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Duração total prevista: c. 2h
Intervalo de 20 min.

Este concerto é gravado pela RTP – Antena 2

Ciclo Grandes 
Intérpretes

Divertissement
Rinaldo Alessandrini Maestro

Olivier Cavé Piano

Wolfgang Amadeus Mozart 
Serenata n.º 9, em Ré menor, K, 320, 
“Corneta de postilhão” (1.º andamento)

Adagio maestoso – Allegro com spirito

Concerto para Piano e Orquestra n.º 25, 
em Dó maior, K. 503

Allegro maestoso
Andante
Allegretto

intervalo

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, 
em Ré maior, K. 175

Allegro
Andante ma un poco adagio
Allegro

Sinfonia n.º 41, em Dó maior, K. 551, Júpiter

Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto: Allegretto
Molto allegro
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Serenata n.º 9, em Ré menor, K. 320, 
“Corneta de postilhão” 
composição: 1779
duração: c. 9  min.

Ainda que distante da poesia sonora que viria 
a caracterizar o fruto da última incursão de 
Mozart no domínio da serenata, a famosa Eine 
kleine Nachtmusik, a Serenata n.º 9, em Ré menor, 
K. 320, “Corneta de postilhão”, concluída 
em Salzburgo, a 3 de agosto de 1779, irradia 
um idioma pleno de espontaneidade e frescura, 
sinónimo do mais autêntico melodismo 
mozartiano. Até hoje não se conhecem as 
circunstâncias que rodearam a composição 
da obra, tendo-se aventado a hipótese de ter sido 
tocada no curso das festividades promovidas 
pela Universidade de Salzburgo, nesse 
mesmo ano. A corneta de postilhão (Posthorn), 
instrumento da família dos metais que sobressai 
no segundo trio do penúltimo andamento, 
Menuetto, constitui o componente distintivo no 
plano da instrumentação, com a sua sonoridade 
projetada, incisiva, reminiscente dos toques de 
chamada emitidos pelos moços que entregavam 
o correio a cavalo nas localidades mais remotas. 

O sumptuoso mostruário instrumental 
foi complementado com cordas, duas flautas, 
piccolo, dois oboés, dois fagotes, duas trompas, 
dois trompetes e timbales. São sete, ao todo, 
os andamentos que formam a obra. No presente 
concerto será interpretado apenas o primeiro 
andamento, de resto bem ilustrativo do fulgor 
melódico e extrovertido da partitura. 

Concerto para Piano e Orquestra n.º 25, 
em Dó maior, K. 503
composição: 1786
duração: c. 30  min.

Derradeiro exemplo da extraordinária série de 
doze concertos para piano e orquestra originada 
entre 1784 e 1786, o Concerto para Piano 
e Orquestra n.º 25, em Dó maior, K. 503, 
foi concluído pouco antes da Sinfonia em 
Ré maior, K. 504, Praga, junto da qual terá sido 
também idealizado para o público da capital 
checa. O plano de instrumentação das duas 
partituras omite os clarinetes, o que se explica, 
talvez, devido ao facto de Mozart não saber, ao 
certo, se os instrumentos estariam disponíveis 
na orquestra da cidade. São curiosas as afinidades 

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791
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de escrita musical entre o primeiro andamento, 
Allegro maestoso, e a Sinfonia em Dó maior, 
K. 551, Júpiter, de agosto de 1788, como se Mozart 
quisesse, de algum modo, antecipar as sonoridades 
imponentes e assertivas daquela que viria 
a ser a sua última obra sinfónica. Sobre um 
prolongado tutti orquestral, o compositor faz 
surgir um motivo incisivo de três notas, o qual 
se vai difundindo na teia orquestral como que a 
impor uma reminiscência obsessiva, entretanto 
emoldurada por subtis harmonias, saídas de 
imaginação ímpar. Ainda antes da entrada do 
solista, o segundo tema, de carácter marcial, 
é introduzido pelas cordas na tonalidade de 
Dó menor, insistindo ainda na célula rítmica 
de partida. A entrada do piano anuncia o diálogo 
fértil com a contraparte orquestral, muito rico 
do ponto de vista das figurações temáticas 
e dos percursos harmónicos, que vão variando 
constantemente, por via de sugestivas 
modulações, sobretudo na secção de 
desenvolvimento. Na parte conclusiva, 
destaca-se a brilhante cadência do solista, 
na qual se fundem vários fragmentos motívicos 
anteriores. De contornos muito simples e 
expressivos, o segundo andamento coloca 
em relevo uma dimensão poética ainda não 
explorada pelo compositor. Misto de hesitação, 
interrogação e confiança, eis que o piano 
inaugura, lentamente, uma viagem aos 

sentimentos mais íntimos, com o apoio delicado 
dos naipes orquestrais. Decalcado da gavotte 
pertencente à suite de bailado Idomeneo, K. 367, 
o rondó final promove uma atmosfera espontânea 
e jovial, assente na partilha de ideias musicais 
entre solista e orquestra.

Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, 
em Ré maior, K. 175
composição: 1733
duração: c. 20  min.

O Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, 
em Ré maior, K. 175, é o primeiro exemplo 
de música inteiramente original para tecla 
e orquestra de Mozart, originado num período 
em que o pianoforte ainda não detinha 
a proeminência que viria a conhecer nas últimas 
décadas do século XVIII, sendo, muitas vezes, 
preterido em favor de outros instrumentos como 
o cravo, o clavicórdio ou o órgão. Pensa-se, aliás, 
que a versão original do Concerto K. 175 terá sido 
destinada a este último instrumento e não ao 
pianoforte. O próprio músico deu testemunho 
das transformações progressivas do gosto musical, 
rumo a sonoridades mais dramáticas e ricas em 
nuances de dinâmica, havendo notícia de leituras 
suas do Concerto, tocado já em pianoforte, 
datadas da década de 1780. Na altura em que foi 
composto, o jovem de dezassete anos de idade 
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encontrava-se ao serviço do Príncipe-Arcebispo 
de Salzburgo e, apesar dos conflitos constantes 
com o seu patrono, persistiu na edificação 
de um portfolio musical vasto e diversificado, 
abrangendo também a música sacra, a música 
sinfónica e a música de câmara. Com o Concerto 
K. 175, Mozart deu um contributo decisivo 
para a emancipação do idioma de tecla face aos 
ventos persistentes do estilo galante, ao mesmo 
tempo que aperfeiçoou as interações entre 
o solista e os diferentes naipes orquestrais. 
Desde logo, o primeiro andamento seduz pela 
energia transbordante, apanágio de um músico 
que teimava em demarcar-se de artistas coevos, 
ativos em Viena, Berlim e Mannheim. Por entre 
a espontaneidade dos principais agregados 
temáticos, pressente-se o ensejo de aprofundar 
matrizes emocionais e de alargar o vocabulário 
idiomático do solista e dos restantes instrumentos. 
O segundo andamento é palco de discurso mais 
intimista, protagonizado pelo solista, mas 
acompanhado, a todo o momento, pelos naipes 
da orquestra, os quais ora comentam, 
ora harmonizam, com simplicidade exemplar, as 
belas frases enunciadas pelo solista em registo 
sempre sereno. A exuberância criativa de Mozart 
transparece, em especial, do andamento 
conclusivo. Uma profusão de motivos caracteriza 
a introdução orquestral, antes de o solista intervir 
vigorosamente, com um trecho de densidade 
polifónica assinalável. O desenvolvimento, 
muito breve, vem a ser enriquecido com 
as sonoridades dos oboés e das trompas. 
A recapitulação sobrevém com várias 
modificações, sobretudo do ponto de vista 
harmónico. Fazendo jus às convenções vigentes 
na época, Mozart remata a partitura com uma 
surpreendente cadência, qual simulação fugaz, 
mas convincente, de uma fuga ao melhor estilo 
barroco!

Sinfonia n.º 41, em Dó maior, K. 551, 
Júpiter
composição: 1788
duração: c. 35  min.

A 10 de agosto de 1788, Mozart colocava a barra 
dupla final ao último andamento da célebre 

Sinfonia n.º 41 em Dó maior, K. 551, Júpiter. 
O subtítulo pelo qual a obra se tornou conhecida 
apareceu posteriormente, atribuído pelo 
empresário Johann Peter Salomon, a fazer fé no 
testemunho do filho do compositor, Franz Xavier 
Mozart. Outra explicação é a de que o termo pode 
ter surgido pela primeira vez num programa de 
concerto divulgado pela Sociedade Filarmónica 
de Londres, a 26 de março de 1821.
O carácter testamentário desta obra-prima da 
música instrumental do período clássico emerge, 
desde logo, no primeiro andamento, dominado 
pelo ímpeto expressivo de um compositor que 
antevia já o final da sua existência e que, por 
isso mesmo, redobrava esforços para concretizar 
todos os projetos criativos que tinha em mente, no 
menor espaço de tempo possível. Os acentuados 
contrastes de dinâmica forte-piano, aliados 
à riqueza tímbrica dos tutti, que apelam ao 
universo dos ritmos militares, são elementos que 
contribuem para singular o perfil monumental 
do andamento. Apesar dos singelos compassos 
iniciais, o segundo andamento vem a mostrar 
algumas passagens de grande complexidade, 
no que respeita à orquestração e à exploração de 
cromatismos nas linhas melódicas. Estamos aqui 
perante um gesto de introspeção único em toda 
a produção de Mozart; derradeiro olhar sobre 
as emoções humanas, já iluminado pelos alvores 
do Romantismo. 
O Menuetto (Allegretto) seguinte detém um único 
tema na primeira secção, de perfil elegante, 
exposto pelos primeiros violinos. A segunda 
secção estabelece uma atmosfera solene, na 
qual persistem, contudo, focos de instabilidade 
trazidos pelas madeiras. O esboço intervalar 
que inaugura o último andamento da Sinfonia 
é anunciado no Trio que sucede o Menuetto.  
Tal como acontece no último andamento 
da Sinfonia  K. 550, o andamento conclusivo 
coloca a ênfase no trabalho contrapontístico 
intenso, depurando ainda mais as texturas e 
atingindo, na coda final, uma apoteose polifónica 
sem paralelo em toda a história da literatura 
sinfónica europeia.

notas de rui cabral lopes



Para além das suas atividades como fundador 
e diretor do conjunto vocal e instrumental 
Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini é um 
reconhecido intérprete de cravo, pianoforte 
e órgão e um dos principais especialistas da 
música de Claudio Monteverdi. O seu profundo 
conhecimento e paixão pelo repertório italiano 
reflete-se naturalmente nos seus programas, nos 
quais procura reproduzir não só o essencial, mas 
também os aspetos de difícil alcance: pequenos 
detalhes de elementos expressivos fundamentais 
na música italiana dos séculos XVII e XVIII.
Rinaldo Alessandrini é o Maestro Convidado 
Principal da Ópera Nacional da Noruega. 
Para além da Europa, apresentou-se no Japão, 
no Canadá e nos Estados Unidos da América. 
É regularmente convidado a dirigir prestigiadas 
orquestras a nível internacional, incluindo 
a Orquestra de Câmara Escocesa, a Orchestra 
of the Age of Enlightenment, a Freiburger 
Barockorchester, a Orquesta del Maggio Musicale 
Fiorentino, a Orquestra do Festival de Spoleto, 
a Orquestra Toscanini, a Orquestra Nacional de 
Montpellier Languedoc-Roussillon, a Orquestra 
da Ópera de Bordéus, a Orquestra da Ópera 

Maestro

Rinaldo Alessandrini

de Lyon, a Filarmónica Real de Liverpool, 
a Orquestra Haydn de Bolzano, a Orquestra 
do Capitólio de Toulouse, a Boston Handel 
and Haydn Society, a Orquestra Barroca de 
Portland, a Sinfónica de Melbourne, a New World 
Symphony (Miami), a Sinfónica de São Francisco, 
a Sinfónica de Seattle, a Orquestra de Câmara 
de Basileia, a Orquestra de Câmara de Genebra, 
a Filarmónica de Bergen, ou a Staatkapelle 
Dresden, entre outras.
As gravações de Rinaldo Alessandrini incluem 
não só a música italiana, mas também J. S. Bach 
e os seus contemporâneos, tendo recebido 
importantes prémios, incluindo Gramophone, 
Grand Prix du Disque, Deutsche Schallplattenpreis, 
Prix Caecilia, Premio Cini e quatro prémios Midem, 
em Cannes.
Rinaldo Alessandrini foi distinguido em França 
com a ordem Chevalier dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres. Com o Concerto Italiano, foi galardoado 
pela crítica italiana com o prestigioso Prémio 
Abbiati. Foi também responsável pelas edições 
das óperas L’Orfeo e Il ritorno d’Ulisse in Patria, 
de Monteverdi, pela Bärenreiter Verlag.
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Depois de ter estudado com Nelson Goerner, 
Maria Tipo e Aldo Ciccolini, Olivier Cavé deu 
o seu primeiro concerto com a Camerata Lysy 
Gstaad, sob a direção de Yehudi Menuhin, em 
1991. Em 2008 a sua carreira recebeu um forte 
impulso após o lançamento de uma primeira 
gravação para a editora Aeon, dedicada às sonatas 
para tecla de Domenico Scarlatti, a qual foi muito 
bem recebida pela crítica a nível europeu. 
Uma segunda gravação, com obras de Muzio 
Clementi, obteve idêntico êxito, tendo o pianista 
sido convidado a atuar em prestigiadas salas 
como o Teatro Olímpico de Roma, o Tonhalle 
de Zurique, ou o museu Phillips Collection, em 
Washington. Durante uma digressão pela Costa 
Este dos Estados Unidos da América, Olivier Cavé 
apresentou um programa intitulado Il Pianoforte 
Italiano, tendo também orientado cursos de 
aperfeiçoamento nas Universidades Duke e West 
Virginia. Em fevereiro de 2012, estreou-se com 
a Orquestra Sinfónica de São Francisco, sob a 
direção de Rinaldo Alessandrini. Em agosto do 

Piano

Olivier Cavé

mesmo ano, estreou-se no Festival Internacional 
de Piano de La Roque d’Anthéron, em França. 
Em 2013 a Aeon lançou o terceiro disco de Olivier 
Cavé, dedicado à música de J. S. Bach e intitulado 
Concerti, Capriccio & Aria (Nel Gusto Italiano), 
programa que o pianista interpretou também 
no Teatro La Fenice, em Veneza. No mesmo 
ano, apresentou-se novamente no Festival 
Internacional de Piano de La Roque d’Anthéron, 
tendo sido então considerado “uma revelação 
da 33.ª edição”. Seguiu-se a sua estreia no Festival 
Menuhin de Gstaad. Em 2014 estreou-se no 
museu Frick Collection, em Nova Ioque. O quarto 
disco de Olivier Cavé, intitulado Chiaro e oscuro, 
foi lançado em 2015. É dedicado à música 
de Joseph Haydn e de Domenico Scarlatti. 
Esta gravação recebeu os elogios da crítica 
internacional, tendo encabeçado a lista Forbes 
das dez melhores gravações clássicas de 2015. 
Mais recentemente gravou Concertos para 
Piano de Mozart, com Rinaldo Alessandrini 
e a orquestra Divertissement.
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primeiros violinos
Nicholas Robinson
Antonio De Secondi
Laura Corolla
Roberto Rutkauskas
Beatrice Scaldini
Astrid Kirschner

segundos violinos
Boris Begelman
Elisa Bestetti
Gabriele Politi
Gian Claudio Del Moro
Giancarlo Ceccacci
Claudio Combs

violas
Ettore Belli
Gianni de Rosa
Pietro Meldolesi
Gabriele Spadino

violoncelos
Marco Ceccato
Ludovico Minasi
Eva Sola

contrabaixos
Luca Cola
Roberto Stilo

flauta
Laura Pontecorvo

oboés
Andrea Mion
Michele Antonello

fagotes
Andrea Mazza
Maurizio Barigione

trompetes
Jonathan Pia
Luca Marzana

trompas
Anneke Scott
Ermes Pecchenini

timbales
Riccardo Balbinutti

piano
Olivier Cavé

Divertissement é uma orquestra formada 
por alguns dos melhores músicos europeus, 
especialistas em interpretação em instrumentos 
de época.  Não é, no entanto, um agrupamento 
focado exclusivamente neste domínio, 
abordando de forma historicamente informada 
uma largo espectro de estilos instrumentais 
diferentes.  Para além da sua colaboração 
com o pianista Olivier Cavé, e embora não 
sendo um agrupamento fixo, a orquestra 
tem vindo a apresentar-se regularmente em 
concerto, interpretando música dos períodos 
clássico e romântico inicial. A sua gravação 
de estreia, Concertos para Piano de Mozart 
(Alpha Productions), com Olivier Cavé e 
Rinaldo Alessandrini, foi muito elogiada pela 
crítica em função da sua qualidade sonora e da 
interpretação exemplar e rica em detalhe.

Divertissement
Rinaldo Alessandrini  Direção
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BANCO
DE CONFIANÇA.

O BPI foi reconhecido como a marca bancária
de maior confiança em Portugal, de acordo
com o estudo Marcas de Confiança que as 
Selecções do Reader’s Digest organizam há 
16 anos em 10 países. O nível de confiança
do BPI subiu de 39% para 46%, registando
o melhor resultado alguma vez alcançado 
em todo o sistema financeiro português desde
o lançamento do estudo em 2001. O BPI 
agradece este voto de confiança e tudo fará 
para continuar a merecê-lo.

25%2º Banco

10%3º Banco

46%

BPI é Marca de Confiança 
na Banca pelo 3º ano 
consecutivo.
 

Este prémio é da exclusiva 
responsabilidade da entidade
que o atribuiu.



direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

tiragem
500 exemplares

preço
2€

Lisboa, Maio 2017

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.
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que o atribuiu.
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