
1ª PARTE

Benjamin Britten
Concerto para violino e orquestra, op. 15 (1938 ‑39, rev.1950; c.32min)

1. Moderato con moto –
2. Vivace – 
3. Passacaglia

2ª PARTE

Johannes Brahms
Sinfonia n.º 2, em Ré maior, op. 73 (1877; c.43min)

1. Allegro non troppo 
2. Adagio non troppo
3. Allegretto grazioso (quasi andantino) 
4. Allegro com spirito
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Orquestra 
Sinfónica  
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Baldur Brönnimann direcção musical 
Tasmin Little violino

15 Dez 2017
21:00 Sala Suggia
–
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

APOIO CICLO GRANDES 
CONCERTOS PARA VIOLINO

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO APOIO ANO BRITÂNICO

Maestro Baldur Brönnimann  
sobre o programa.
 
https://vimeo.com/246989471

Vários discos de Tasmin Little estão disponí‑
veis para venda no Café Casa da Música, após 
o concerto, com a presença da violinista numa 
sessão de autógrafos. Ao intervalo, os discos 
podem ser comprados junto ao Bengaleiro.
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Benjamin Britten
LOWESTOFT (SUFFOLK), 22 DE NOVEMBRO DE 1913

ALDEBURGH (SUFFOLK), 4 DE DEZEMBRO DE 1976

Concerto para violino e orquestra, op. 15

Em Abril de 1936, Benjamin Britten dirigiu ‑se a 
Barcelona para tocar a sua Suite para violino 
e piano juntamente com o violinista espanhol 
Antonio Brosa. A peça era tocada no âmbito do 
Festival da Sociedade Internacional para a Músi‑
ca Contemporânea, criado em 1922 e que, nesse 
ano, tinha lugar na capital catalã. A participação 
nesse festival constituía um passo importan‑
te na afirmação internacional do jovem com‑
positor britânico, então com apenas 22 anos. 
Apesar dessa juventude, Britten era já autor de 
algumas obras significativas, como a Sinfoniet‑
ta, op. 1, para orquestra de cordas, em que evi‑
denciava afinidades com a música modernista 
de Stravinski e Alban Berg (o que logo lhe mere‑
ceu repreensões de boa parte da crítica britâni‑
ca, tendencialmente conservadora).

Esta visita de Britten a Barcelona está inti‑
mamente relacionada com as circunstâncias 
de composição – e com o significado – da obra 
que hoje ouvimos, o Concerto para violino (com‑
posto entre Novembro de 1938 e Setembro 
de 1939). Em primeiro lugar, o concerto seria 
estreado (a 28 de Março de 1940, em Nova Ior‑
que) justamente com Antonio Brosa no papel 
de solista. Em segundo lugar, nessa ida a Bar‑
celona, Britten ouviu, em estreia absoluta, o 
Concerto para violino de Alban Berg, uma obra 
que o marcou profundamente e que viria a 
influenciar a concepção do seu próprio Con‑
certo (Britten era, aliás, um grande admirador 
de Alban Berg). Há dois aspectos, em particu‑
lar, em que é notória a influência do Concerto 
de Berg no de Britten: a natureza do Finale (em 

ambos os casos um conjunto de variações, em 
andamento lento); e o tom geral elegíaco, com 
carácter de Requiem. 

Mas se esse Requiem tinha um significado 
privado para Berg (o seu concerto era dedicado 
“à memória de um anjo”, na sequência da morte 
prematura de Manon Gropius, filha de Alma 
Mahler, aos 18 anos), o sentido de Requiem na 
obra de Britten é mais público e revela outra 
ligação a Espanha e àquele momento histórico 
de 1936: especificamente à sangrenta Guerra 
Civil Espanhola, iniciada apenas três meses 
depois da sua visita a Barcelona. Este evento 
histórico deixou marcas profundas em Britten, 
como se vê na sua correspondência da época, 
reveladora de um enorme desespero, não só 
pelo seu pacifismo militante como também 
pelo facto de ter amigos a combater na Guerra 
de Espanha (como voluntários, no lado republi‑
cano). Aliás, entre Fevereiro e Março de 1939, a 
meio da composição do Concerto para violino, 
Britten escreveu uma obra para solista, coro 
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e orquestra – The Ballad of Heroes – que era 
justamente um tributo às vítimas da Guerra 
Civil Espanhola (assim como um protesto geral 
contra a carnificina da guerra).

São múltiplas as alusões a Espanha no Con‑
certo para violino de Britten. Como notou o pró‑
prio Antonio Brosa (o violinista espanhol que 
estreou a peça), o ritmo inicial nos tímpanos, 
que constantemente reaparece ao longo do 
andamento, é especificamente espanhol, assim 
como o é o ritmo, muito marcado, que aparece 
um pouco mais à frente no violino solo (quando 
a música fica, pela primeira vez, mais rápida e 
enérgica). Na verdade, o primeiro andamento 
oscila constantemente entre partes mais vivas 
e dançáveis (como os tais ritmos espanhóis) e 
outras de carácter assumidamente elegíaco. 
Este último manifesta ‑se logo nos acordes ini‑
ciais das cordas – que parecem suspiros dolo‑
rosos – e na melodia inicial do solista – muito 
lírica e melancólica.

Embora o Concerto de Britten tenha, como 
os concertos clássicos, três andamentos, não 
segue o padrão convencional rápido ‑lento‑
‑rápido. Se o primeiro andamento contrapõe, 
como vimos, música enérgica e lírica, num anda‑
mento globalmente moderado, o segundo é 
rápido e o terceiro lento. O segundo andamento 
é, na verdade, uma explosão de fúria, como se 
vê logo no início pelo carácter ultra ‑percussivo 
da parte do solista. É, na verdade, uma espécie 
de dança macabra, cujo efeito expressivo vai 
do ameaçador ao cínico e grotesco. 

A separar o segundo andamento do ter‑
ceiro temos a cadenza do solista, combinando 
material do primeiro e do segundo andamen‑
tos. Quanto ao Finale, trata ‑se de uma pas-
sacaglia, ou seja, de um tema (inicialmente 
apresentado nos trombones) seguido de uma 
série de variações. Em cada uma das varia‑
ções o tema passa para outros instrumentos 

(na primeira variação ouvimo ‑lo nas cordas, na 
segunda no trompete, na terceira nas flautas e 
clarinetes, etc.) e outras camadas se vão sobre‑
pondo a essa base. A passacaglia é uma forma 
originalmente barroca (muito utilizada por Pur‑
cell, um dos compositores predilectos de Brit‑
ten), mas recuperada por vários compositores 
do século XX, incluindo Britten, que lhe dá fre‑
quentemente um sentido solene e dramático: 
é o caso deste terceiro andamento do Con‑
certo para violino, em que predomina o carác‑
ter sombrio e trágico; algo parecido acontece 
no ciclo de canções The Holy Sonnets of John 
Donne, de 1945, que Britten termina com uma 
canção alusiva à morte em forma de passaca-
glia; e também as óperas Peter Grimes (1945) e 
The Rape of Lucretia (1946) incluem passaca-
glias de significado profundamente dramático.

A situação era tão complicada na Europa 
que Britten já não terminou o Concerto para 
violino em Inglaterra, mas na América do Norte, 
para onde se deslocara em Abril de 1939 (foi 
primeiro para o Canadá e depois para Nova 
Iorque, só regressando a Inglaterra em Abril de 
1942, em plena Segunda Guerra Mundial). Para 
além da ascensão do fascismo na Europa, com 
a sua cada vez mais certa vitória em Espanha, 
Britten fugia também de uma guerra generali‑
zada, à escala europeia, que se tornava cada 
vez mais inevitável, seguindo outros amigos 
seus como Auden e Isherwood, que já tinham 
partido para o outro lado do Atlântico.
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Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Sinfonia n.º 2, em Ré maior, op. 73

Não tem escapado a praticamente nenhum 
comentador a radical diferença de carácter 
entre as duas primeiras sinfonias de Brahms: trá‑
gica e dramática a Primeira, alegre e relaxada a 
Segunda. E também as circunstâncias de com‑
posição diferem drasticamente: se a Primeira 
Sinfonia foi o resultado de duas décadas de luta 
e pesquisa interior (os primeiros esboços são 
de 1855 e Brahms só terminou a peça em 1876), 
a Segunda foi composta num rasgo fulminante 
de inspiração (basicamente durante o Verão e 
um pouco do Outono de 1877). E não tem faltado 
quem qualifique a Segunda Sinfonia de “Pasto‑
ral”, enfatizando não só o seu carácter bucólico e 
rústico, mas também a ligação à Sinfonia Pasto‑
ral de Beethoven. Alguns notam até o paralelo do 
par de sinfonias de Brahms (Primeira/Segunda) 
com um par de sinfonias de Beethoven (Quinta/
Sexta) em que igualmente uma é mais dramáti‑
ca e intempestiva, e outra mais relaxada e bucó‑
lica. E há outros paralelos: tanto a Quinta Sinfo‑
nia de Beethoven como a Primeira de Brahms 
começam (tragicamente) em Dó menor e ter‑
minam (triunfalmente) em Dó maior.

Esta ligação a Beethoven não é por acaso. 
Não só Brahms venerava Beethoven, como sen‑
tia o seu peso histórico como um autêntico far‑
do (num exemplo paradigmático daquilo que o 
crítico literário Harold Bloom chamou de “ansie‑
dade da influência”): o que fazer, com efeito, 
depois de Beethoven, em particular no domínio 
sinfónico, que o compositor de Bona havia ele‑
vado ao pináculo da perfeição? Brahms chegou 
inclusivamente a confessar a um amigo: “Nun‑

ca escreverei uma Sinfonia! Não se pode sequer 
imaginar o que aqueles como nós sentem quan‑
do ouvimos as passadas de um gigante como 
Beethoven por trás de nós!”. É nesse contex‑
to – de uma enorme ambição e auto ‑exigência 
de Brahms – que se pode compreender o lon‑
guíssimo período de gestação da Primeira Sin-
fonia: só aos 43 anos de idade (em 1876) é que 
Brahms se sentiu suficientemente confiante 
para apresentar uma sinfonia. (Dos grandes sin‑
fonistas, Brahms é um dos que começou mais 
tarde: Rachmaninoff, por exemplo, apresentou 
a sua primeira sinfonia aos 22 anos de idade; 
Schubert mais cedo, aos 16; Mozart ainda mais, 
aos 9; muitos outros, como Haydn, Tchaikovski 
e Mahler, na casa dos 20; Sibelius e Schumann, 
na dos 30; depois de Brahms, praticamente só 
Elgar e Martinů, ambos aos 51.)

O enorme sucesso da Primeira Sinfonia dei‑
xou Brahms num estado de exaltação tal que 
todas as suas inibições em relação ao géne‑
ro sinfónico se desvaneceram, permitindo‑
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‑lhe, como já se disse, compor a Segunda Sin‑
fonia em alta velocidade. Quase todo o traba‑
lho de composição fê ‑lo no período de férias, 
em Pörtschach, junto ao lago do Wörthersee, 
na Caríntia (sul da Áustria). O cenário era idí‑
lico e vários comentadores têm sugerido que 
isso se reflecte no carácter – solarengo, pasto‑
ral – da música. O próprio Brahms escreveu a 
Eduard Hanslick falando ‑lhe de uma nova sin‑
fonia “tão alegre e encantadora que pensarás 
que a escrevi propositadamente para ti e para a 
tua jovem esposa!” e associou isso à fertilidade 
do Wörthersee, em que havia “tantas melodias 
a circular que se tem de ter cuidado para não 
pisar nenhuma”. E o seu amigo Theodor Billroth, 
depois de ouvir a peça pela primeira vez, dis‑
se que era “toda riachos ondulantes, céu azul 
e sol. Como deve ser bonito em Pörtschach!”.

Especificamente sobre o primeiro anda‑
mento da Segunda Sinfonia, escreveu Kretzs‑
chmar, um crítico da época: “o primeiro anda‑
mento assemelha ‑se a uma agradável paisa‑
gem sobre a qual o pôr ‑do ‑sol lança as suas 
luzes sublimes”. Notou também que o andamen‑
to – de gigantescas proporções – “contém mui‑
to mais ideias musicais independentes do que o 
esquema requer”. A esse esquema chamaría‑
mos hoje forma ‑sonata, o esquema formal clás‑
sico constituído por uma exposição (com dois 
temas contrastantes em tonalidades diferen‑
tes), um desenvolvimento e uma reexposição 
(com os dois temas agora na mesma tonalida‑
de). Brahms mantém, no essencial, esse esque‑
ma (derivado da música instrumental de Haydn, 
Mozart e Beethoven), mas expande ‑o, apresen‑
tando uma maior multiplicidade de temas do 
que o habitual. Entre eles, destaca ‑se o pequeno 
motivo inicial nos violoncelos e nos contrabai‑
xos; uma melodia cândida e calorosa na trompa; 
uma melodia doce e terna, alternada entre os 
violinos e as flautas; uma cantilena muito inten‑

sa e expressiva, e um pouco mais sombria (em 
modo menor), nos violoncelos e nas violas; um 
desenho muito rítmico, quase martelado, com 
enormes saltos, nos violinos e nas violas; entre 
outros. No meio da bonomia geral do andamen‑
to, surgem também momentos surpreendente‑
mente escuros, como a referida cantilena nos 
violoncelos e sobretudo uns acordes muito mis‑
teriosos nos trombones e na tuba (ouvidos pela 
primeira vez logo ao fim de um minuto da peça).

O lado sombrio desta sinfonia – que tam‑
bém o tem – é ainda mais evidente no segun‑
do andamento: talvez não exactamente som‑
brio, mas sobretudo nostálgico, introspectivo, 
sonhador, como logo o revela a melodia inicial, 
de impulso quase sempre descendente, nos 
violoncelos. (Em Brahms, são frequentemen‑
te os violoncelos a encarnar a expressão mais 
intensa e pungente: os aficionados lembrar ‑se‑
‑ão de imediato do célebre tema do andamen‑
to lento da Terceira Sinfonia.) Há ainda, neste 
segundo andamento, um tema contrastante, 
mais leve e gracioso, mas prevalece, em geral, 
a expressividade mais intensa e apaixonada: é 
a parte mais romântica da sinfonia.

Depois de todo este romantismo, o tercei‑
ro andamento surpreende pela sonoridade ele‑
gante e carácter contido do seu tema principal, 
que parece subitamente transportar ‑nos para 
o tempo de Mozart (a combinação de sopros e 
violoncelo em pizzicato lembra irresistivelmen‑
te a serenata do período Clássico). Intercalan‑
do este tema, ouvimos partes muito rítmicas, 
extremamente vivas, que não quebram – antes 
reforçam – o carácter ligeiro do andamento.

O quarto andamento confirma a boa dispo‑
sição do terceiro: ainda que começando sotto 
voce (em piano, ou mesmo pianissimo), rapi‑
damente explode numa dança exuberante em 
que o humor espirituoso de Haydn nos vem à 
memória. O tema principal parte exactamen‑
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te das primeiras três notas do primeiro anda‑
mento, criando uma subtil ligação entre os dois 
temas. Aliás, há ligações subtis desse tipo entre 
quase todos os temas da obra, algo que não é 
fácil de descortinar numa primeira audição mas 
que contribui – quase subliminarmente – para 
lhe dar coesão e unidade.

A Segunda Sinfonia acumula, portanto, re‑
ferências à música dos grandes mestres vie‑
nenses – Haydn, Mozart e Beethoven, as figuras 
principais do dito estilo clássico (compositores 
cuja música, no seu todo, vai mais ou menos de 
1775 a 1825). Essa ligação explícita à música do 
passado é comum em Brahms, afastando ‑o de 
figuras contemporâneas como Wagner e Liszt, 
adeptos da “música do futuro”. Para estes últi‑
mos, a única forma de seguir o exemplo de Bee‑
thoven (que igualmente veneravam) era ino‑
vando: assim Wagner, por exemplo, criou um 
novo tipo de ópera, ou drama musical, como 
lhe chamava, enquanto Liszt investiu no novo 
género do poema sinfónico. Já Brahms con‑
tinuou a compor dentro dos géneros clássi‑
cos de Haydn, Mozart e Beethoven: a sonata, 
o quarteto, o concerto e, claro, a sinfonia. Aliás, 
a decisão de Brahms de finalmente se dedicar 
à sinfonia pode também ser vista como uma 
reacção à estética de Liszt e Wagner, valo‑
rizando a presença do passado em vez de o 
descartar. Mas a atitude de Brahms em rela‑
ção ao passado não era meramente conserva‑
dora ou reverencial: para já, se as suas formas 
são clássicas, o discurso e a sensibilidade é ro‑
mântica; e, depois, numa dessas reviravoltas 
em que a história é pródiga, para muitos com‑
positores posteriores (com Schoenberg à ca‑
beça) Brahms foi visto como sendo afinal mais 
progressista do que conservador, em particu‑
lar pela sua capacidade em unir todos os te‑
mas num gérmen comum, algo absolutamente 
inspirador para Schoenberg e seus alunos Berg 

e Webern. Brahms, que vivia nesta época em 
Viena, é, assim, um importante elo de ligação 
entre a Primeira Escola de Viena (Haydn, Mo‑
zart e Beethoven) e a Segunda (Schoenberg, 
Berg e Webern).

DANIEL MOREIRA, 2017
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Baldur Brönnimann  
direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ‑
nea em todo o mundo. Desenvolveu estreitas 
colaborações com compositores de topo tais 
como John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas e outros, e dirigiu 
obras importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, 
Vivier e Zimmermann, destacando  ‑se actua‑
ções recentes nos BBC Proms e na Konzert‑
haus de Viena. Maestro de grande versatilidade 
com uma abordagem aberta à programação 
e à interpretação musical, divide o seu tempo 
entre as salas de concerto e os teatros de ópe‑
ra, e sempre que possível procura actividades 
de âmbito educativo e comunitário. É Maestro 
Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música e da Basel Sinfonietta. 

Na temporada de 2017/18, Brönnimann 
estreia  ‑se no Lincoln Center em Nova Iorque 
para dirigir Dark Mirror de Zender, uma recria‑
ção da Viagem de Inverno de Schubert com Ian 
Bostridge, no Mostly Mozart Festival; e em con‑
certos da temporada da Sinfónica de Oregon. 
Na Europa, apresenta  ‑se pela primeira vez com 
a Sinfónica da Rádio de Frankfurt no Festival 
de Darmstadt; a Sinfónica WDR num programa 
que celebra o 100º aniversário do nascimento 
de Zimmermann; a Sinfónica Nacional da Estó‑
nia e a Orquestra Nacional de Lyon. Alguns dos 
momentos altos das temporadas anteriores 
foram projectos com as Filarmónicas de Oslo, 
Estocolmo, Estrasburgo e Bergen, a Philharmo‑
nia Orchestra e as Sinfónicas da BBC e de Seul, 
entre outras. Mais recentemente, estreou   ‑se à 
frente da Sinfónica da Rádio de Viena, da Sin‑
fónica Nacional Dinamarquesa e das Orques‑
tras de Câmara Aurora e de Munique. Colabora 

regularmente com o Klangforum Wien, em Vie‑
na e em digressão. 

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu Le 
Grand Macabre de Ligeti na English National 
Opera, na Komische Oper de Berlim e no Tea‑
tro Colón (Argentina), em produções de La Fura 
dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klinghoffer 
de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue‑
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski e The Little Match Girl de Lachenmann 
com o compositor no papel de narrador. 

Enquanto Maestro Titular da Orquestra Sin‑
fónica do Porto Casa da Música e da Basel Sin‑
fonietta, Baldur Brönnimann continua a dirigir 
programas onde combina de uma forma ines‑
perada obras contemporâneas e desconhe‑
cidas com o repertório corrente. Entre 2011 e 
2015, foi Director Artístico do principal ensem‑
ble norueguês de música contemporânea, 
BIT20. Foi Director Musical da Orquestra Sin‑
fónica Nacional da Colômbia em Bogotá entre 
2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu‑
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches‑
ter, onde foi posteriormente nomeado Pro‑
fessor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 
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Tasmin Little violino

Tasmin Little conquistou um lugar sólido entre 
os violinistas mais importantes da actuali‑
dade a nível internacional. Tocou em todos os 
continentes e em muitas das salas mais pres‑
tigiadas do mundo, tais como Carnegie Hall, 
Musikverein, Concertgebouw, Philharmonie 
de Berlim, Konzerthaus de Viena, South Bank 
Centre, Barbican Centre, Royal Albert Hall, 
Lincoln Center e Suntory Hall. Apresentou ‑se 
em concerto com orquestras como a Filar‑
mónica e a Sinfónica de Berlim, a Filarmónica 
de Hong Kong, a Orquestra da Gewandhaus, a 
Sinfónica e a Filarmónica de Londres, as Filar‑
mónicas da Malásia, de Nova Iorque e da Rádio 
Holandesa, a Nova Filarmónica do Japão, as 
Sinfónicas de Seattle, Singapura e St. Louis e 
todas as Orquestras da BBC.

A discografia e a agenda de concertos de 
Tasmin Little reflectem o seu amplo repertório 
e o seu interesse pela nova música – fez nume‑
rosas estreias mundiais, incluindo concertos 
para violino de Willem Jeths, Robin de Raaf, 
Stuart MacRae, Robert Saxton, Roxanna 
Panufnik e Dominic Muldowney, e é um dos 
poucos violinistas que interpreta o desafiante 
Concerto de Ligeti, tendo ‑o tocado em Berlim, 
Nova Iorque, Salzburgo, Londres, Amesterdão 
e Filadélfia.

É artista exclusiva da Chandos Records. As 
suas várias gravações têm conquistado o reco‑
nhecimento da crítica: Critic’s Choice Award 
nos Classic BRIT Awards 2011; Diapason d’Or 
pelo disco das Sonatas para violino de Delius 
com Piers Lane. Ganhou ainda um Gold Badge 
Award pelos serviços prestado à música.

Em 2008, Tasmin Little lançou o seu projecto 
The Naked Violin que procura derrubar as 
barreiras da música clássica, disponibilizando 

gratuitamente um CD para download na sua 
página de Internet e tocando na comunidade, 
onde raramente se ouve esta música. Poucos 
dias depois da edição do CD, 6.500 websites 
continham ligações à sua página; e, em poucos 
meses, mais de meio milhão de pessoas tinha 
visitado e copiado o disco. O projecto foi filmado 
para televisão pelo programa The South Bank 
Show da ITV e prossegue no Reino Unido, com 
digressões entretanto realizadas à América, à 
China, à Nova Zelândia, à Irlanda e aos Emirados 
Árabes Unidos (Dubai). The Naked Violin rece‑
beu um Classic FM Award for Audience Innova‑
tion da Gramophone.

Tasmin Little é Fellow da Guildhall School of 
Music and Drama (FGSM), Vice ‑Presidente da 
Elgar Society, Embaixadora da Prince’s Foun‑
dation for Children and the Arts e Embaixadora 
da Música Jovem, e recebeu várias condecora‑
ções. Em 2012, foi nomeada Oficial da Ordem 
do Império Britânico (OBE) pela Rainha, em 
reconhecimento pelos serviços prestados à 
música. Toca num violino Giovanni Battista 
Guadagnini de 1757.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e Lothar 
Zagrosek. Entre os solistas que têm colaborado 
com a orquestra constam os nomes de Pierre‑
‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro 
Burmester, Joyce Didonato, Alban Gerhardt, 
Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina Ibragi‑
mova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Chris‑
tian Lindberg, Felicity Lott, António Meneses, 
Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de 
la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair ou o Quarteto Arditti. Diver‑
sos compositores trabalharam também com a 
orquestra, no âmbito das suas residências artís‑
ticas na Casa da Música, destacando ‑se os 
nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, 
Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal Dusa‑
pin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, 
Helmut Lachenmann, Georges Aperghis e Heinz 
Holliger, a que se junta em 2017 o compositor 
britânico Harrison Birtwistle.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempora‑
das apresentou ‑se nas mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 

Santiago de Compostela e Brasil, e ainda no 
Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos Concertos 
para piano e orquestra de Beethoven e Rachma‑
ninoff. Em 2011, o álbum “Follow the Songlines” 
ganhou a categoria de Jazz dos prestigiados 
prémios Victoires de la musique, em França. Em 
2013 foram editados os concertos para piano de 
Lopes ‑Graça, pela Naxos, e o disco com obras 
de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na 
revista Gramophone. Nos últimos anos surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2017, a Orquestra 
apresenta a integral das Sinfonias de Brahms e 
obras ‑chave como o Requiem de Mozart, War 
Requiem de Britten, Earth Dances de Harrison 
Birtwistle e Via Sacra de James Dillon, além das 
estreias nacionais de encomendas da Casa da 
Música a Magnus Lindberg e Pascal Dusapin.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
Zofia Wóycicka
Afonso Fesch*
Ianina Khmelik
José Despujols
Emília Vanguelova
Andras Burai
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Evandra Gonçalves
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Vladimir Grinman
Jorman Hernandez*
Flávia Marques*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
José Sentieiro
Domingos Lopes
Diogo Coelho*

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Anna Gonera
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Theo Ellegiers
Biliana Chamlieva
Luís Norberto Silva
Jean Loup Lecomte
Emília Alves

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*
João Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Romeu Silva*

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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