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Orquestra 
Sinfónica
do Porto Casa da Música
Martin André direcção musical 
Jonas Palm violoncelo*

1ª PARTE

Joachim Raff 
Eine feste Burg ist unser Gott, abertura para um drama sobre a Guerra dos Trinta Anos, 
op. 127 (1854, rev.1865; c.20min)

Robert Schumann
Concerto para violoncelo e orquestra em Lá menor, op. 129 (1850; c.25min)

1. Nicht zu schnell  [Não muito rápido] –
2. Langsam  [Lento] –
3. Sehr lebhaft  [Muito animado]

2ª PARTE

Felix Mendelssohn
Sinfonia n.º 5, Reforma, op. 107 (1830; c.28min)

1. Andante – Allegro con fuoco
2. Allegro vivace
3. Andante –
4.  Coral: “Ein’ veste Burg ist unser Gott” 

(Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso)

*VENCEDOR DO 5º PRÉMIO INTERNACIONAL SUGGIA/FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Martin André 
sobre o programa. 

https://vimeo.com/278172449

MECENAS PRÉMIO SUGGIAAPOIO INSTITUCIONAL

Na impossibilidade de contar com a presença do maestro 
Christoph Altstaedt, por motivos de força maior, a Casa 
da Música agradece a Martin André a disponibilidade 
para dirigir este concerto, à última hora.
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Joseph Joachim Raff 
LACHEN (SUÍÇA), 27 DE MAIO DE 1822 

FRANKFURT-AM-MAIN, 24 DE JUNHO DE 1882 

Eine feste Burg ist unser Gott, op. 127

Joachim Raff, compositor, professor e pianista 
suíço-germânico, foi considerado no seu 
tempo um dos principais compositores vivos, 
tendo alcançado uma reputação próxima da 
de Brahms e Wagner; mas após a sua morte 
essa popularidade rapidamente entrou num 
declínio irreversível. Extremamente prolífico, 
compôs nos mais variados géneros, e entre 
a sua vasta produção, hoje em grande parte 
esquecida, encontram-se também alguns 
exemplos arrojados e originais, tendo as suas 
inovações exercido influência sobre a obra 
inicial de jovens compositores como Richard 
Strauss, Tchaikovski, Sibelius e Mahler. No 
catálogo da sua obra destacam-se particu-
larmente as onze sinfonias, sendo surpreen-
dente a inexistência de poemas sinfónicos, 
dada a proximidade do compositor com Liszt 
durante uma fase importante da sua carreira. 
Ao nível da música sinfónica, refira-se também 
um pequeno conjunto de aberturas, entre as 
quais a mais bem -sucedida foi Eine feste Burg 
ist unser Gott, op. 127.

No Verão de 1854, Raff escrevia música de 
cena (WoO 17) para a peça teatral Bernhard 
von Weimar, de Wilhelm Genast, dedicada a 
uma importante figura da Guerra dos Trinta 
Anos – o conflito que no século XVII opusera o 
Catolicismo e o Protestantismo em ascensão. 
Estreada em 1855, rapidamente desapareceu 
do repertório; mas Raff resolveria retrabalhar 
a sua abertura em 1865, fazendo-a estrear a 26 
de Março de 1866, integrada no programa de 
um concerto de benefício para viúvas e órfãos. 

O subtítulo que lhe atribuiu, “Abertura para um 
drama sobre a Guerra dos Trinta Anos”, é indi-
cativo da primitiva função dessa música. Nesse 
sentido, assume um lugar central a referência 
ao coral luterano “Ein’ feste Burg ist unser Gott”, 
literalmente “o nosso Deus é uma poderosa 
fortaleza” (do Salmo 46), cuja melodia terá sido 
composta pelo próprio Lutero em 1528. Trata-
-se de uma obra que demonstra amplamente a 
competência do compositor ao nível da escrita 
para orquestra.

A obra inicia-se num Andante religioso, 
com as madeiras a apresentar a melodia coral 
sobre o suave acompanhamento das cordas. 
Depois de algumas elegantes elaborações, e 
sem nunca ter atingido grande intensidade, a 
música transita para um ambiente mais escuro, 
iniciando-se, após uma passagem de carác-
ter marcial, um Allegro eroico, em Ré menor, 
o qual, concebido numa forma sonata clara, 
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constitui o corpo principal da peça, evocando 
o episódio histórico da Guerra dos Trinta Anos. 
O 1º tema, dramático, caracteriza-se particu-
larmente pelos seus ritmos pontuados (talvez 
reminiscentes do poema sinfónico Mazeppa, 
de Liszt). Já o 2º tema, em Fá maior, mais vaci-
lante, vem produzir um acentuado contraste 
com aquele, crescendo até um clímax em que a 
melodia coral faz uma aparição efémera, numa 
grande fanfarra de metais, antes de regressar à 
atmosfera de delicadeza. Tem então lugar uma 
extensa secção de desenvolvimento elaborada 
a partir dos dois temas contrastantes, a qual 
acelera até desembocar num episódio fugato 
nas cordas, bastante efectivo, que se inten-
sifica até atingir um novo ponto culminante, 
de carácter tempestuoso, no qual a melodia 
coral é mais uma vez reafirmada pelos metais. 
Mas esta rapidamente se desvanece, inician-
do-se de imediato a recapitulação que recu-
pera apenas o 2º tema, transposto desta feita 
para Ré maior, combinando-o com a melo-
dia coral. Um novo regresso ao modo menor 
vem marcar o início de um segundo desenvol-
vimento, bastante mais curto, durante o qual 
é preparado o encerramento da obra. O rolar 
dos tímpanos e uma intervenção do violoncelo 
vem introduzir a secção final, Allegro trion‑
fale, em Ré maior. Quando o tempo abranda 
para Andante, a melodia coral é ouvida uma 
última vez: primeiro citada em modo menor, 
pelas cordas, e, depois de um impressionante 
crescendo, enunciada por toda a orquestra. 
Retorna então o Allegro trionfale, que com a 
sua vitoriosa cadência marcial remata a obra 
em ambiente de grande júbilo.

Robert Schumann
ZWICKAU, 8 DE JUNHO DE 1810

ENDENICH, 29 DE JULHO DE 1856

Concerto para violoncelo e orquestra em 
Lá menor, op. 129

Robert Schumann foi um dos principais 
expoentes do Romantismo musical, tendo-se 
destacado sobretudo pelo contributo que deu 
à música para piano e ao Lied germânico. Cedo 
revelou o seu interesse pela música e pela lite-
ratura, o que o levaria a desenvolver um estilo 
composicional profundamente marcado por 
modelos literários, cujas implicações se obser-
vam não só na sua produção liederística mas 
também na própria música instrumental. A 
música com orquestra contava-se também 
entre os seus interesses enquanto compositor, 
mas só a partir de 1839 começou a dedicar-se 
a ela mais seriamente. Um episódio determi-
nante nesse sentido terá sido certamente a sua 
nomeação como director de orquestra munici-
pal em Düsseldorf, em 1850, cidade para onde 
se mudou com a família em Setembro desse 
ano, após um período de insatisfação com a 
vida musical de Dresden. De facto, nos três 
meses seguintes, Schumann viria a comple-
tar duas das suas principais obras orques-
trais: a Sinfonia n.º 3, em Mi bemol maior, op. 97, 
Renana, e o Concerto para violoncelo e orques-
tra, em Lá menor, op. 129. Composto no espaço 
de apenas duas semanas em Outubro desse 
ano, este concerto seria depois alvo de algumas 
revisões até à sua publicação em 1854, tendo 
a sua estreia ocorrido a 23 de Abril de 1860, 
em Oldenburg. Apesar de hoje ser considerada 
uma obra central no repertório do instrumento, 
a sua recepção inicial não foi particularmente 
positiva, o que terá sido devido em boa parte à 
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sua natureza predominantemente introspec-
tiva e ao reduzido espaço concedido à exibição 
virtuosística do solista. Mas o compositor não 
deixou de explorar o instrumento ao máximo, 
mantendo a orquestra num plano secundá-
rio que permite que o solista projecte todo o 
seu lirismo.

O 1º andamento, Nicht zu schnell, abre 
com três acordes nas madeiras que desde 
logo enunciam um importante motivo, ao que 
se segue imediatamente, sem a tradicional 
exposição orquestral dos temas principais, a 
entrada em cena do violoncelo solista com o 
1º tema, uma melodia marcada pela melanco-
lia e pelo ardor característicos do imaginário do 
romantismo musical. Um curto mas vigoroso 
episódio orquestral vem introduzir um novo 
tema, uma ideia mais apaixonada, em Dó maior, 
que integra o motivo inicial de três notas, e que 
é marcada pelas suas inflexões cromáticas e 
expressivos intervalos ascendentes, para além 
de um conciso ritmo de tercina. Esse mesmo 
ritmo assume um destaque considerável na 
secção de desenvolvimento, na qual a música 
se torna bastante mais tempestuosa, surgindo 
o 1º tema na trompa em tonalidades remotas. 
A recapitulação pouco modifica o material da 
exposição, fluindo até que uma inesperada 
intervenção do solista opera a modulação e 
a transição para o 2º andamento, Langsam, 
em Fá maior. Este consiste essencialmente 
num curto episódio lírico que tem o violoncelo 
solista como grande protagonista, com uma 
linha melódica de grande expressividade e deli-
cadeza que paira sobre um elegante acompa-
nhamento em pizzicato, destacando-se ainda 
o diálogo com um outro solista do naipe dos 
violoncelos. Depois de, numa secção central, 
o solista adornar essa melodia com cordas 
duplas, a orquestra recorda o tema que inau-
gurou o concerto e logo o solista inicia um reci-

tativo, o qual, cada vez mais agitado, abre com 
determinação o caminho para o finale. O 3º e 
último andamento, Sehr lebhaft, novamente 
em Lá menor, é um resoluto rondó em que o 
solista, depois da introversão que caracteri-
zou os andamentos anteriores, tem a possibi-
lidade de demonstrar outra vertente das suas 
competências, não obstante a abominação do 
compositor pela ostentação virtuosística. São 
apresentados dois temas contrastantes, um 
primeiro mais determinado e um outro mais 
intimista, em que se destaca o diálogo entre o 
violoncelo e as madeiras, continuando as remi-
niscências do 1º andamento a pontuar o fluxo 
do discurso. A cadência em que tradicional-
mente cabe ao solista exibir o seu virtuosismo 
surge perto do final deste andamento, com a 
peculiaridade de incluir um acompanhamento 
orquestral, conduzindo a uma curta coda que 
encerra o concerto com vigor.



6

Felix Mendelssohn
HAMBURGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1809

LEIPZIG, 4 DE NOVEMBRO DE 1847

Sinfonia n.º 5, Reforma, op. 107

Felix Mendelssohn foi um dos mais notáveis 
talentos precoces da música do século XIX. 
Beneficiado por condições sociais e culturais 
privilegiadas, desenvolveu um estilo composi-
cional que conciliava as suas raízes no século 
XVIII (Händel e Bach, Haydn e Mozart) com a 
absorção da nova estética musical romântica 
emergente. Quando em 1830 a Igreja Luterana 
se preparava para comemorar o 300º aniver-
sário da Confissão de Augsburgo, um episódio 
fundamental na ascensão da fé protestante, o 
jovem Mendelssohn, ele próprio originário de 
uma família judaica convertida ao luteranismo, 
decidiu dar o seu contributo compondo uma 
grande sinfonia destinada a essas celebra-
ções. Nesse intuito, o compositor, que no ano 
anterior tinha feito reviver em Berlim a Paixão 
segundo S. Mateus, inspirava-se no modelo de 
Bach, que exactamente 100 anos antes havia 
escrito a cantata Ein’ feste Burg ist unser Gott 
(BWV 80) para o bicentenário da Igreja Lute-
rana, concedendo na sua nova sinfonia um 
lugar central, tal como naquela obra, à melodia 
do coral luterano com o mesmo título, que terá 
sido composta pelo próprio Lutero em 1528. 
Mendelssohn iniciou a sua composição ainda 
durante a passagem pelas Ilhas Britânicas, no 
Outono de 1829, concluindo-a na Primavera de 
1830, a tempo das festividades previstas, mas 
estas seriam canceladas devido aos eventos 
revolucionários desse ano. A sua estreia seria 
novamente agendada para Paris, já em 1832, 
aproveitando uma passagem por essa cidade, 
mas os músicos da célebre orquestra diri-

gida por Habeneck recusaram-se a fazê-lo, 
censurando o que consideravam ser contra-
ponto demasiado denso. Nesse mesmo ano, 
Mendelssohn dirigiria a sua estreia em Berlim, 
retirando-a imediatamente de circulação. A 
obra seria publicada apenas 21 anos após a 
morte do compositor, o que justifica que a sua 
numeração não reflicta o facto de ter sido a 
segunda na ordem de composição.

O 1º andamento abre com uma introdução, 
Andante, que começa por elaborar contra-
pontisticamente um motivo de quatro notas 
cuja história remonta ao Magnificat do Canto 
Gregoriano, conduzindo a uma outra citação, 
o chamado “Amen de Dresden” (um modo de 
entoação da palavra Amen comum nas igre-
jas de Dresden desde o século XVIII). Anun-
ciado pelos metais, este fragmento surge nas 
cordas, pianissimo, e dá lugar ao corpo princi-
pal do andamento, um Allegro con fuoco em Ré 
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menor. O 1º tema, de carácter sombrio e deter-
minado, remete para o estilo Sturm um Drang 
que tanto marcara a música de Haydn e Mozart 
no modo menor: e o 2º tema contrastante, de 
acordo com as expectativas da forma sonata, 
introduz uma atmosfera de maior lirismo. No 
desenvolvimento, estas ideias são elabora-
das num longo fugato, cuja tempestuosidade 
desemboca numa pacífica reafirmação do 
“Amen de Dresden”. A reexposição começa 
num tempo mais lento do que no início e com 
significativas alterações dinâmicas, mas rapi-
damente é recuperado o ímpeto original. O 
2º andamento, Allegro vivace, em Si bemol 
maior, é um breve e despreocupado scherzo 
que contrasta fortemente com a seriedade do 
andamento anterior. Inclui ainda um trio, em 
Sol maior, em que os dois oboés apresentam 
uma melodia em estilo pastoral, antes da repe-
tição da secção inicial com carácter mais apai-
xonado. Já o 3º andamento, Andante, em Sol 
menor, é uma ária em que os primeiros violi-
nos enunciam uma melodia dolente, sobre 
um acompanhamento bastante simples, a 
qual parece ter sido influenciada pelo espí-
rito do Arioso da Sonata para piano op. 110 
de Beethoven. Por fim, o finale tem início num 
Andante con moto, em Sol maior, com um solo 
de flauta que entoa o coral “Ein’ feste Burg ist 
unser Gott”. A orquestra congrega-se gradual-
mente, tratando a melodia contrapontistica-
mente. No final de uma secção Allegro vivace é 
alcançada a tonalidade de Ré maior, seguindo-
-se um Allegro maestoso em forma sonata, no 
qual aquele hino assoma com frequência – seja 
em fragmentos, seja em novos temas dele deri-
vados, ocorrendo na coda a sua última majes-
tosa proclamação.

LUÍS MIGUEL SANTOS, 2018
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Martin André direcção musical

Depois de estudar violino e piano na Yehudi 
Menuhin School, Martin André prosseguiu os 
estudos musicais na Universidade de Cambri-
dge e estreou-se profissionalmente a dirigir Aida 
na Ópera Nacional de Gales, em 1982. Recen-
temente comemorou 30 anos de uma carreira 
desenvolvida em teatros de ópera e salas de 
concerto de todo o mundo.

Martin André tem um repertório de ópera 
vasto, mas é particularmente conhecido pelas 
suas interpretações de Janáček, Verdi e Mozart. 
É um dos raros maestros que dirigiu todas as 
principais companhias de ópera britânicas, 
apresentando obras como Un ballo in maschera 
(Royal Opera House) e as estreias britânicas de 
Cornet Christoph Rilke de Matthus e The Makro‑
poulus Case (Glyndebourne Touring Opera). 
Dirigiu ainda obras de Prokofieff e Mozart, e 
ainda a estreia mundial de Bakxai de John Buller 
na English National Opera. Ao longo da última 
década aprofundou a relação com a Opera 
North, com óperas de Martinů, Falla, Rachmani-
noff, Puccini, Verdi, Gounod e Janáček. Em 2000 
dirigiu uma transmissão em directo de As Bodas 
de Fígaro para a BBC. Com a Garsington Opera, 
dirigiu óperas de Stravinski, Martinů, Mozart e 
Humperdinck. Foi Director Musical da English 
Touring Opera entre 1993 e 1996.

A sua carreira internacional começou em 
1986, com a estreia norte-americana de Da 
Casa dos Mortos de Janáček para a Ópera de 
Vancouver. Estreou-se nos EUA a dirigir Carmen 
para a Ópera de Seattle. Tem trabalhado regular-
mente em países como Áustria, Canadá, Repú-
blica Checa, Dinamarca, Alemanha, Holanda, 
Israel, Itália, Nova Zelândia, Portugal, África do 
Sul e EUA. No domínio da música sinfónica, o seu 
repertório é também extenso e variado, desta-

cando-se particularmente as obras de Mozart, 
Nielsen, Chostakovitch e Tchaikovski. Desen-
volve relações especialmente duradouras com 
a Sinfónica de Limburgo (Holanda), a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e o Collegium 
Musicum Bergen (Noruega). 

Martin André tem um interesse particu-
lar em ajudar a nova geração de músicos. Tem 
uma relação próxima com o Royal College of 
Music (Londres) desde 2000, onde criou um 
Programa de Treino de Repertório Orques-
tral. Em 2006, fundou a orquestra portuguesa 
de jovens Momentum Perpetuum, que dirigiu 
durante cinco anos e com a qual fez uma digres-
são a Itália.

Entre 2010 e 2013, foi Director Artístico do 
Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa. Para 
além das funções executivas, dirigiu várias 
produções entre as quais uma trilogia de La 
traviata, Il trovatore e Rigoletto para comemo-
rar o Bicentenário de Verdi em 2013. Com a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigiu a inte-
gral das Sinfonias de Mozart e outras grandes 
obras sinfónicas e corais. Desenvolveu depois 
dois grandes projectos na Dinamarca com as 
óperas Lucia di Lammermoor e L’amico Fritz 
para a Den Jyske Opera. Com a Sinfónica da 
BBC e os BBC Singers, fez a estreia mundial de 
A Christmas Carol de Neil Brand. Dirigiu também 
a Orquestra Sinfónica de Banguecoque.

Em 2017 regressou ao Teatro de São Carlos 
com as óperas Der Zwerg de Zemlinsky e 
I pagliacci de Leoncavallo, num espectáculo duplo 
encenado por Nicola Raab. No Royal Northern 
College, em Manchester, dirigiu Cendrillon de 
Massenet, uma das suas obras preferidas, com 
encenação de Olivia Fuchs. Interpretou ainda 
Brahms e Chostakovitch com a Sinfónica de 
Sonderjyllands.
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Jonas Palm violoncelo

Jonas Palm nasceu em Ludwigsburg, em 1993, 
e começou a estudar violoncelo aos 7 anos. 
Estudou com Jean -Guihen Queyras e Canra-
din Brotbek na Universidade de Música e Artes 
Cénicas de Estugarda, com Clemens Hagen na 
Universidade Mozarteum em Salzburgo, e actual-
mente frequenta a Escola de Música Hanns Eisler 
(Berlim) sob orientação de Nicolas Altstaedt.

Ganhou o 1º Prémio no Concurso Alemão 
de Música, que inclui uma bolsa da Deuts-
cher Musikwettbewerb, o Prémio Suggia e o 2º 
Prémio no Concurso da Universidade Mendel-
ssohn Bartholdy. Em 2014 foi indicado por 
Tabea Zimmermann para o programa da Casa 
Beethoven de Bona. Ganhou três galardões no 
Concurso de Jovens Músicos da Alemanha, 
tendo recebido inúmeros prémios especiais. 
Em 2015, o seu álbum de estreia com música de 
Beethoven, Mendelssohn, Janáček e Dutilleux foi 
lançado pela Genuin.

Tocou como solista com várias orquestras, 
incluindo a Sinfónica da Rádio SWR de Estu-
garda, a Orquestra Real de Câmara da Valónia, 
as Filarmónicas de Estugarda, as Orquestras 
Neubrandenburg e Clássica de Bona, a Sinfónica 
de Ludwigsburg e o Ludwigsburg Concerto. 
Apresentou-se em salas como Konzerthaus 
de Berlim, Bremer Glocke, Liederhalle de Estu-
garda, Meistersingerhalle de Nuremberga e 
Beethovenhalle de Bona. Participou em diver-
sos festivais na Alemanha, incluindo o Ludwigs-
burger Schlossfestspiele, o Kasseel Musiktage 
e o Young Euro Classic Berlim. 

Frequentou masterclasses com figuras 
como Eberhard Feltz, Yo-Yo Ma, Steven Isserlis, 
Jens-Peter Maintz, Wolfgang Emanuel Schmidt, 
Troels Svane e Tabea Zimmermann. Na Acade-

mia do Festival de Heidelberg, tocou com os 
pianistas Marc-André Hamelin e Igor Levit. 

Como solista, em duo com piano e em quar-
teto de cordas, Jonas Palm tocou para as rádios 
Deutschlandfunk, Deutschland radio Kultur, 
WDR, SWR e Br -Klassic. Toca num violoncelo de 
Matteo Goffriller, cedido pela Landessammlung 
Baden-Württemberg.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

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, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado com a orquestra constam os nomes 
de Pierre -Laurent Aimard, Jean -Efflam Bavou-
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, 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 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, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger e Harrison 
Birtwistle, a que se junta em 2018 o compositor 
austríaco Georg Friedrich Haas.

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 inte-
grais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques-
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate-
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi-
res 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 2018, a Orques-
tra apresenta um conjunto de obras -chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre-
tada cantata Gurre ‑Lieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta‑
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém-
-descoberta de Stravinski, um cine -concerto 
com o filme Há Lodo No Cais em celebração 
dos 100 anos de Leonard Bernstein e as sono-
ridades inusitadas de um concerto de Haas ao 
lado de um quarteto de trompas alpinas!

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
Dorota Siuda*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
Ianina Khmelik
Andras Burai
Vadim Feldblioum
José Despujols
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
José Sentieiro
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Paul Almond
Inês Bastos*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Gergely Suto
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tímpanos
Jean-François Lézé

*instrumentistas convidados
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