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1ª PARTE

Orquestra Barroca 
Casa da Música
Huw Daniel violino e direcção musical
Pedro Castro oboé barroco 

Henry Purcell
Chacony em Sol menor, Z. 730 
(c.1678; c.5min)

William Corbett
Concerto ‘Alla Portugesa’, de Bizzarie 
Universali, op. 8 (pub.1728; c.9min)

1. Allegro
2. Largo e pia[no]
3. Allegro

Robert Woodcock
Concerto em Mi bemol maior para oboé, 
cordas e baixo contínuo (pub.1727; c.9min)

1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Vivace

Charles Avison
Concerto Grosso n.º 3, em Ré menor, segundo 
Domenico Scarlatti (pub.1744; c.10min)

1. Largo andante
2. Allegro spiritoso
3. Vivace
4. Più allegro 

Thomas Arne
Abertura n.º 1 em Mi menor e maior 
(pub.1751; c.8min)

1. Largo ma non troppo
2. Allegro con spiritoso
3. Andante e piano
4. Allegro con spirito 

2ª PARTE

Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Ilya Gringolts violino

Brian Ferneyhough
Carceri d’Invenzione I, para orquestra 
de câmara (1981‑82; c.12min)

György Ligeti
Concerto para violino e orquestra 
(1990‑92; c.27min)

1.  Praeludium (Vivacissimo, luminoso)
2.  Aria, Hoquetus, Choral (Andante con moto)
3.  Intermezzo (Presto fluido)
4.  Passacaglia (Lento intenso)
5.  Appassionato (Agitato molto)
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Para complementar o meio ‑concerto de do‑
mingo dedicado a Handel, este programa da 
Orquestra Barroca Casa da Música apresen‑
ta uma selecção de compositores ingleses que 
estavam activos aquando da estadia de Han‑
del em Londres. A excepção é Henry Purcell 
(1659 ‑1695), que dominou a vida musical ingle‑
sa no final do século XVII (e que poderia bem 
ter vivido para testemunhar a chegada de Han‑
del em 1710, não fora a sua morte prematura). A 
Chacony de Purcell para cordas a quatro par‑
tes e baixo contínuo parece ter sido escrita no 
seu período inicial, cerca de 1678; não se sabe se 
se destinava a ser dançada na corte, ou a uma 
produção teatral, ou – como as Fantasias para 
viola da gamba que sobreviveram no mesmo 
manuscrito – se era um exercício de composi‑
ção. O título refere ‑se ao ritmo ternário caracte‑
rístico da dança francesa (de origem espanhola) 
chamada chaconne, e igualmente à forma a ela 
associada: um conjunto de variações sobre e 
em torno de um tema apresentado no baixo e 
repetido ao longo de toda a peça. Os perigos 
potenciais deste formato são, obviamente, a 
monotonia e a descontinuidade: mas Purcell 
evita ‑os através de um fluxo de invenções meló‑
dicas e reconhecido engenho na sobreposição 
e encaixe das sequências, criando uma peque‑
na obra ‑prima de grande poder dramático.

William Corbett (1680 ‑1748) foi violinista na 
orquestra do Queen’s Theatre em Londres, 
de 1705 a 1711 (sobrepondo ‑se brevemente à 
chegada de Handel). Depois disso, passou a 
maior parte do tempo em Itália (possivelmente 
financiado pelo governo como contrapartida 
por espiar James Stuart, o pretendente cató‑
lico ao trono de Inglaterra, em Roma). Numa 
visita de regresso a Londres, em 1728, publica 
as suas Bizzarie Universali, uma colecção de 
nada menos do que 35 concertos para cordas 

a quatro partes. Estes faziam jus ao título de 
“Bizarrias Universais” com títulos referentes a 
estilos nacionais ou regionais: Alla Spagniola, 
Alla Milanese, Alla Romana, Alla Moscovita e 
assim por diante – embora isso possa ter sido 
mais uma jogada comercial do que o reflexo de 
um conhecimento profundo de tantas tradi‑
ções musicais diferentes. Mais tarde, em 1742, 
Corbett reeditou o conjunto reformulado como 
concerti grossi, para concertino à maneira 
de Corelli composto por dois violinos solo e 
violoncelo, e com sugestões para dobrar os 
violinos do ripieno (orquestra) por instrumen‑
tos de sopro. Nesta última versão, o Concerto 
Alla Portugesa combina o diálogo instrumen‑
tal corelliano com ritmos propulsivos vival‑
dianos, e tudo no esquema padrão de Vivaldi 
de três andamentos rápido ‑lento ‑rápido: um 
primeiro Allegro dinâmico, um Largo tranquilo 
e um finale em tempo rápido de minueto. 
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Robert Woodcock (1690 ‑1728), natural da 
aldeia de Chelsea nos arredores de Londres, 
foi um funcionário do governo até cerca de 
1725, um pintor marinho e um instrumentista 
admirado no oboé e na flauta de bisel. A sua 
única publicação foi um conjunto de 12 concer‑
tos editados em Londres, em 1727: três para 
sixth flute (flauta de bisel soprano em Ré, uma 
variante muito popular na Inglaterra setecen‑
tista), três para um par sixth flutes, três para 
flauta de bisel contralto, e os últimos três para 
oboé – os primeiros concertos para oboé ingle‑
ses a serem impressos. O Concerto para oboé 
em Mi bemol segue o esquema lento ‑rápido‑
‑lento ‑rápido da sonata da chiesa barroca, 
em vez do padrão de três andamentos de 
Vivaldi. Mas o seu primeiro andamento segue 
um esquema vivaldiano de diversos ritornelli 
nas cordas alternando com episódios solo no 
oboé, acompanhados com leveza pela secção 
de baixo contínuo ou por cordas solo (senza 
rip[ieno]). Os dois andamentos centrais, escri‑
tos para cordas solo em toda a sua extensão, 
são uma fuga handeliana com algumas passa‑
gens virtuosas para oboé perto do final e uma 
cantilena contínua em tonalidade menor à 
maneira de Albinoni – contemporâneo vene‑
ziano de Vivaldi. O finale é um minueto vigo‑
roso partilhado entre as cordas e o oboé com 
baixo contínuo. 

Charles Avison (1709 ‑1770) foi uma figura 
de proa na vida musical de Newcastle, no nor‑
deste de Inglaterra, como organista de igreja e 
de catedral e como director de uma sociedade 
musical e de uma temporada de concertos. Es‑
tudou composição em Londres com o italiano 
Francesco Geminiani e publicou vários con‑
juntos de concertos para cordas. Um deles é 
uma resposta à popularidade das sonatas para 
cravo de Domenico Scarlatti (1685 ‑1757), das 

quais foram publicados dois volumes em Ingla‑
terra, em 1738 e 1739. Trata  ‑se de um conjunto 
de uma dúzia de concertos, editado em 1744, 
constituído por arranjos de sonatas de Scarla‑
tti, a maioria retirada dos dois volumes publica‑
dos mas algumas presumivelmente oriundas 
de fontes manuscritas. Os originais para te‑
clado estão transcritos de forma muito livre e 
eficiente para orquestra corelliana ou hande‑
liana de dois violinos solo e violoncelo solo com 
cordas a quatro partes e baixo contínuo. O ter‑
ceiro concerto consiste num Largo andante, 
com uma passada dominada por cadeias inin‑
terruptas de semicolcheias, e numa sequên‑
cia de três andamentos rápidos, o central em 
tempo de minueto.

Thomas Arne (1710 ‑1778) – mais conhecido 
actualmente como o compositor de Rule, 
Britannia! – desfrutou de uma carreira prolí‑
fica no teatro londrino, pondo em música quase 
exclusivamente textos ingleses, ao invés dos 
italianos das companhias internacionais de 
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Handel. As suas partituras para teatro, muitas 
das quais já desaparecidas, terão sido a fonte 
do material para a sua colecção de Oito Aber-
turas, publicada em 1751. A primeira Abertura 
é destinada a cordas a quatro partes e baixo 
contínuo, juntamente com um par de oboés 
(com indicação nas partes para serem troca‑
dos por flautas nos dois últimos andamen‑
tos, momento em que se passa de Mi menor 
para Mi maior, uma tonalidade desconfortá‑
vel nos oboés da época). O primeiro anda‑
mento corresponde à introdução lenta de uma 
Ouverture francesa; o segundo é uma fuga em 
compasso ternário, nas últimas etapas da qual 
emergem os oboés com pequenas passagens 
em dueto. Os dois últimos andamentos, em 
tonalidade maior, são um fluido Andante e mais 
um minueto rápido.  

Brian Ferneyhough (n. 1943) emergiu no pano‑
rama da música britânica na década de 1970 e 
início de 80 como um dos expoentes da cha‑
mada “nova complexidade”, com obras de uma 
formidável densidade textural e substância inte‑
lectual que, não obstante, produzem um impac‑
to físico directo na performance. Desde então, 
tem vivido sobretudo no estrangeiro, nos últi‑
mos 30 anos como professor universitário na 
Califórnia, e tem sido menos agraciado no seu 
próprio país do que na Europa continental. A 
última estreia de uma obra sua em solo britâni‑
co, em muitos anos (talvez até à data), foi a de 
Carceri d’Invenzione I, escrita em 1981 ‑82 em 
resposta a uma encomenda da London Sinfo‑
nietta – que fez a referida estreia sob a direcção 
de Ronald Zollman, em Londres, em Novem‑
bro de 1982. A obra faz parte de um ciclo com 
dimensão de concerto também chamado Car-
ceri d’Invenzione. Este consiste em três obras 
para ensemble com aquele título, sendo  que a 
segunda conta com uma flauta solista e a ter‑
ceira está escrita para sopros e percussão; as 
obras são precedidas e seguidas de solos para 
flautim (piccolo) e para flauta baixo com fita 
magnética, e separadas por dois Intermedii: um 
para violino solo, o outro um ciclo (dentro de um 
ciclo) de Études transcendentales para quinte‑
to incluindo soprano. 

Carceri I tem a duração de cerca de 12 minu‑
tos e está escrita para cinco sopros de madeira 
(incluindo clarinete e clarinete baixo), quatro 
metais (incluindo tuba tenor), percussão, piano 
e cinco instrumentos de cordas. A partitura 
contém instruções detalhadas para os músi‑
cos quanto a variações no ataque e no timbre, 
inflexões de quartos de tom e colocação de 
grupos de ornamentos. Mas o maior desafio da 
obra é rítmico, com quiálteras de, por exem‑
plo, 5 notas no tempo de 4 ou 7 no tempo de 
5, todas sobrepostas em linhas que se movi‑

T
H

O
M

A
S 

A
R

N
E



7

mentam rapidamente; também no tempo há 
um elemento irregular, com alguns compassos 
como 2/10 ou 5/12 (sendo que o denominador, 
raro em notação musical, indica uma fracção 
da figura de referência, a breve). 

O ciclo foi nomeado a partir da série de 
gravuras Imaginary Prisons [Prisões Imaginá‑
rias] do artista do século XVIII Giovanni Battista 
Piranesi, que mostram masmorras profundas 
e cavernosas, acessíveis através de intricados 
sistemas de escadas. Ferneyhough afirma ter 
ficado impressionado pela “óbvia intensidade, 
riqueza e poder expressivo” das gravuras, 
alcançadas através “da disposição magistral 
de planos e perspectivas”. Isso levou ‑o a conce‑
ber Carceri I como se construída a partir “da 
sobreposição de vários estratos com escri‑
tas diferentes”, cada um com o seu carácter 
individual e desenvolvendo ‑se à sua própria 
maneira. Isso pode ser ouvido claramente no 
início, quando um trio de piccolo, trombone e 
piano, indicado “brilhante e vulgar”, se cruza 
com um septeto de madeiras e metais, “suave 

e controlado”, até que ocorre um realinhamento 
destes dois agrupamentos e entra o quarteto 
de cordas, “frio e metálico”. Posteriormente, são 
formadas e re ‑formadas camadas igualmente 
contrastantes em alianças instáveis dentro do 
ensemble, gerando a sua interacção a “energia 
e força” (para citar duas palavras ‑chave usadas 
pelo compositor) da obra.  

György Ligeti (1923 ‑2006) compôs o seu Con-
certo para violino em várias fases, entre 1989 e 
1993, para o violinista alemão Saschko Gawri‑
loff. Gawriloff foi o solista nas suas três estreias 
sucessivas: de uma versão provisória em três 
andamentos, em 1990; de uma versão revista em 
cinco andamentos (mantendo apenas dois dos 
três originais), dois anos mais tarde; e da versão 
definitiva em cinco andamentos, com alguma 
reorquestração, em 1993. A obra requer ousa‑
dia e um virtuosismo pouco convencional, tanto 
do solista como da orquestra de câmara que o 
acompanha – esta consiste em seis madeiras e 
quatro metais, dois percussionistas e onze ins‑
trumentos de cordas solo. Reflecte o interesse 
de Ligeti, ao longo de toda a sua carreira, por 
extremos em termos de dinâmica e registo e por 
diferentes tipos de textura – especialmente tex‑
turas complexas construídas a partir de múlti‑
plas linhas de contraponto cromático.

A isto somam ‑se algumas das preocupa‑
ções dos últimos anos do compositor: formas 
tradicionais tais como as variações e a passa-
caglia; melodia, muitas vezes de carácter 
folclórico; as métricas irregulares, em grupos 
variáveis de duas e três notas (às quais Bartók, 
o grande predecessor húngaro de Ligeti, 
chamava “ritmos búlgaros”); e afinações dife‑
rentes do convencional temperamento igual. 
Nestas afinações incluem ‑se harmónicos natu‑
rais nos metais (notas da série harmónica que 
estão “desafinadas” relativamente à escala de 
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temperamento igual), a afinação de um violino 
e de uma viola da orquestra de acordo com 
um harmónico natural “desafinado” no contra‑
baixo, as inflexões nas alturas das notas pelos 
instrumentistas de sopro e a afinação fluida das 
ocarinas (tocadas por quatro dos instrumentis‑
tas de sopro) e das flautas de êmbolo (tocadas 
pelos percussionistas). 

O Praeludium do concerto desenvolve ‑se 
em grande medida no registo agudo, com as 
cordas orquestrais (incluindo o violino e a viola 
reafinados) sobretudo nos harmónicos, confe‑
rindo às texturas aquilo a que Ligeti chama 
um “carácter de vidro cintilante”; episódios 
contrastantes proporcionam um contraste mais 
terreno. O segundo (e mais longo) andamento 
baseia ‑se numa melodia sinuosa adaptada de 
um andamento de uma obra anterior de Ligeti 
– Musica ricercata para piano, mais conhecida 
na sua transcrição de 1953 como uma das Seis 
Bagatelas para quinteto de sopros. Esta melo‑
dia é tocada em momentos diferentes de forma 
directa (Aria), em contraponto com duas linhas 
melódicas interligadas como na técnica medie‑
val do hoquetus1 e harmonizadas inicialmente – 
com humor – por quatro ocarinas (Choral). 

O terceiro andamento (o finale da versão 
original de três andamentos) é um intermezzo 
no qual o solista desenvolve uma longa linha 
cantabile contra um fundo contínuo de notas 
suspensas e escalas descendentes rápidas, 
que acabam por invadir toda a orquestra. O 
quarto andamento (o segundo na versão origi‑
nal) é uma Passacaglia baseada em repetições 
variadas da linha entrelaçada de clarinete do 
início; interrupções forçadas não perturbam a 
continuidade subjacente, e, de facto, reforçam 
a sua intensidade que ascende à dimensão do 

1 Técnica usada na polifonia medieval através da qual uma 
melodia surge dividida em pequenos fragmentos entoados 
alternadamente por duas ou mais partes vocais.

grito, até surgir um corte repentino. O finale – 
Appassionato – reintroduz e combina diferen‑
tes texturas ouvidas anteriormente na obra 
e adiciona alguns novos elementos, antes de 
culminar numa cadência (a partitura inclui uma 
cadência concebida pelo compositor e por 
Gawriloff a partir do andamento de abertura 
abandonado da primeira versão do concerto, 
apesar de Ligeti dizer que o solista pode, em 
vez disso, conceber a sua própria cadência). 
Esta é terminada abruptamente pela orques‑
tra, conduzindo a obra ao final.

ANTHONY BURTON, 2017

Tradução: Joaquim Ferreira
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Huw Daniel 
violino e direcção musical

Huw Daniel estudou na Ysgol Gyfun Ystalyfera, 
Sul de Gales, continuando depois como bolseiro 
em órgão no Robinson College (Cambridge), 
onde se diplomou em música com os máxi‑
mos louvores em 2001. Estudou depois violino 
barroco na Royal Academy of Music durante 
dois anos, com Simon Standage. Em 2004, 
foi membro da Orquestra Barroca da União 
Europeia (OBUE), cujos membros formaram 
depois a Harmony of Nations continuando a 
apresentar ‑se sob este nome.

É membro da Orchestra of the Age of Enli‑
ghtenment, do Dunedin Consort e da Orques‑
tra Barroca Irlandesa, além de concertino da 
Orquestra Barroca Casa da Música desde 
2004. Como concertino convidado, tem tocado 
e gravado com a OBUE, o English Concert, o 
King’s Consort, The Sixteen e o Barokkanerne 
de Oslo. Este ano foi convidado à última hora 
para dirigir a Orchestra of the Age of Enligh‑
tenment numa digressão com a integral dos 
Concertos Brandeburgueses. Toca num violino 
de Alessandro Mezzadri de ca. 1720, cedido 
pela Jumpstart Junior Foundation.

Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partitu‑
ras complexas de todos os estilos e épocas, a 
par de uma grande criatividade dramatúrgica, 
tornou Peter Rundel um dos maestros mais 
requisitados pelas principais orquestras euro‑
peias. É convidado regularmente para dirigir a 
Orquestra da Rádio da Baviera, a Orquestra 
Sinfónica Alemã de Berlim, a Sinfónica NDR e 
a Sinfónica WDR de Colónia, e desenvolve 
uma colaboração de grande proximidade com 
a Sinfónica SWR. Trabalhou também recen‑
temente com a Orquestra Nacional de Lille, 
a Filarmónica do Luxemburgo, a Filarmónica 
de Bruxelas, a Orquestra do Maggio Musicale 
Fiorentino e a Orquestra do Teatro dell’Opera 
em Roma.

Depois de uma abertura auspiciosa da 
temporada 2017/18 no Festival de Salzburgo 
(dirigindo um projecto com Martin Grubinger) e 
no Musikfest Berlin (dirigindo a Sinfónica SWR), 
estreia ‑se com a Sinfónica de Viena e regressa 
a grandes orquestras como a Sinfónica da 
Rádio de Frankfurt, a Sinfónica da Rádio da 
Baviera e a Filarmónica da Radio France.

Dirigiu estreias mundiais de produções de 
ópera na Ópera do Estado da Baviera, Festwo‑
chen de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Gran 
Teatre del Liceu, Festival de Bregenz e Schwet‑
zinger SWR Festspiele, trabalhando com ence‑
nadores prestigiados como Peter Konwitschny, 
Peter Mussbach, Philippe Arlaud, Heiner 
Goebbels, Reinhild Hoffmann, Carlus Padrissa 
(La Fura dels Baus) e Willy Decker. O seu traba‑
lho em ópera inclui o repertório tradicional e 
também produções de teatro musical contem‑
porâneo inovador como Donnerstag do ciclo 
Licht de Stockhausen, Massacre de Wolfgang 
Mitterer e as estreias mundiais das óperas 
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Nacht e Bluthaus de Georg Friedrich Haas, Ein 
Atemzug – die Odyssee de Isabel Mundry e Das 
Märchen e La Douce de Emmanuel Nunes. A 
produção espectacular de Prometheus, que 
Rundel dirigiu na Ruhrtriennale, foi premiada 
com o Carl ‑Orff ‑Preis em 2013. Em 2016 e 
2017, dirigiu De Materie de Heiner Goebbels no 
Armory Hall de Nova Iorque e no Teatro Argen‑
tino La Plata, uma produção que estreou na 
Ruhrtriennale em 2014.

Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen, 
Alemanha. Estudou violino com Igor Ozim e 
Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver e Nova 
Iorque, e direcção com Michael Gielen e Peter 
Eötvös. O compositor Jack Brimberg foi tam‑
bém um dos seus mentores em Nova Iorque. 
Entre 1984 e 1996, integrou como violinista o 
Ensemble Modern, com o qual mantém uma 
relação próxima como maestro. Na área da 
música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, 
Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum Wien. 
É convidado regular do Ensemble intercontem‑
porain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou ‑se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este agru‑
pamento em importantes festivais europeus. 

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.

Pedro Castro oboé barroco

Pedro Castro nasceu em 1977 no Porto. É diplo‑
mado pela Escola Superior de Música de Lis‑
boa, sob a orientação de Pedro Couto Soares, 
e pelo Conservatório Real de Haia na Holanda, 
sob a orientação de Sebastian Marq (flauta) e 
Ku Ebbinge (oboé barroco). No âmbito do Mes‑
trado em Artes Musicais na Universidade Nova 
de Lisboa, realizou a tese Serenata L’Angelica 
– um estudo performativo. Realizou também o 
Doutoramento em Música na Universidade de 
Aveiro, cuja dissertação versou sobre A tradi-
ção da serenata de corte no tempo de D. Maria I.

A sua actividade artística passa por várias 
orquestras e agrupamentos de instrumentos 
históricos nos principais centros artísticos 
europeus. Em Outubro de 2009 dirigiu a estreia 
moderna da serenata L’Angelica de João de 
Sousa Carvalho. Em 2012 dirigiu a ópera Paride 
ed Elena de Gluck numa produção encenada 
por Clara Andermatt.

Como solista, apresentou ‑se com a Orques‑
tra Capela Real, a Orquestra Divino Sospiro e 
a Orquestra Barroca Casa da Música, inter‑
pretando concertos para oboé e orquestra de 
Vivaldi, Telemann, Handel, Marcello e J. S. Bach. 
No oboé clássico e com o Quarteto Arabesco 
interpretou o quarteto de Mozart, ícone do 
repertório virtuosístico do Classicismo. Cola‑
bora também com o agrupamento Sete Lágri‑
mas, com o qual realizou várias gravações e 
digressões pela Europa.

É coordenador artístico do grupo de música 
antiga Concerto Campestre, com o qual pro‑
duziu a primeira gravação mundial da serenata 
L’Angelica de João de Sousa Carvalho, editada 
e distribuída pela etiqueta Naxos em 2016.
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Ilya Gringolts violino

O violinista russo Ilya Gringolts junta o virtuo‑
sismo à sensibilidade interpretativa e procu‑
ra constantemente novos desafios musicais. 
Solista muito requisitado, dedica ‑se ao gran‑
de repertório orquestral mas também a obras 
contemporâneas ou raramente interpretadas. 
Estreou composições de Peter Maxwell Davies, 
Augusta Read Thomas, Christophe Bertrand 
e Michael Jarrell. Interessa ‑se também pela 
interpretação historicamente informada, cola‑
borando com agrupamentos especializados 
(Orquestra Barroca Finlandesa, Arcangelo, 
Oxford Philharmonia).

Ilya Gringolts tem tocado com grandes or‑
questras por todo o mundo, tais como as Filar‑
mónicas de Liverpool, São Petersburgo e Los 
Angeles; as Sinfónicas da BBC, Alemã de Ber‑
lim, de Chicago e NHK; a Orquestra de Câmara 
Mahler; e as duas orquestras da Rádio do Su‑
doeste da Alemanha. Recentemente colabo‑
rou com as Sinfónicas da Rádio da Baviera, de 
Bamberg, da Cidade de Birmingham e de Sin‑
gapura; e com as Filarmónicas de Israel, Varsó‑
via e Copenhaga.

Iniciou a presente temporada com recitais 
a solo no Musikfest Berlin e no Salzburger Fest‑
spiele, aclamados pela crítica, seguindo ‑se con‑
certos em Colónia, Estocolmo, Baden ‑Baden 
e Buenos Aires. Neste Outono reúne ‑se com a 
Orquestra Barroca Finlandesa para interpretar, 
como maestro ‑solista, concertos para violino 
de Locatelli raramente apresentados.

Ilya Gringolts é primeiro violino do Quarte‑
to Gringolts, que fundou em 2008 e com o qual 
se tem apresentado em prestigiados festivais 
de música. Em música de câmara, toca com 
Yuri Bashmet, David Kadouch, Itamar Golan, 
Peter Laul, Aleksandar Madzar, Nicolas Alts‑

taedt, Andreas Ottensamer, Antoine Tamestit 
e Jörg Widmann, sendo regularmente convida‑
do de vários festivais (Lucerna, Kuhmo, Ver‑
bier, Colmar, Festival Enesco de Bucareste, 
Serate Musicali em Milão e Philharmonia de 
São Petersburgo).

Depois de diversos discos aclamados pa‑
ra as editoras Deutsche Grammophon, BIS 
e Hyperion, Ilya Gringolts gravou três CD de 
música de câmara de Schumann (Onyx), os 
24 Caprichos de Paganini para violino so‑
lo, os Concertos para violino de Mieczysław 
Weinberg e Dvořák (Deutsche Grammophon), 
duos de Stravinski (BIS) e, já em 2017, Concer‑
tos de Korngold e Adams com a Filarmónica de 
Copenhaga (Orchid Classics).

Depois de estudar violino e composição 
com Tatiana Liberova e Jeanna Metallidi em 
São Petersburgo, Ilya Gringolts estudou na Jui‑
lliard School of Music com Itzhak Perlman. Em 
1998 ganhou o Prémio Paganini, tendo sido o 
vencedor mais jovem de sempre deste con‑
curso internacional de violino. Ensina na Aca‑
demia das Artes de Zurique e é membro da 
Academia Real Escocesa de Música e Teatro 
em Glasgow. Toca um violino Giuseppe Guar‑
neri “del Gesù” (Cremona 1742 ‑43), cedido por 
uma colecção privada.
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Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo 
Bernardini, Fabio Biondi, Harry Christophers, 
Antonio Florio, Paul Hillier, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Christophe Rousset, Daniel 
Sepec, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova e agrupa‑
mentos como The Sixteen ou o Coro Casa da 
Música. Em 2017 acompanhou pela primeira 
vez a grande violinista inglesa Rachel Podger 
e celebrou a Páscoa com a voz da soprano 
Mónica Monteiro, dando a conhecer os como‑
ventes Pianto di Maria de Ferrandini e Salve 
Regina de Vivaldi, num programa que incluiu 
o célebre Concerto para oboé de Albinoni na 
interpretação de Pedro Castro. Viaja até ao 
classicismo com sinfonias célebres de Mozart e 
Haydn e percorre a música de Handel, especial‑
mente num programa dedicado à vida teatral 
de Londres no século XVIII e no concerto espe‑
cial de Natal, com o Coro Casa da Música, que 
inclui a primeira parte do fabuloso Messias.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Handel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida.

Apresentou ‑se em digressão em várias 
cidades portuguesas e também em Espanha 
(Festival de Música Antiga de Úbeda y Baeza), 
Inglaterra (Festival Handel de Londres) e França 
(Festivais Barrocos de Sablé e de Ambronay). 
Ao lado do Coro Casa da Música, interpre‑
tou Cantatas de Natal de Bach em concer‑
tos no Porto e Ourense. Em 2015 estreou ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Handel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional. 
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix En‑
semble apresentou em estreia absoluta mais de 
oitenta e cinco obras e foi dirigido pelos maes‑
tros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper de Roo, 
Pierre ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, 
Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, Mat‑
thias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, 
Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad Lubman, 
Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel, Baldur 
Brönnimann, Heinz Holliger, Olari Elts e Pedro 
Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se em 
Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, 
Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, Ourense, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Hamburgo, 
Luxemburgo e Bruxelas, incluindo festivais 
como Wiener Festwochen e Wien Modern 
(Viena), Agora (IRCAM – Paris) e Printemps 
des Arts (Monte Carlo). Entre as obras inter‑
pretadas em estreia mundial incluíram ‑se duas 
encomendas a Wolfgang Rihm, o concertino 
para piano Jetzt genau! de Pascal Dusapin no 
programa de encerramento do Festival Musica 
de Estrasburgo, Le soldat inconnu de Geor‑
ges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
– ambos com encenação de Nuno Carinhas. 

Em 2016 juntou ‑se à banda de rock Mão Morta 
para um programa com arranjos originais de 
Telmo Marques sobre o repertório do colectivo 
bracarense. O projecto Ring Saga, com música 
de Richard Wagner adaptada por Jonathan 
Dove e Graham Vick, levou o Remix Ensemble 
ao Festival Musica de Estrasburgo, Cité de la 
Musique em Paris, Saint ‑Quentin ‑en ‑Yvelines, 
Théâtre de Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand 
Théâtre du Luxembourg e Grand Théâtre de 
Reims.

Entre os projectos para 2017, merece 
destaque a retrospectiva da obra de Harrison 
Birtwistle, a estreia nacional do Stabat Mater 
Dolorosa de James Dillon, a interpretação do 
Concerto para violino de Ligeti, por Ilya Grin‑
golts, ou ainda um cine ‑concerto com nova 
música para um clássico do cinema de terror: 
Nosferatu de Murnau.

O Remix tem quinze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin Rehnqvist, 
Dusapin, Francesconi, Unsuk Chin, Schöllhorn 
e Aperghis. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013.  
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ORQUESTRA BARROCA 
CASA DA MÚSICA

Violino I 
Huw Daniel 
César Nogueira 
Priscar Stalmarki 
Bárbara Barros 

Violino II 
Reyes Gallardo 
Ariana Dantas 
Flávio Aldo 
Manuel Maio 

Viola
Miriam Macaia 
Manuel Costa 

Violoncelo
Filipe Quaresma 
Vanessa Pires 

Contrabaixo 
José Fidalgo 

Oboé 
Pedro Castro 
Andreia Carvalho 

Fagote 
José Rodrigues Gomes 

Cravo 
Fernando Miguel Jalôto 

REMIX ENSEMBLE 
CASA DA MÚSICA

Violino
Angel Gimeno
José Pereira
Ianina Khmelik
Afonso Fesch
Ana Madalena Ribeiro

Viola
Trevor McTait
Isabel Pereira
David Lloyd

Violoncelo
Oliver Parr
Tiago Silva

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
Ana Raquel Lima

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor J. Pereira
Ricardo Alves

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Sousa

Trompete
Aleš Klančar

Trombone
Ricardo Pereira

Tuba
Adélio Carneiro

Percussão
Mário Teixeira
Manuel Campos

Piano
Jonathan Ayerst



FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

AGEAS PORTUGAL

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

APDL – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

BA VIDRO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

CIN, S. A. 

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

SDC INVESTIMENTOS SGPS, S.A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA PORTUGAL

PHAROL, SGPS, S.A.

PORTO EDITORA, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

RAR 

NEW COFFEE 

PATHENA / I2S

PRIMAVERA BSS

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  

PATRONO CHEFE DE NAIPE TROMPETE DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
LUCIOS



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


