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1ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Concerto para piano e orquestra n.º 1, em Si bemol maior, op. 23 (1875; c.35min)

1. Allegro non troppo e molto maestoso
2. Andantino semplice
3. Allegro con fuoco

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Sinfonia n.º 1 em Sol menor, “Sonhos de Inverno” (1868/74; c.45min)

1. Sonhos de uma viagem de Inverno: Allegro tranquillo
2. Terra de desolação, terra de nevoeiro: Adagio cantabile ma non tanto
3. Scherzo: Allegro scherzando giocoso
4. Finale: Andante lugubre

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI
PRÓXIMOS CONCERTOS: 
01 MAR · ÊXITOS RUSSOS
28 JUN · SINFONIA POLACA
27 SET · VARIAÇÕES SOBRE TCHAIKOVSKI
25 OUT · DE MOZART A TCHAIKOVSKI
29 NOV · A QUINTA DE TCHAIKOVSKI
13 DEZ · FINAL TCHAIKOVSKI



4

Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Concerto para piano e orquestra n.º 1

“Sem valor”, “impossível de tocar”, “trivial”: 
estes terão sido alguns dos epítetos que Niko-
lai Rubinstein, o influente pianista, maestro e 
director do Conservatório de Moscovo, terá 
vociferado ao perplexo Tchaikovski, depois de 
este lhe ter apresentado o seu recém-com-
posto Concerto para piano e orquestra em Si 
bemol menor, na véspera do Natal de 1874. Esta 
explosão, relatada por Tchaikovski numa carta 
enviada três anos depois a Nadezhda von Meck, 
sua mecenas, surpreendeu o compositor, que 
era desde 1866 colega de Nikolai no Conser-
vatório de Moscovo (a convite do irmão deste, 
Anton). Gorou-se neste episódio qualquer espe-
rança que o compositor tivesse quanto à possi-
bilidade de Nikolai tocar a obra, que acabou por 
ser estreada em 1875 por Hans von Bülow em 
Boston. Embora tenha composto outras obras 
em estilo concertante para piano (incluindo 
mais dois concertos), nenhuma atingiu o grau de 
popularidade que esta obra foi conquistando, e 
que se mantém até aos nossos dias.

O piano era o instrumento que Tchaiko-
vski havia estudado desde a infância, mas a 
abordagem formal da composição começou 
apenas em 1861. Caracteriza-se a sua produ-
ção de 1870-74 como de tendência nacionalista, 
mas esta vertente não é geralmente salientada 
pela crítica. Aliás, a apreciação da música de 
Tchaikovski foi parcialmente condicionada por 
questões de definição e abordagem crítica ao 
próprio conceito de nacionalismo em música. 
O ensaísta e crítico Vladimir Stasov escreveu 
em 1882 – registando debates que já circulavam 

anteriormente – que as características distinti-
vas da arte russa incluíam o elemento oriental 
(remetendo para a ligação cultural e política da 
Rússia com a Ásia), o conteúdo programático, 
o cepticismo em relação à tradição europeia e 
o pendor nacionalista. Esta visão contrariava a 
crescente aproximação da sociedade russa à 
Europa ocidental, iniciada sobretudo a partir do 
reinado de Pedro I (r. 1682-1725), por oposição a 
uma identidade política e cultural marcada pela 
ligação histórica à Ásia. No que diz respeito à 
música erudita, a presença de compositores 
estrangeiros na corte russa, sobretudo a partir 
da segunda metade do séc. XVIII, levou à emer-
gência de estilos locais afins, nomeadamente 
formatos autóctones de Singspiel, que inte-
gravam materiais ligados à música tradicio-
nal russa. Não foi, no entanto, nestes exemplos 
precoces que os críticos russos viram o surgi-
mento de um “autêntico” nacionalismo musical, 
mas em obras como a ópera de Mikhail Glinka 
Uma vida pelo Czar (1836), que, não obstante 
a temática russa, exibe um estilo musical de 
influência ocidental. Para a crítica e para os cria-
dores russos da segunda metade do séc. XIX, 
o conceito de nacionalismo musical inseria-
-se, portanto, numa tradição erudita de matriz 
centro-europeia. Os seus marcadores prin-
cipais não eram necessariamente e apenas 
a utilização de materiais da música tradicio-
nal ou por esta inspirados; eram sobretudo os 
temas e a ideologia subjacentes a cada cria-
ção que eram mais relevantes. Em termos de 
apreciação crítica, nomeadamente do reper-
tório sinfónico, este contexto levou à demar-
cação de uma clivagem entre compositores 
como Anton Rubinstein ou Piotr I. Tchaiko-
vski, associados à influência germânica, e, por 
outro lado, os compositores ligados ao círculo 
de Mili Balakirev, como Modest Mussorgski 
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ou Nikolai Rimski-Korsakoff. Esta clivagem, e 
os debates dela decorrentes, foram-se acen-
tuando a partir da publicação em 1855 de um 
artigo de Rubin stein rejeitando o nacionalismo 
musical, no qual via apenas um mero “interesse 
etnográfico”. A apreciação posterior da crítica 
em relação a estas tendências acabou por 
salientar esta visão dicotómica, mas frequen-
temente artificial, da criação musical russa 
deste período, e por condicionar a recepção 
das obras de Tchaikovski.

Na altura em que o Concerto n.º 1 foi estre-
ado, Tchaikovski já tinha tido algum sucesso 
com a obra orquestral Romeu e Julieta (1869) 
e a Sinfonia n.º 2 (1872). Mas a reacção de Niko-
lai ao Concerto para piano, não obstante os 
elogios enviados por Bülow, levaram o compo-
sitor a realizar a revisão da obra em 1879 e a 
incluir outras alterações, publicadas em 1890. 
Esta última versão é a mais tocada, mas alguns 
intérpretes, argumentando que poderá conter 
alterações não validadas pelo compositor, 
escolhem a versão de 1879.

O 1º andamento, Allegro non troppo e molto 
maestoso, apresenta um tema inicial nos violi-
nos pontuado por acordes vigorosos no piano, 
passando depois este tema para o piano que 
desenvolve uma cadência a solo. A inclusão 
de várias cadências num andamento é uma 
opção invulgar, já que na época romântica 
aquelas eram normalmente reservadas para 
as conclusões dos andamentos; mas é um 
procedimento recorrente neste Allegro, que 
inclui vários solos de piano. Este tema, prova-
velmente uma das mais conhecidas melodias 
de um concerto para piano, não é repetido 
neste andamento, o que torna clara a sua 
função meramente introdutória. Esta introdu-
ção é seguida, ainda como 1º andamento, de 
uma secção Allegro con spirito, em que o piano 

repete um motivo rítmico quase obsessivo, leve 
e delicado, que entra em diálogo bem-humo-
rado com vários naipes da orquestra: as flau-
tas e os clarinetes, e também os violoncelos 
e os contrabaixos; Tchaikovski relatou ter-se 
inspirado numa melodia ucraniana ouvida a 
um mendigo numa feira. Aliás, como apontou o 
musicólogo Francis Maes, a utilização de melo-
dias já existentes está patente também no 2º 
andamento (uma chansonette francesa) e no 
3º (uma canção tradicional russa). Uma altera-
ção para tempo mais lento introduz a secção 
lírica do andamento: exposto em estilo de hino 
pelos instrumentos de sopro de madeira, o seu 
tema principal é reiterado pelo piano. É logo a 
seguir combinado com figuração rápida que 
lhe confere um cariz virtuosístico, reforçado 
no final por uma sequência de oitavas quase 
brutais, antes do retorno à calma que caracte-
rizou o início da secção. Uma transição orques-
tral de gradual excitação, combinando motivos 
de ambas as secções anteriores, leva a nova 
cadência do piano, a que se junta a orquestra, 
antes do retorno ao tema da primeira secção. 
A partir daí, a sequência adoptada assemelha-
-se à exposição inicial, também com o retorno 
da secção lírica, terminando na mais longa e 
complexa das cadências do piano. O diálogo 
final entre piano e orquestra é baseado no 
material da secção lírica.

No Andantino simplice, as cordas em pizzi-
cato já indiciam a delicadeza que o caracteriza, 
mas é a melodia da flauta que expõe o tema prin-
cipal do andamento, logo reiterado pelo piano. 
O procedimento de variação é a técnica mais 
marcante deste andamento, já que Tchaikovski 
explora vários procedimentos: ornamentação 
do tema principal, alteração do timbre através 
da exposição desse tema por vários naipes ou 
instrumentos – por dois violoncelos a solo, ou 
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pelo oboé, por exemplo –, ou alteração do tempo 
do andamento, como por exemplo na variação 
rápida que se inicia com um solo do piano e 
que introduz um cariz de dança. É o retorno ao 
lirismo e à calma iniciais, no entanto, que marca 
a conclusão do andamento.

No último andamento, Allegro con fuoco, 
a entrada marcadamente rítmica das cordas, 
respondida pelos sopros, estabelece desde 
logo o cariz enérgico que o piano apenas vem 
reforçar. Os ornamentos conferem-lhe também 
um carácter de dança, com reminiscências de 
música tradicional, ampliado pelos acompa-
nhamentos em contratempo. À semelhança do 
primeiro andamento, também este inclui uma 
segunda secção de cariz lírico, cujo tema prin-
cipal é apresentado inicialmente pelos violinos, 
logo seguido, com profusa ornamentação, pelo 
piano. Uma alteração brusca de tempo introduz 
uma secção onde predomina o ritmo pontuado, 
mas retorna ao tema principal e à repetição da 
sequência anteriormente exposta. A exposi-
ção, pela orquestra, do tema inicial em tempo 
bastante mais lento é apenas o início de um 
crescendo de dinâmica que, ampliado por uma 
breve cadência do piano, nos leva a um assertivo 
e enérgico final em que o piano nos deslumbra 
mais uma vez pela sua virtuosidade.

Sinfonia n.º 1, “Sonhos de Inverno”

O apoio de Nikolai Rubinstein foi essencial no 
início da carreira profissional de Tchaikovski, 
tanto a nível de docência – convidou-o em 1865 
para leccionar na Sociedade Musical Russa, 
que viria a tornar-se em 1866 o Conservató-
rio de Moscovo – como enquanto compositor. 
Foi na sequência do sucesso da apresenta-
ção da Abertura em Fá maior para orquestra, 
em 1866, dirigida por Nikolai, que este incenti-

vou o jovem compositor a criar uma sinfonia. A 
tarefa revelou-se dura, e Tchaikovski teve difi-
culdade em lidar com o trabalho e com as críti-
cas que lhe foram sendo feitas por colegas. 
Talvez tivesse presente a dificuldade de conju-
gar os requisitos canónicos para a composição 
de sinfonias (marcados por uma perspectiva 
estilística centro-europeia) com a necessi-
dade de propor um modelo genuinamente 
russo, em resposta aos debates sobre nacio-
nalismo e artes então em voga entre os intelec-
tuais e artistas russos. O resultado é diferente 
da produção sinfónica de qualquer composi-
tor russo (ou centro-europeu) da época, o que 
demonstra que Tchaikovski encontrou já nesta 
obra uma linguagem e um estilo próprios que 
viriam a marcar a sua produção subsequente.

Nikolai Rubinstein dirigiu em 1866 o Scherzo, 
depois o Scherzo com o andamento lento em 
1867, estreando a obra completa em 1868. 
Tchaikovski não ficou satisfeito, tendo efectuado 
revisões significativas que levaram a nova versão 
em 1874, com o subtítulo pela qual é designada: 
“Sonhos de Inverno”. Também encontramos 
subtítulos evocativos nos dois primeiros anda-
mentos – “Sonhos de uma viagem de Inverno” e 
“Terra de desolação, terra de bruma”, respecti-
vamente –, incluídos não como uma proposta 
de leitura programática, mas com a intenção de 
sugerir um carácter específico.

Ao iniciar-se o Allegro tranquillo, uma flauta 
e um fagote a solo, seguidos pela viola de arco, 
expõem o tema inicial do andamento sobre os 
tremoli dos violinos; esta textura constante nos 
violinos constitui o suporte para o diálogo entre 
diferentes naipes. Este tema inicial e o seu ritmo 
característico, passando do diálogo de naipes 
a uma orquestração mais densa, constrói um 
clímax em forte que, interrompido subitamente, 
leva à apresentação de nova secção, com um 
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tema mais calmo, apresentado pelo clarinete. 
Uma pausa geral marca o início de uma transi-
ção para novo tema apresentado pelas trom-
pas, depois também exposto por outros naipes, 
caracterizado pelo uso de contratempos que 
lhe dão uma irregularidade rítmica distintiva. 
Combinado com outros motivos já expostos, 
dá lugar a uma secção de desenvolvimento que 
termina com uma longa pausa. Os violoncelos e 
os contrabaixos retomam timidamente, segui-
dos das trompas, e os naipes vão-se adensando 
no retorno aos temas já expostos, mas com 
variantes na orquestração e nas combinações 
apresentadas, terminando como se iniciou, com 
os tremoli dos violinos a enquadrar excertos do 
tema principal em naipes isolados.

O início do Adagio cantabile ma non tanto 
sugere a textura intimista de um quarteto de 
cordas. O oboé assume depois o papel princi-
pal, em contraponto com o fagote. Aliás, todo 
o andamento está focado na apresentação e 
no desenvolvimento de material melódico e na 
forma como os vários naipes, utilizados separa-
damente, lhe transmitem cores diferenciadas. 
Aqui se manifesta de forma directa o cuidado 
que Tchaikovski dava ao tratamento das linhas 
melódicas, um pendor que encontra mais para-
lelo na produção sinfónica de Mozart ou Schu-
bert do que em compositores que lhe eram 
cronologicamente mais próximos. É exemplo 
disso o longo solo em fortissimo para trom-
pas, que a orquestra vai gradualmente refor-
çando e tornando mais premente, já quase no 
fim do andamento.

O diálogo entre naipes e a justaposição de 
timbres variados, já presente nos andamen-
tos anteriores, dá o mote ao início do Scherzo. 
Ao isolar as intervenções dos naipes, Tchaiko-
vski confere à música uma leveza e um carácter 
lúdico que fazem jus ao título (scherzo significa 

“brincadeira” em português). Uma pausa longa 
precede uma nova secção: embora a parti-
tura não refira o subtítulo “trio”, trata-se clara-
mente da secção intermédia que caracteriza 
os scherzi sinfónicos, introduzindo um novo 
tema de carácter contrastante, neste caso mais 
expressivo, mas com um balançar que recorda 
a valsa. Como é recorrente no formato scherzo, 
após este trio é repetido o scherzo, formando 
assim uma estrutura ternária scherzo – trio – 
scherzo, mas com um breve final diferenciado.

A própria designação de tempo do Finale, 
Andante lugubre, remete para o timbre nasa-
lado do fagote como forma de estabelecer 
o carácter sugerido pelo adjectivo. Mesmo 
quando os violinos introduzem a melodia prin-
cipal, tocam no seu registo mais grave, o que 
reforça o aspecto lúgubre. Mas não é esta 
atmosfera que vai prevalecer, já que um accele-
rando leva a novas indicações de tempo: Allegro 
moderato e depois Allegro maestoso. Estabe-
lece-se assim um novo carácter, inicialmente 
imponente, mas que adopta depois a técnica 
contrapontística de imitação entre vozes, uma 
técnica normalmente associada ao período 
barroco e a um certo formalismo na compo-
sição. É assim ainda maior o contraste com a 
secção que se segue, que remete para moti-
vos melódicos e rítmicos em contratempo, ou 
seja, de alguma aproximação à música tradicio-
nal e à dança. Tchaikovski claramente salienta 
este jogo de opostos, aplicando também a estes 
motivos um tratamento contrapontístico. O 
final do andamento é marcado pelo regresso 
aos temas e ao tempo do Andante lugubre, mas 
com nova estrutura, que inclui um longo acce-
lerando final em direcção a um Allegro vivo 
conclusivo e apoteótico.

HELENA MARINHO, 2019
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Michail Jurowksi direcção musical

Michail Jurowski nasceu em 1945, em Moscovo. 
Filho do compositor Vladimir Jurowski e neto 
do maestro David Block, os seus filhos Vladi-
mir e Dmitri são também maestros de prestígio 
internacional. Cresceu num círculo de artistas 
internacionalmente aclamados da ex-União 
Soviética tais como Ojstrach, Rostropovitch, 
Kogan, Gilels e Katchaturian. Dmitri Chostako-
vitch era um amigo próximo da família, com 
quem Michail conversava frequentemente e 
tocava peças para piano a quatro mãos. Estas 
experiências tiveram uma enorme influência 
no jovem músico, pelo que não surpreende que 
seja hoje um dos intérpretes mais reconhecidos 
da música de Chostakovitch. Em 2012, foi-lhe 
atribuído o Prémio Internacional Chostakovi-
tch pela Fundação Chostakovitch de Gohrisch.

Michail Jurowski estudou no Conservató-
rio de Moscovo, onde foi aluno de Leo Gins-
burg (direcção) e Alexei Kandinsky (ciências 
musicais). Ainda durante os estudos, foi assis-
tente de Gennadi Rozhdestvenski na Orques-
tra Sinfónica da Rádio e Televisão de Moscovo.

A partir de 1978, dirigiu regularmente como 
maestro convidado na Komische Oper de 
Berlim. Deixou a União Soviética em 1989 para 
ocupar um cargo permanente na Semperoper 
de Dresden. Foi Director Musical e Maestro 
Titular da Filarmónica do Noroeste da Alema-
nha; Maestro Titular da Ópera de Leipzig e da 
Sinfónica WDR da Rádio de Colónia; Maestro 
Principal da Ópera Alemã de Berlim; Maestro 
Convidado Principal da Sinfónica da Rádio de 
Berlim; e Maestro Convidado Principal da Filar-
mónica Janáček de Ostrava e da Orquestra 
Tonkünstler da Baixa Áustria. Actualmente é 
Maestro Convidado Principal da Sinfonia Iuven-
tus (Varsóvia).

Como maestro convidado, Michail Jurowski 
dirigiu a Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, 
a Filarmónica de Dresden, a Staatskapelle de 
Dresden, as Filarmónicas de Oslo e Bergen, a 
Königlichen Kapelle de Copenhaga, a Orques-
tra Sinfónica do Porto Casa da Música e a 
Sinfónica de São Paulo.

No início da temporada de 2018/19, a Warner 
Classics editou a ópera Moses de Anton 
Rubinstein, cuja estreia mundial foi protago-
nizada por Jurowski com a Sinfonia Iuventus, 
um projecto premiado com o patrocínio pres-
tigiante da UNESCO. Ao longo da temporada, 
estreia-se nos EUA com a Orquestra de Cleve-
land, dirige dois programas com a Filarmónica 
de Belgrado, regressa à Coreia do Sul e é convi-
dado para dirigir a Orquestra Nacional de 
Bordéus, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música e a Orquestra Sinfónica Siciliana. 
Apresenta em estreia mundial, em versão de 
concerto, o bailado Cain de Marc Blitzstein com 
a MDR de Leipzig na icónica Brucknerhaus em 
Linz (Áustria). Regressa à Opernhaus de Zuri-
que para uma reposição de Romeu e Julieta 
e ao La Scala de Milão para O Quebra-Nozes.

Jurowski ganhou o Prémio da Crítica Disco-
gráfica Alemã em 1992 e 1996, e em 2001 foi 
nomeado para o Grammy por três CD de 
música orquestral de Rimski-Korsakoff com 
a Orquestra Sinfónica da Rádio de Berlim. Em 
2017, recebeu novamente o Prémio da Crítica 
Discográfica Alemã por um disco com música 
de Chostakovitch, Pärt e Weinberg, gravado ao 
vivo com a Staatskapelle de Dresden no Festi-
val Internacional Chostakovitch em Gohrisch – 
“uma viagem sinfónica de descoberta”, segundo 
o júri deste prémio.
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Rafael Kyrychenko piano

Rafael Kyrychenko nasceu em 1996 na ilha de 
São Miguel, Açores. É graduado pelo Conser-
vatório da Madeira e pela Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth, onde estudou com Maria 
João Pires (2014 -16). Desde 2014, estuda no 
Conservatório de Bruxelas sob orientação de 
Daniel Blumenthal.

Começou a tocar piano aos 5 anos de idade 
com a sua actual professora Cristina Plious-
nina, e 6 meses depois ganhou o 2º Prémio no III 
Concurso Infantil do CEPAM. Obteve 1os Prémios 
nas quatro edições seguintes do mesmo 
concurso, e igualmente no VIII Concurso Inter-
nacional Alexandre Scriabine em Paris (2007) 
e no IV Concurso Internacional Vila de Capde-
pera (Palma de Maiorca, 2005). Foi galardoado 
com 2os Prémios no VI e no VIII Concurso Inter-
nacional Cidade do Fundão (2005 e 2007), 
no V Concurso Internacional Vila de Capde-
pera (2006) e nos Concursos Internacionais 
de Piano Evangelia Tjiarri em Larnaca (Chipre, 
2008), Allegro Vivo em San Marino (2008), 
Bradshaw & Buono em Nova Iorque (2009) 
e Frédéric Chopin em Narva (Estónia, 2010). 
Como premiado deste concurso, participou em 
concertos na Sala de Congressos Geneva em 
Narva e na Sala de Concertos Estónia em Tallinn. 
Em Maio de 2013, participou no I Concurso Inter-
nacional de Jovens Talentos com a Orquestra 
Città di Barlassina, em Itália, conquistando o 3º 
prémio na categoria de concerto clássico e o 1º 
prémio na categoria de concerto romântico.

Participou em masterclasses orientadas 
por Grigoriy Zhislin, Artur Pizarro, Martino 
Tirimo, Philippe Entremont, Rosella Clini, 
Nelson Delle -Vigne Fabbri, Marina Scalafio-
tti, Constantin Sandu, Dmitry Bashkirov e 
Michel Beroff. No âmbito do Curso Superior 

de Aperfeiçoamento “The Paris International 
Summer Sessions”, em Paris, teve oportuni-
dade de tocar na prestigiada Sala Cortot e no 
Palácio de Fountebleau.

Entre as suas apresentações nos últimos 
anos destacam -se a inauguração do Ciclo de 
Piano 2014 na Casa da Música, um concerto no 
Festival de Anghiari em 2013, um recital a solo 
no Teatro Municipal Baltazar Dias em 2012 (a 
convite da Associação dos Amigos do Conser-
vatório da Madeira) e a interpretação do 1º 
andamento do Concerto n.º 2 de Rachmaninoff 
com a Orquestra Clássica da Madeira dirigida 
por Rui Massena (no âmbito das comemora-
ções do Dia da Região Autónoma da Madeira 
em 2011). Com a mesma orquestra, na Sala de 
Congressos do Casino da Madeira, tocou o 
Concerto em Lá menor op. 16 de Grieg (2008) e 
o 1º andamento do Concerto n.º 23 em Lá maior 
de Mozart (2006). Em Dezembro de 2002 
participou no Festival Mozart -Haydn promo-
vido pela Orquestra Clássica da Madeira.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau 
Inbal, Michail Jurowski, Christoph König (maes-
tro titular no período 2009 -2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor-
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, 
Christian Zacharias 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 Ibragimova, Steven Isser-
lis, Kim Kashkashian, Christian Lindberg, Tasmin 
Little, Felicity Lott, António Meneses, Midori, 
Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de la Salle, 
Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, Thomas 
Zehetmair, Frank Peter Zimmermann ou o Quar-
teto Arditti. Diversos compositores trabalha-
ram também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, 
destacando -se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind-
berg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Geor-
ges Aperghis, Heinz Holliger, Harrison Birtwistle 
e Georg Friedrich Haas, a que se junta em 2019 
o compositor Jörg Widmann.

A Orquestra tem -se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, 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, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego-
ria 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 surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portugue-
ses, todos com gravações ao vivo na Casa da 
Música. Na temporada de 2019, a Orquestra 
apresenta obras -chave do Novo Mundo – entre 
as quais Amériques de Edgard Varèse e a Quarta 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo-
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio-
nárias de Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, 
Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

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 instrumentis-
tas, o que lhe permite executar todo o repertó-
rio 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
James Dahlgren
André Gaio Pereira*
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
José Despujols
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Flávia Marques*
Agostinha Jacinto*
Clara Badia Campos*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa 
Nikola Vasiljev
Jorman Hernandez*
José Sentieiro
Raquel Santos*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Vera Morais*
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo

Trombone
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões

*instrumentistas convidados
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