao duplo 
centenário do nascimento de Mozart, tocando-se 
a Serenata S.525, a Sinfonia Hafner, a Abertura do 
Rapto do Serralho e o Concerto para piano e orques-
tra em mi bemol, K.271, no qual é solista José Carlos 
Sequeira Costa.

Música barroca, sinfónica e de câmara no Porto
Na década de 1950 assiste-se na Europa e nos Es-

tados Unidos da América a um novo interesse pela 
abordagem interpretativa especializada da música 
antiga – sobretudo barroca e renascentista - através 
de técnicas de execução historicamente informadas. 
Os primeiros reflexos desse movimento que envolve 
músicos que se especializam nos repertórios que to-
cam chegam ao Porto através de agrupamentos de 
vários países que a convite do Orpheon se apresen-
tam na cidade e incluem nos seus programas música 
barroca italiana e alemã. São os casos do Collegium 
Musicum Italicum, dirigido por Renato Fasano em 
1951 e 1955; o Collegium Musicum de Wiesbaden e 
o conjunto instrumental italiano I Musici, em 1952, 
a Orquestra de Câmara de Berlim, dirigida por Hans 
von Benda em 1953 e 1959, a Orquestra Corelli em 
1955 e a Orquestra de Câmara Collegium Musicum 
Helveticum em 1958.

Também a primeira apresentação da Academia 
de Instrumentistas de Câmara de Lisboa ocorre num 
importante “Festival Bach”, em 1951 (repetido em 
1954), em que se tocam as versões para piano dos 
concertos de Bach para um, dois, três e quatro cra-
vos. Para esses concertos memoráveis, o Orpheon 
convida o pianista suíço Edwin Fisher, a sua antiga 
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aluna Helena Sá e Costa e, ainda, os pianistas Ma-
rie Antoinette Lévêque de Freitas Branco, Sequeira 
Costa (em 1951) e Maria Cristina Lino Pimentel (em 
1954). Em 1953, a Academia de Instrumentistas de 
Câmara de Lisboa, em que pontifica como concer-
tino a violinista Leonor Alves de Sousa Prado, diri-
gida por Maxim Jacobsen, tocará para os sócios do 
Orpheon um programa desafiador com música de 
Vivaldi, Joly Braga Santos e Gustav Holst.

Outros grandes momentos artísticos orquestrais 
são vividos nos concertos de orquestras estrangei-
ras que visitam o Porto a convite do Orpheon. São 
incontornáveis os concertos da Orquestra Sinfónica 
de Hannover em 1951 - que toca o concerto de vio-
lino de Brahms com Paul Richartz, a Abertura Leo-
nora e a Sinfonia n.º 7 de Beethoven, a Finlândia de 
Sibelius e Danças de Marosszek de Kodály - dirigida 
por Helmuth Thierfelder; da Orquestra Sinfónica de 
Bamberg em 1953, dirigida por Joseph Keilberth, que 
toca a Abertura A gruta de Fingal de Mendelssohn, 
a Sinfonia n.º 1 de Brahms, a Sinfonia Júpiter de Mo-
zart e faz a estreia nacional de Nos Vales e Florestas 

da Boémia de Smetana; e da Orquestra de Cleveland, 
com 110 músicos, dirigida por George Szell, em 1957, 
que tem um êxito brilhante com uma Dança-Aber-
tura de Paul Creston, Daphnis et Chloé de Ravel, 
Moldávia de Smetana, de Brahms, a Sinfonia n.º 1 e a 
abertura Oberon de Weber.

Estes brilhantes espectáculos sinfónicos de ca-
rácter internacional eram o apogeu de uma fantásti-
ca era de organizações do Orpheon que, todavia, não 
se voltaria a repetir nesta dimensão. Por um lado, a 
apresentação de orquestras sinfónicas estrangeiras 
implicava grandes custos para o Orpheon, que não 
dispunha de apoios ou subsídios; por outro lado, a 
oferta cultural e de lazer da cidade expandia-se gra-
dualmente para outros campos de espectáculo, con-
quistando as mentalidades e atenções dos sócios e 
das suas famílias.

A colaboração com a Orquestra Sinfónica do Porto
A mudança do figurino institucional da Orquestra 

Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, em 
1957, passando para a tutela da Emissora Nacional e 

9.  Fotografia dos pianistas Maria Cristina Lino Pimentel, Edwin Fisher, Helena Moreira de Sá e Costa eMaria Antoinêtte de Freitas 
Branco com a Academia de Instrumentistas de Câmara de Lisboa no Festival Bach do Orpheon Portuense de 10 de abril de 1954 
(Arq. da FMSC).

9
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mudando a sua designação para Orquestra Sinfónica 
do Porto, mas mantendo o elenco artístico profissio-
nal já então devidamente consolidado, não atenuou 
a colaboração com o Orpheon Portuense, que con-
tratava os solistas quando os havia. Nesse mesmo 
ano, em concertos organizados pelo Orpheon, a Or-
questra Sinfónica do Porto é dirigida em Feverei-
ro por Alexandre Krannhals, em obras sinfónicas 
de Beethoven, Liszt e Schubert; em Abril, por Jean 
Fournet, apresentando um programa francês de 
obras de Ravel, Debussy, Fauré e César Franck; em 
Dezembro, André Vandrenoot dirige Beethoven, 
Brahms e a estreia nacional do Concerto n.º 3 para 
piano e orquestra de Rachmaninov, pelo aclamado 
pianista Alexis Weissenberg. Em 1958, as três apre-
sentações da Orquestra Sinfónica do Porto incluem 
obras para solistas: em Janeiro, Silva Pereira dirige 
o Concerto em lá para violino, K.219, de Mozart, e o 
Concerto para violino em ré, de Brahms, com a ame-
ricana Camilla Wicks; em Março, António Almeida 
dirige dois concertos para violoncelo de Haydn, em 
ré maior, e de Saint-Saëns em lá menor, pelo grande 
Pierre Fournier; no concerto de Outubro, Willem van 
Otterloo dirige novamente o Concerto para violino 
de Brahms, desta vez pelo violinista Henri Mouton.

Os programas apresentados, como se pode cons-
tatar pelos exemplos dados, abordavam grandes 
momentos da história da música erudita europeia 
sem, contudo, se aproximarem das vanguardas 
mais radicais que se vinham desenvolvendo depois 
da Segunda Grande Guerra. Neste sentido, a activi-
dade do Orpheon Portuense consolidava um papel 
de divulgação contida nos limites do conservado-
rismo político e ideológico no contexto português do 
regime da época.

A concorrência das indústrias do entretenimento
Foi ainda na vigência da direcção artística de 

Luís Costa que, na década de 1950, a expansão da 
indústria discográfica e do cinema, bem como o iní-
cio das transmissões televisivas e o alargamento 
das actividades culturais, vieram introduzir novos 
factores na equação artística e social da actividade 
do Orpheon. Estas novas concorrências tornaram- 
-se preocupações e estão claramente reflectidas na 
documentação que retrata a actividade e os debates 
internos da Sociedade. Desde logo os programas de 
concerto remetiam, nas biografias artísticas, para as 
gravações em que os artistas eram protagonistas, 
proporcionando assim aos sócios novas ferramen-

tas de aprofundamento do seu conhecimento mu-
sical e a possibilidade de prolongar o prazer da au-
dição dos artistas que visitavam o Porto através do 
Orpheon Portuense. Mas já o cinema e a televisão, 
numa cidade que se transformava intensa e rapida-
mente oferecendo à população novos e apetitosos 
domínios de lazer através das grandes salas de ci-
nema, se configuravam como significativos factores 
concorrenciais tendentes a desequilibrar a procura 
pelos concertos musicais ao vivo. Uma instituição 
que virá a ser importante na vida do Orpheon Por-
tuense através de variados apoios e colaborações é a 
Fundação Calouste Gulbenkian. Esta grande Funda-
ção sediada em Lisboa mas de alcance internacional, 
logo após a sua criação em 1956, inicia um extenso e 
rico programa de renovação cultural em todo o país 
através de festivais, exposições e outras iniciativas 
que modificarão para sempre a relação e o acesso 
dos portugueses à cultura erudita.

Helena de Sá e Costa na direcção artística
O ano de 1960 vê o desaparecimento de Luís Cos-

ta e a entrega dos desígnios artísticos do Orpheon à 
sua filha, a prestigiada pianista Helena Moreira de Sá 
e Costa. Graças às inúmeras amizades artísticas que 
mantém a nível internacional devido à sua própria 
carreira, Helena atrai ao Porto grandes intérpretes 
que actuam sob os auspícios da Sociedade durante 
as mais de três décadas da sua direcção artística. 
Além disso, em Portugal, mantém-se em “estreito 
contacto com a vida musical fomentando a apresen-
tação de novos valores, num esforço de permanente 
estímulo e renovação” do Orpheon (Pires, 1996: 132).

No que respeita à actividade orquestral, observa- 
-se uma consolidação e continuidade na progra-
mação centrada no repertório clássico e romântico 
centro-europeu, com algumas visitas à produção 
musical nacional do século XX10 (bem como a com-
positores estrangeiros) e na colaboração com a Or-
questra Sinfónica do Porto, que realiza, em média, 
três concertos por ano, frequentemente acompa-
nhando os solistas internacionais contratados pelo 
Orpheon. Vale a pena destacar a primeira audição 
de um Ricercare do compositor Hendrik Andriesen, 
no concerto dirigido por Henri Arends, em 1960, e os 
concertos dedicados à totalidade da obra concertís-
tica para piano de Beethoven, entre 1961 e 1965. Ne-

10  Sobretudo no domínio da música de câmara, mas também obras 
orquestrais, nomeadamente de Luís de Freitas Branco.
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les tomam parte o violinista americano Paul Maka-
nowitzky, que toca o concerto de violino; o suíço 
Harry Datyner, discípulo de Edwin Fisher, toca os 
concertos n.º 1 e n.º 5 para piano; a cargo do Trio de 
Lisboa, composto por Nela Maissa,  Leonor de Sou-
sa Prado e Pedro Corostola, fica o Triplo concerto; o 
pianista belga Frédéric Gevers toca o concerto n.º 2;  
Yvonne Lefébure, pianista e influente professora 
francesa, o concerto n.º 4; e o suíço Jürg von Vintsch-
ger termina o ciclo com o concerto n.º 3.

Em 1962 dá-se uma experiência operática, com 
La Serva Padrona, de Pergolesi, e Arlecchino, de Bu-
soni, que não teve continuidade; a estreia do poema 
sinfónico Uma vela vermelha de Jorge Croner de 
Vasconcelos; em 1964, a apresentação de Pássa-
ro de Fogo, de Stravinsky, e do Concerto em sol, de 
Ravel, tocado por Yvonne Lefébure; a comemoração 
do centenário de Richard Strauss, com os poemas 
sinfónicos Don Juan e Till Eulenspiegel, em 1965; e, 
finalmente, a inovação do comentário oral no âmbito 
de um concerto sinfónico. Foi num importante con-
certo, a 26 de Março de 1965, que Leonor de Sousa 
Prado e Pedro Corostola fizeram a primeira audição 
do Concerto para violino e violoncelo, de Brahms, e 
se tocou a Sinfonia n.º 3 de Luís de Freitas Branco, 
no ano em que passavam 10 anos sobre a sua morte. 
Nessa noite, o filho deste compositor, o musicólogo 
João de Freitas Branco, fez uma prelecção sobre a 
obra que antecedeu a sua audição. O comentário de 
um concerto voltará a acontecer em Março de 1971, 
numa audição da Academia de Instrumentistas da 
Emissora Nacional em que Álvaro Cassuto comenta 
a Sinfonia n.º 102 de Haydn, o Concerto de Joly Braga 
Santos, em estreia, por Leonor de Sousa Prado e a 
violoncelista Madalena de Sá e Costa11, e a Serenata 
Op. 48, de Tchaikovsky.

Os programas sinfónicos apenas ocasionalmente 
visitam obras menos conhecidas do público do Por-
to. É o caso, em 1970, da audição da Abertura Can-
dide, de Bernstein, e da Sinfonia n.º 5, de Shostako- 
vitch. As colaborações com a Orquestra Sinfónica 
do Porto constituem oportunidades para os sócios 
ouvirem música concertante com intérpretes solis-
tas de grande reputação artística contratados pelo 
Orpheon em ambiente de exclusividade social. A co-
laboração entre as duas instituições cessa em 1973, 

11  Aclamada violoncelista, discípula de Guilhermina Suggia, neta de 
Bernardo Moreira de Sá, filha de Luís Costa e irmã de Helena Sá e 
Costa, com quem tocou muitas vezes.

não sendo retomada a seguir à revolução de Abril de 
197412.

A internacionalização da actividade do Orpheon é 
um dado adquirido e algumas orquestras de câma-
ra importantes – que são estruturas mais “leves” do 
que as grandes orquestras sinfónicas, quer no que 
respeita aos custos, quer nas possibilidades musi-
cais - apresentam-se na década de 1960 nos con-
certos do Orpheon. São exemplos significativos a or-
questra Festival Strings Lucerne (1961, 1963 e 1973); 
a Orquestra de Câmara da Radiodifusão e Televisão 
Francesa (1961 e 1965), que incluía sempre obras de 
compositores franceses; a Orquestra de Câmara de 
Israel (1962); a orquestra de Câmara de Paul Kuentz 
(1963 e 1970); a Orquestra de Câmara de Rouen 
(1966); a Orquestra de Câmara da Holanda (1967) e a 
Pequena Orquestra Sinfónica de Viena (1969).

A Orquestra de Câmara Gulbenkian, criada em 
1962 no âmbito do seu programa de expansão das 
estruturas culturais em Portugal, apresenta-se no 
Orpheon pela primeira vez em 1966, regressando no 
ano seguinte, quando faz a estreia da versão orques-
tral de uma Partita de Filipe Pires, e ainda em 1970, 
tocando música de Saint-Saens, Mozart, Schubert 
e Roussel. No ano de 1971, a Fundação Gulbenkian 
aumenta os efectivos da orquestra para que possa 
abordar outros repertórios, passando a designar-se 
Orquestra Gulbenkian. Ao longo das últimas três dé-
cadas de organizações do Orpheon Portuense, esta 
orquestra assegurará a maior parte das activida-
des orquestrais. É já com a nova designação que se 
apresenta no Teatro de S. João a convite do Orpheon 
em Janeiro de 1972, sob a direcção de Werner Albert, 
num programa com obras de Haydn, Bach e Honeg-
ger. A Orquestra Gulbenkian voltará a apresentar- 
-se no Porto em Abril de 1974, num programa dirigido 
por Michel Tabachnik que inclui a Abertura Le Nozze 

12  As várias mudanças políticas e sociais que o país conheceu 
a partir de então não permitiram restaurar as condições da 
colaboração entre o Orpheon e a Orquestra. De resto, a filiação da 
orquestra à Emissora Nacional, a estação pública de rádio – que 
em 1975, por via da sua nacionalização, passou a designar-se 
Radiodifusão Portuguesa (RDP) - implicou transformações 
estruturais na sua missão e organização que viriam a culminar 
na sua extinção, em 1989. A orquestra foi reorganizada sob um 
novo figurino institucional entre 1990 e 1993 sob a designação de 
Orquestra do Porto – Régie Sinfonia. Entre 1993 e 1997  
designava-se Orquestra Clássica do Porto e, a partir dessa data, 
Orquestra Nacional do Porto. Finalmente, com a integração 
na Fundação Casa da Música em 2010, passou a designar-se 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
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d’Ercole ed Ebe do compositor português oitocentis-
ta Jerónimo Francisco de Lima ao lado das desafia-
doras Cinco Peças para Cordas, Op. 5, de Webern.

Em Dezembro de 1975 é protagonizado mais um 
momento alto da história do Orpheon, desta vez em 
colaboração com a delegação do Porto do Círculo 
de Cultura Musical13 e com o patrocínio da Funda-
ção Calouste Gulbenkian. É apresentada pelo Coro e 
Orquestra Gulbenkian a grande Missa em si menor, 
de Bach. A orquestra Gulbenkian volta ao Porto para 
tocar Mozart e Beethoven em 1977, sob a direcção 
de Tomás Vasáry, que é simultaneamente solista no 
Concerto para piano, K. 453, de Mozart. Em 1981, na 
igreja de Cedofeita, o Coro e a Orquestra Gulbenkian, 
sob direcção de Michel Corboz, apresentam a Missa 
em Dó Maior de Beethoven. Em 1984, a Orquestra 
Gulbenkian volta a colaborar com o Orpheon Por-
tuense, desta vez dirigida por Álvaro Cassuto, to-
cando Memento, do compositor portuense Cláudio 
Carneiro, o Concerto para violino de Mendelssohn 
pelo aclamado violinista Gerardo Ribeiro e a Sinfo-
nia n.º 100 de Haydn. Por várias, razões a actividade 

13  Esta outra sociedade de concertos do Porto, criada em 1937, era 
dirigida desde 1979 por D. Maria Ofélia Diogo Costa Rosas da Silva, 
que sucedera à sua mãe, Maria Ofélia Diogo de Campos Carmo 
Costa.

do Orpheon Portuense foi-se reduzindo ao longo das 
décadas de 1980 e 1990.

Entretanto, no Porto havia sido reactivada uma 
orquestra sinfónica – Orquestra do Porto Régie Sin-
fonia – que, em 1990, dirigida pelo seu maestro titu-
lar Jan Latham-Koenig, colabora num espectáculo 
do Orpheon no Salão Nobre da Faculdade de Econo-
mia do Porto. Gerardo Ribeiro é solista em dois con-
certos de Bach e o resto do programa é preenchido 
com a Sinfonia n.º 8 de Beethoven.

A 30 de Novembro de 1991, sob a direcção de Mi-
chael Zilm, a Orquestra Gulbenkian faz o derradeiro 
concerto sinfónico do Orpheon, no Teatro Municipal 
Rivoli, com um programa totalmente preenchido 
por obras de Schumann: Concerto para violino por 
Christian Altenburger, a Abertura Manfred e a Sin-
fonia n.º 4. Nessa época era já esporádica a activida-
de orquestral do Orpheon Portuense, que se debatia 
com dificuldades financeiras incontornáveis que 
não permitiram a organização de novos concertos. 
O último concerto da Sociedade teria lugar em 1993 
e, por vontade de Helena Sá e Costa, esta veio a ser 
extinta e o seu espólio doado à Fundação Casa da 
Música, em 2008. Na verdade, esta instituição, que 
desenvolve actualmente uma intensa actividade 
musical através dos seus agrupamentos, serviços e 
espaços, desempenha na vida da cidade uma conti-

10. Fotografia da Orquestra Gulbenkian (Esp. OP da FCM).

10
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nuidade do papel educativo, de elevação cultural e de 
internacionalização que o Orpheon desempenhou 
gloriosamente ao longo de mais de cem anos.

Conclusão
Na programação de música orquestral do Or-

pheon distingue-se uma linha ideológica conso-
nante com um programa de modernidade – a arte 
na vida das pessoas como factor de elevação espi-
ritual e civilizacional – em sintonia com os modelos 
da vida musical da Alemanha e Paris, inicialmente, 
e depois com o chamado “mundo ocidental”, englo-
bando, genericamente, a Europa e os Estados Uni-
dos. Quando a vanguarda estética radical do mo-
dernismo – revolucionária – surgiu na Europa, nos 
primeiros vinte anos do século XX, o percurso do 
Orpheon Portuense já havia sido definido há mais de 
duas décadas e o seu programa de acção funcionava 
com grande eficácia nos seus propósitos educativos, 
baseando-se nos modelos estéticos do classicismo 
e do romantismo. Por essa razão, os dirigentes do 
Orpheon não se interessaram pela perspectiva ra-
dical da modernidade, mas sim pela modernidade 
enquanto determinante regulador e regenerador da 
sociedade, tal como aponta Anthony Giddens. Para 
este importante sociólogo inglês, o conceito de mo-
dernidade está ligado à sociedade moderna e à civili-
zação industrial, abarcando um conjunto de atitudes 
em relação ao mundo e uma ideia do mundo aberto à 
transformação pela intervenção humana. 

A história do Orpheon através das suas realiza-
ções orquestrais e das acções e pensamento dos 
seus protagonistas mostram-nos algumas carac-
terísticas implícitas nesta visão da modernidade: 
a articulação num complexo de instituições eco-
nómicas, especialmente a produção industrial e a 
economia de mercado; a implicação das actividades 
num espectro de instituições políticas incluindo o 
estado-nação e, finalmente, uma tendência para a 
democracia de massas. Em resultado destas carac-
terísticas, Giddens considera que a modernidade 
apresenta uma dinâmica muitíssimo mais vasta que 
qualquer outro tipo de ordem social anterior e que o 
complexo de instituições que formam a sociedade, 
mais do que as suas antecessoras, vive o futuro em 
vez do passado. (Giddens, 1998: 94).

Nesse sentido, olhando a vida musical da cidade 
do Porto nos últimos 130 anos, das personalidades e 
instituições que surgiram – destacando apenas al-
guns exemplos notáveis: o Conservatório de Música 

do Porto (1917), o Círculo de Cultura Musical (1938), 
a Juventude Musical Portuguesa (1962), a Orques-
tra Sinfónica do Porto (1947), a Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo (1986) e a Casa da 
Música (2005) - podemos claramente afirmar que o 
programa implícito do Orpheon Portuense, pela sua 
persistente instigação da sociedade civil nortenha 
através da música, contribuiu largamente para este 
panorama.

10.  Autógrafos de Joly Braga Santos e de Álvaro Cassuto no Livro 
de Honra do Orpheon Portuense (Esp. OP da FCM).
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