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Alan Buribayev sobre o programa do concerto. 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



1ª PARTE

Sergei Prokofieff 
Concerto para violino e orquestra n.º 2, em Sol menor, op. 63 (1935; c.25min)

1. Allegro moderato
2. Andante assai
3. Allegro, ben marcato

2ª PARTE

Dmitri Chostakovitch 
Sinfonia n.º 7, em Dó maior, op. 60, “Leninegrado” (1942; c.70min)

1. Allegretto
2. Moderato (poco allegretto)
3. Adagio —
4. Allegro non troppo
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Sergei Prokofieff
SONTSOVKA, 23 DE ABRIL DE 1891

MOSCOVO, 5 DE MARÇO DE 1953

Após quase duas décadas de ausência, Sergei 
Prokofieff regressava definitivamente à União 
Soviética no Verão de 1936, com a sua esposa, 
Lina Prokofieva, e os seus dois filhos. Com-
positor, maestro e pianista, deixara a Rússia 
depois da Revolução de Outubro: em Maio de 
1918, rumara aos Estados Unidos da América 
e, depois de 1922, fixara residência em França. 
Contudo, ao contrário de Igor Stravinski ou de 
Sergei Rachmaninoff, Prokofieff seria um dos 
raros compositores a regressar. Na verdade, 
a imprensa de propaganda soviética perma-
necera atenta e elogiosa da sua música, que 
não deixara de ser apresentada e publicada, 
e considerava-o um compositor proeminente. 
Em Janeiro de 1927, Prokofieff aceitou o convite 
para uma digressão na União Soviética, tendo 
dado uma série de oito concertos em Moscovo 
e nos territórios actualmente pertencentes à 
Ucrânia (Carcóvia, Kiev e Odessa), com pro-
gramas que incluíam obras como o Lyubov’ k 
tryom apel’sinam (O Amor das Três Laranjas) 
e o Concerto para piano n.º 3 que ele próprio 
interpretou acompanhado pela Persimfans, a 
orquestra sem maestro fundada em Moscovo 
por Lev Tseitlin. Voltaria à União Soviética em 
1928 (entre alguns contratempos, a Associa-
ção Russa de Músicos Proletários impediu a 
apresentação cénica do bailado Le Pas d’Acier 
por considerar que a obra era uma mera cari-
catura dos ideais soviéticos); em 1932 recebia 
encomendas para a banda sonora do filme 
Poruchnik Kizhe (Tenente Kijé) e para músi-
ca de cena para Yegipetskiye nochi (Noites 
Egípcias); e, no final de 1934, era convidado a 
compor o bailado Romeu e Julieta para o Tea-
tro Bolshoi de Moscovo.

Nesta fase, Prokofieff afirmava não que-
rer envolver-se em política e considerava que 
o importante era conseguir condições para 
compor, independentemente do país ou do 
regime em que se encontrava. Acreditava tam-
bém que, na URSS, teria mais encomendas e 
mais facilidade na apresentação pública das 
suas obras do que na Europa e nos EUA, dada 
a forte política cultural de incentivo às artes, 
parte da propaganda revolucionária assente 
na ideia de criação de uma Rússia moderna. Os 
diários de Prokofieff, publicados muito depois 
da sua morte, já no contexto da Perestroika, 
revelavam, contudo, uma visão crítica do regi-
me que o compositor geria com uma dose de 
oportunismo relativamente às possibilidades 
que a vida musical e o sistema lhe poderiam 
conferir, o que inevitavelmente viria a conver-
gir em tensões na negociação estética entre a 
sua própria voz e a linha do regime.

Entre 1936 e 1938, época de purgas esta-
linistas — em que Chostakovitch atravessava 
um período de agruras após o artigo “Caos em 
vez de Música”, que havia saído no jornal Pra-
vda a propósito da sua ópera Lady Macbeth 
do Distrito de Mtsensk —, Prokofieff esteve 
envolvido nas celebrações do centenário da 
morte de Púchkin, compondo obras para o 
filme Pikovaya dama (A Dama de Espadas) e 
música de cena para Boris Godunov e Eugénio 
Onéguin. Comporia também cantatas patrió-
ticas, bandas sonoras para Alexander Nevsky 
e Ivan, o Terrível de Eisenstein, e várias peças 
para crianças entre as quais se destaca a fábu-
la musical Pedro e o Lobo, op. 68. De facto, 
inicialmente Prokofieff negociara vários pri-
vilégios, entre os quais a manutenção do seu 
passaporte, tendo feito ainda uma digressão 
pelos EUA em 1938 (após a qual o passaporte 
acabaria por lhe ser retirado). Coincidentemen-
te, e sobretudo depois do início da II Grande 
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Guerra Mundial, o compositor acentuará mais 
as suas características nacionalistas, em com-
posições como a Sinfonia n.º 5, as três sonatas 
para piano n.os 6-8 ou a música de cena para 
Guerra e Paz de Lev Tolstói. Herdeiro da tradi-
ção romântica da música russa, e em diálogo 
com as correntes modernistas nos anos 20, 
Prokofieff desenvolveria progressivamente um 
carácter neoclássico nas suas obras e um forte 
lirismo melódico que caracterizaria todo o seu 
período soviético, tendo sabido corresponder 
de forma criativa às exigências políticas e às 
solicitações da estética do “realismo socialista”. 

Os últimos anos de Prokofieff seriam, con-
tudo, de muitas dificuldades e desilusões. Em 
1948 entrava na mira de Andrei Jdanov que o 
acusava, no decorrer da crítica à ópera A Gran-
de Amizade (1947) de Vano Muradeli, e a par 
com Chostakovitch, Khatchaturian e Miasko-
vski, de “distorções formalistas e tendências 
antidemocráticas”, da “rejeição da música clás-
sica” e da “disseminação da atonalidade”. Não 
obstante ter apresentado o seu acto de contri-
ção público à União dos Compositores Sovié-
ticos, e de se ter tentado “reabilitar”, não mais 
deixou de ser sujeito a críticas, obras banidas e 
perseguições (Lina Prokofieva, sua ex-mulher 
então, é presa e condenada a 20 anos de cam-
po de trabalho) que naturalmente afectaram a 
sua produção e a sua vida. 

Sergei Prokofieff morreria a 5 de Março de 
1953, no mesmo dia que Josef Estaline: as suas 
exéquias foram forçosamente discretas e a sua 
morte passou despercebida.

Concerto para violino n.º 2, em Sol menor  
 
Composto em 1935, o Concerto para violino 
n.º 2 em Sol menor, op. 63, foi uma das últi-
mas obras a que Prokofieff se dedicou antes de 
regressar à URSS. Reflecte, de algum modo, as 
mudanças que o compositor estava a atraves-
sar: da sua fase modernista para a simplicidade 
e o lirismo da sua nova estética; e, geografica-
mente, a saída de Paris para o regresso à terra 
natal. Foi composto para o violinista francês 
Robert Soetans, que viria a estreá-lo no Tea-
tro Monumental de Madrid, a 1 de Dezembro 
de 1935, com a Orquestra Sinfónica de Madrid 
sob a batuta do maestro Enrique Arbós. Como 
testemunhado pelo próprio Prokofieff em car-
ta a Soetans, que o acompanhava então nas 
suas longas digressões, a composição da obra 
reflectia a sua vida nómada, tendo o primeiro 
andamento sido escrito em Paris, o segundo 
em Voronezh (Rússia), e a orquestração ter-
minada em Baku (Azerbaijão).

Nesta obra, de base tonal, com reminis-
cências do folclore russo e onde o compositor 
desenha já a sua ideia de nova simplicidade, 
encontramos, contudo, uma dinâmica de alter-
nância e ambiguidade que abarca também 
uma série de secções tensas, de irregularidade 
rítmica e densidade harmónica, algures entre 
lirismo, sarcasmo e impetuosidade.

O primeiro andamento, “Allegro moderato”, 
tem início com uma melodia no violino em tom 
de lamento inspirada na música tradicional rus-
sa, e que abrirá as portas a um andamento de 
carácter dramático, agitado e impetuoso, de 
grande virtuosismo para a violinista. Desen-
rolando-se sobre uma arquitectura em forma 
sonata, a reexposição ser-nos-á devolvida com 
o tema nos violoncelos e nos contrabaixos. Este 
andamento com muitas mudanças de tempo 
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e de tonalidade termina com a trompa em sur-
dina e as cordas em pizzicato.

O belíssimo segundo andamento, “Andante 
assai”, evidencia ainda mais o carácter român-
tico da obra. Em 1935, Prokofieff estava simul-
taneamente a trabalhar no bailado Romeu e 
Julieta, tendo acabado a música para o filme 
Tenente Kijé no ano anterior, o que provavel-
mente terá tido um papel no tom lírico e de 
inspiração romântica que aqui encontramos. 
Com as cordas desenhando arpejos, ainda em 
pizzicato, o andamento parte de um compasso 
em subdivisão ternária na orquestra, contra 
uma série de modulações rítmicas que susten-
tam uma melodia sincopada de grande lirismo 
no violino solista. Em tom intimista, a flauta e o 
clarinete evidenciam-se antes de uma secção 
de diálogo entre a orquestra e o violino.

Finalmente, no “Allegro, ben marcato”, com 
um ambiente enérgico claramente contras-
tante, há um certo “exotismo hispânico”, pos-
sivelmente inspirado na perspectiva da estreia 
madrilena da obra, e para o qual irão contribuir 
os ritmos de dança e o recurso às castanho-
las que participam no colorido orquestral da 
obra. Acentuações marcadas e dissonâncias 
dramáticas preparam um final de disputa entre 
o virtuosismo do violino e a marcação ritmada 
da percussão e das cordas, de novo em piz-
zicato, num desfecho abrupto com o registo 
de tumultuoso.

Dmitri Chostakovitch
SÃO PETERSBURGO, 25 DE SETEMBRO DE 1906

MOSCOVO, 9 DE AGOSTO DE 1975

Dmitri Dmitriyevitch Chostakovitch pode ser 
considerado um dos mais prolíferos e divulga-
dos compositores russos do século XX, com 
a especificidade de ter desenvolvido toda a 
sua obra dentro de uma moldura definida pela 
estética soviética. Não obstante divergências 
pontuais bastante salientadas pela historio-
grafia musical ocidental, manteve uma relação 
estreita com o regime soviético ao longo de 
toda a sua vida, tendo a composição da sua 
música sido guiada pela visão que Chostako-
vitch tinha do papel social do artista e da sua 
responsabilidade e função perante a socieda-
de, como produtor cultural. 

Após os primeiros rudimentos de piano 
com a sua mãe, pianista profissional, a partir 
de 1919 Chostakovitch frequentou o Conser-
vatório de Petrogrado, onde estudou compo-
sição com Stheynberg e piano com Nikolaiev, 
tendo desenvolvido uma relação estreita com 
Glazunov. O sucesso como pianista e como 
compositor que revela desde cedo permitiu-lhe 
continuar a estudar música e a apresentar as 
suas composições. Entre a sua cerca de cen-
tena e meia de obras incluem-se 15 sinfonias, 
15 quartetos de cordas, duas óperas e uma 
opereta, seis concertos para vários instrumen-
tos, música de câmara para piano e cordas, 
música para piano solo, várias cantatas e ora-
tórias, três bailados, 36 bandas sonoras para 
cinema, música para 11 peças e música vocal 
da mais diversa ordem. Apesar das críticas 
a que foi sujeito durante a sua vida (de que é 
exemplo a censura à ópera Lady Macbeth do 
Distrito de Mtsensk, em 1936, ou as denún-
cias de Andrei Jdanov em 1948), o composi-
tor foi alvo de grande reconhecimento, tanto 
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a nível nacional como internacional, de certa 
forma, sem precedente. A excepcional recep-
ção mundial à sua Sinfonia n.º 7, “Leninegrado”, 
composta no decorrer da II Grande Guerra 
Mundial e que se tornaria uma verdadeira ban-
deira antinazi, é um exemplo do seu sucesso. 
A par com uma série de funções de prestígio 
que exerceu no contexto do regime soviético 
(representação da URSS nos Congressos da 
Paz em Nova Iorque, Varsóvia e Viena, respec-
tivamente em 1949, 1950 e 1952; membro do 
Soviete Supremo, por exemplo), Chostakovitch 
recebeu inúmeras honras em que se incluem a 
nomeação como Artista do Povo da URSS em 
1948 e 1954, o Prémio Lenine em 1958 e, fora 
da Rússia, ter-se tornado membro da Acade-
mia Real de Música da Suécia (1954) e mem-
bro honorário da Academia de Santa Cecília 
em Roma (1955), a medalha de ouro da Royal 
Philharmonic Society (1966) e doutoramentos 
honoris causa pelas universidades de Oxford 
(1958), Dublin (1972) e Northewestern (1973). 

Sinfonia n.º 7, em Dó maior, “Leninegrado”

A Sinfonia n.º 7, “Leninegrado”, foi justamente 
uma das obras mais reconhecidas no seu tem-
po. Motivado pela invasão da União Soviética 
pelas forças nazis, em Junho de 1941, Chos-
takovitch, que se encontrava em Leninegrado 
(actual São Petersburgo), concluiu a sua sin-
fonia em Dezembro, após ter sido evacuado 
para Kuybïshev (actual Samara), onde em 1942 
veria a estreia da obra. A primeira audição em 
Leninegrado assumiria contornos algo dramá-
ticos: aos membros da Orquestra da Rádio 
de Leninegrado foram dadas rações reforça-
das para os ajudar a resistir ao concerto, até 
porque muitos dos músicos estavam apenas 
a substituir colegas mortos ou feridos duran-
te os combates que tinham lugar na cidade, 

sendo que o concerto foi transmitido para toda 
a cidade através de altifalantes. Nesse mesmo 
ano, o microfilme da Sinfonia n.º 7 viajaria para 
Inglaterra e para os EUA onde Toscanini a apre-
sentaria perante uma audiência de milhões, 
dirigindo a Orquestra Sinfónica da NBC numa 
transmissão televisiva em directo. A música de 
Chostakovitch tornava-se assim um símbolo da 
resistência ao nazismo, sendo que, entre 1942 
e 1943, a Sinfonia “Leninegrado” foi interpreta-
da mais de 60 vezes. Vista como uma descri-
ção da guerra e dos seus horrores (tal como a 
Sinfonia n.º 8), os títulos originais de cada um 
dos seus quatro andamentos foram “Guerra”, 
“Evocação”, “Expansão nativa” e “Vitória”. Após 
a guerra, a obra foi alvo de algumas críticas e 
conotada com a propaganda soviética, sendo 
relativamente recente a sua recuperação do 
ponto de vista da recepção. 

Sendo a mais longa sinfonia de Chostako-
vitch, é composta por quatro andamentos: 
“Allegretto”, “Moderato”, “Adagio” e “Allegro 
non troppo”. A marcha do primeiro andamen-
to, com um ritmo de carácter repetitivo, foi ini-
cialmente associada à representação musical 
dos invasores bélicos. Não obstante todas as 
limitações, imposições e críticas que lhe foram 
levantadas ao longo da sua carreira, a música 
de Chostakovitch faz uso de recursos bastan-
te eclécticos, com raízes na tradição russa e 
ocidental, incluindo também a dissonância e a 
atonalidade como meios expressivos.

ROSA PAULA ROCHA PINTO, 2022 
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Alan Buribayev direcção musical

Alan Buribayev é o maestro titular da Ópera 
de Astana (Cazaquistão). Foi maestro titular 
da Orquestra RTÉ (até 2016), da Sinfónica de 
Norrköping (2006-11) e da Orquestra Brabants 
(Países Baixos, 2007-12), e maestro convidado 
principal da Japan Century Symphony Orches-
tra em Osaka (2014-18).

Aclamado pela intensidade e pela espon-
taneidade das suas interpretações, mas tam-
bém pela precisão e pela musicalidade, Alan 
Buribayev tem sido convidado regularmen-
te para dirigir orquestras ao mais alto nível. 
Entre os seus compromissos recentes e futuros 
incluem-se concertos com a Sinfónica NHK, a 
Filarmónica de Helsínquia, a Ópera Nacional 
Finlandesa, a Royal Philharmonic Orchestra 
e as Sinfónicas de São Petersburgo, Stavan-
ger e St. Gallen. Dirigiu também a Sinfónica 
de Kyushu, as Filarmónicas de Belgrado e de 
Petersburgo, a Orquestra Nacional Russa, a Sin-
fónica Alemã de Berlim, a Filarmónica de Oslo, 
a Sinfónica da NDR (Hamburgo), a Tonkünstler-
-Orchester, a Sinfónica da BBC, a Metropolita-
na de Tóquio, a Orquestra da Gewandhaus de 
Leipzig (Düsseldorf), a Orquestra da Cidade 
de Birmingham, a Sinfónica de Gotemburgo, 
as Filarmónicas de Londres e de Dresden, bem 
como a Orquestra Nacional do País de Gales da 
BBC, a Sinfónica Escocesa da BBC, a Orquestra 
do Ulster e a Filarmónica da Malásia. 

Dirigiu uma produção de A Dama das Espa-
das de Tchaikovski na Ópera Nacional de Lyon. 
É bastante requisitado no Japão, sendo con-
vidado pelas principais orquestras do país. A 
sua estreia com a Orquestra do Bolshoi numa 
digressão ao Reino Unido resultou no convite 
imediato para dirigir O Amor das Três Laranjas, 
em Dezembro de 2011. Desde então, trabalha 
com a orquestra regularmente. 

Começou a sua carreira como maes-
tro titular da Sinfónica de Astana e director 
musical do Teatro de Meiningen, onde adqui-
riu experiência operática dirigindo produções 
de Os Contos de Hoffmann de Offenbach, Ido-
meneo e As Bodas de Fígaro de Mozart, Jenů-
fa de Janáček, O Franco-Atirador de Weber e 
Salomé de Strauss. 

Alan Buribayev nasceu em 1979, no seio de 
uma família de músicos: o pai é maestro e vio-
loncelista, a mãe é pianista. Graduou-se com 
distinção no Conservatório de Kazakh, como 
violinista e maestro, e prosseguiu os estudos 
na Universidade de Música de Viena com Uroš 
Lajovic. A sua vitória no Concurso de Direcção 
Lovro von Matačić, em Zagreb, trouxe-lhe o 
reconhecimento internacional, com convites de 
diversas orquestras europeias. Em 2001, che-
gou à final do Concurso de Direcção de Malko 
(Copenhaga), obtendo o Prémio Especial pelo 
“talento excepcional e promissor”. Venceu o 1.º 
Prémio no Concurso Antonio Pedrotti, em 2001.
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Leticia Moreno violino

Leticia Moreno é uma violinista versátil que 
entusiasma o público e a crítica, sendo aclama-
da pelo seu carisma natural, pelo virtuosismo 
e pela profundidade das suas interpretações.

Tem trabalhado com maestros como Zubin 
Mehta, Esa-Pekka Salonen, Paavo Järvi, Vla-
dimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach, Yuri 
Temirkanov, Krzysztof Penderecki, Josep Pons, 
Andrés Orozco-Estrada, Juanjo Mena, Gusta-
vo Gimeno, Peter Eötvös e Andrey Boreyko; e 
com grandes orquestras como a Sinfónica de 
Viena, a Filarmónica de São Petersburgo, a Phil-
harmonia Orchestra, a Orquestra de Câmara 
Mahler, a Sinfónica de Washington, as orques-
tras do Teatro Mariinski, o Maggio Musicale 
Fiorentino, as Filarmónicas de Monte Carlo e 
do Luxemburgo, a Academy of St. Martin in the 
Fields e a Sinfónica Simón Bolívar. É convida-
da regularmente para tocar com as principais 
orquestras espanholas. 

A estreia recente do novo concerto para 
violino de Jimmy López, Aurora, com a Sin-
fónica de Houston e Andrés Orozco-Estrada, 
foi aclamada pela crítica. Na última tempora-
da, estreou-se com a Sinfónica de São Paulo/
Josep Pons e com a Filarmónica Checa do 
Norte, no âmbito de Festival Cesky Krumlov. 
Recentemente, estreou-se com a Filarmónica 
de Helsínquia (dirigida por Peter Eötvös), a Sin-
fónica NHK de Tóquio (Paavo Järvi), a Orques-
tra NCPA em Pequim (Vladimir Ashkenazy) e a 
Philharmonia Orchestra (Paavo Järvi).

Em 2021/2022, Leticia Moreno estreia-
-se com a Filarmónica de Belgrado e Daniel 
Raiskin, e apresenta-se com a Orquestra Sin-
fónica Nacional de Colômbia, as Sinfónicas 
de Oulu e do Porto Casa da Música, a Filar-
mónica Nacional da Ucrânia, a Filarmónica 
George Enescu de Bucareste e a Sinfónica de 

Annapolis. Regressa à Sinfónica Nacional do 
Peru como solista convidada.

No domínio da música de câmara, Leticia 
Moreno tem colaborado com Sol Gabetta, 
Bertrand Chamayou, Kirill Gerstein, Alexan-
der Ghindin, Lauma Skride, Mario Brunello, 
Leonard Elschenbroich, Ksenija Sidorova e 
Maxim Rysanov.

O último disco da violinista, Piazzolla (Deut-
sche Grammophon), foi gravado nos estúdios 
Abbey Road de Londres e no Emil Berliner Stu-
dio, com a Filarmónica de Londres e Andrés 
Orozco-Estrada. Gravou recentemente dois CD 
para a Universal/Deutsche Grammophon: Spa-
nish Landscapes — a study of Spanish Music 
(com música de Sarasate, Lorca, Granados e 
Falla, entre outros) e o Concerto para violino 
n.º 1 de Chostakovitch com a Filarmónica de 
São Petersburgo e direcção de Yuri Temirkanov.

Leticia Moreno estudou com Z. Bron, Maxim 
Vengerov e Mtislav Rostropovitch na Esco-
la Superior de Música Reina Sofía, na Escola 
Superior de Música e Dança de Colónia e na 
Guildhall School de Londres. Foi a mais jovem 
beneficiária de uma bolsa da Fundação Ale-
xander von Humboldt. Ganhou diversos con-
cursos internacionais de violino, entre os quais: 
Szeryng, Concertino Praga, Novosibirsk, Sara-
sate e Kreisler. Foi nomeada para o programa 
europeu Echo Rising Stars.

Nascida em Espanha e descendente de 
peruanos, Leticia Moreno tem desenvolvido 
laços fortes com a América Latina, especial-
mente com o país de origem familiar, onde 
regressa todas as temporadas. Um dos momen-
tos mais altos dessa relação aconteceu na 
recente estreia mundial do novo concerto para 
violino de Jimmy López, em Houston e Lima.

 Leticia Moreno toca num violino Nicola 
Gagliano de 1762.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Bal-
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris-
toph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Jörg Widmann, Ryan 
Wigglesworth, Antoni Wit, Christian Zacharias, 
Lothar Zagrosek, Nuno Coelho, Pedro Neves, 
Joana Carneiro, Abel Pereira, Tito Ceccherini 
e Clemens Schuldt.

Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, no âmbito das suas residên-
cias artísticas na Casa da Música, destacando-
-se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pas-
cal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, 
Georg Friedrich Haas, Jörg Widmann e Philippe 
Manoury, a que se junta em 2022 a composi-
tora Rebecca Saunders.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e em 2021 actuou pela primeira vez na emble-
mática Philharmonie de Colónia. Em 2022, apre-
senta novas encomendas da Casa da Música 
aos compositores Rebecca Saunders, Phili-
ppe Manoury, António Pinho Vargas e Solange 
Azevedo. Nesta temporada, destaca-se ainda 

a interpretação das óperas Senza sangue de 
Peter Eötvös e O Castelo do Barba Azul de Béla 
Bartók, numa sessão única com direcção do 
próprio Eötvös, e grandes obras corais-sin-
fónicas como o Requiem de Verdi e a Grande 
Missa em Dó menor de Mozart, ao lado do Coro 
Casa da Música.

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 prémios Victoires de la musi-
que, 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 discos monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015), Georges Aperghis (2017), Harrison Birt-
wistle (2020), Peter Eötvös e Magnus Lindberg 
(2021), além de gravações de dezenas de obras 
de compositores portugueses.

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. Após a 
extinção das Orquestras da Radiodifusão Por-
tuguesa foi fundada a Régie Cooperativa Sinfo-
nia (1989-1992), sendo posteriormente criada 
a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a 
Orquestra Nacional do Porto (1997), alcançan-
do a formação sinfónica com um quadro de 94 
instrumentistas em 2000. A Orquestra foi inte-
grada na Fundação Casa da Música em 2006, 
vindo a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
Martyn Jackson
Álvaro Pereira
José Despujols
Maria Kagan
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Catarina Resende*
Ana Luísa Carvalho*
Raquel Santos*
Tiago Moreira*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Catarina Martins
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Jorman Hernandez*
Gabriela Peixoto*
Mariana Moita*

Viola
Mateusz Stasto
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Jean Loup Lecomte
Emília Alves
Carlos Monteiro*
Diana Ribeiro*
Rita Costa*
Catarina Gonçalves*
Francisco Caldeira*

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
João Cunha
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Ana Sofia Leão*
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Miguel Braz*

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Margarida Rocha*
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Sofia Brito*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto
Pedro Silva*

Fagote
Gavin Hill
Liliana Reis*
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

José Bernardo Silva
Hugo Sousa*
Bruno Rafael*
Rui Godinho*
Nélson Silva*
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
João Moreira*
Luís Granjo
Ivan Crespo
José Almeida*
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
Nuno Martins
Zeferino Pinto*
Ivan Vicente*
Joaquim Oliveira*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Sandro Andrade*
Pedro Góis*
Tomás Rosa*

Harpa
Ilaria Vivan
Erica Versace*

Piano
Vítor Pinho*

*instrumentistas convidados 
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