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1ª PARTE

Georg Philipp Telemann
Suite La Bizarre, TWV 55:G2 
(séc.XVIII; c.18min)

1. Ouverture
2. Courante
3. Gavotte en rondeau
4. Branle
5. Sarabande
6. Fantaisie
7. Menuets I et II
8. Rossignol

Jean-Baptiste Lully
Suite de Armide (1686; c.25min)

1.  Ouverture
2.  Entrée
3.  Menuet
4.  Gavotte
5.  Entrée
6.  Menuet I e II
7.  Sarabande I e II
8.  Premier Air
9.  Second Air
10. Ritournelle
11. Air
12. Gavotte
13.  Canaries
14.  Passacaille 

2ª PARTE

Johann Joseph Fux
Concerto em Ré menor, Le dolcezze e 
l’amerezze della notte (c.1700; c.14min)

1. Der Nachtwächer
2. Menuette – Trio 
3. Fantasie notturne
4. Ronfatore
5. Aria 

Georg Muffat
Læta poesis, de Florilegium secundum 
(pub.1698; c.15min)

1. Ouverture
2. Les Poëtes 
3. Jeunes Espagnols 
4. Autre pour les mêmes 
5. Les Cuisiniers
6. Les Hachis 
7. Les marmitons 

Johann Sebastian Bach
Fantasia e Fuga em Sol menor, BWV 542* 
(1708-23; c.12min) 

*Transcrição para orquestra por Laurence Cummings e Huw Daniel.

A Orquestra Barroca Casa da Música apresentou este programa no festival 

Braga Barroca 2018, a 22 de Setembro.
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No seu Ensaio sobre a verdadeira arte de tocar 
instrumentos de tecla (1753; 1762), C. P. E. Bach 
(1714 ‑88) dedica um capítulo inteiramente à 
fantasia e à técnica da improvisação. Refere a 
fantasia como veículo privilegiado para a apli‑
cação dessa técnica, e salienta a combinação 
de “talento natural”, “habilidade para impro‑
visar” e conhecimentos sólidos de harmo‑
nia musical que a performance de fantasias 
requer. Embora esta descrição não remeta 
necessariamente para obras em notação musi‑
cal, chegaram até nós variados exemplos de 
partituras com o título de ‘fantasia’, em parti‑
cular desde o séc. XVI. Não se tratando de 
improvisações, emulam essa prática em estilo 
e técnica. Enquanto corpus ligado a determi‑
nadas épocas ou estilos locais, representam 
também exemplos (seguramente limitados 
em abrangência e variedade) do que pode‑
riam ter sido as performances improvisadas. 
Embora a publicação de fantasias para ensem‑
bles instrumentais tenha sofrido um declínio 
acentuado no séc. XVIII, manteve ‑se relevante 
na composição para instrumentos de tecla a 
solo. A influência do seu estilo, um veículo eficaz 
tanto para a demonstração de competências 
de composição como de virtuosidade perfor‑
mativa, está patente em algumas obras instru‑
mentais do período barroco, mesmo quando os 
títulos não remetem para o género. Expressa‑
‑se, nomeadamente, através do recurso a 
técnicas de composição de cariz mais experi‑
mental, como a utilização de dissonâncias não 
preparadas ou resolvidas de forma convencio‑
nal, ambiguidades rítmicas, alusões a conteú‑
dos extramusicais, ou formatos e estruturas 
frásicas incomuns.

Georg Phillipp Telemann
MAGDEBURG, 14 DE MARÇO DE 1681 

HAMBURGO, 25 DE JUNHO DE 1767

Suite La Bizarre, TWV 55:G2

Johann Joachim Quantz, no seu tratado para 
flauta de 1752, descreve a combinação de esti‑
los nacionais que caracteriza o estilo alemão. 
De facto, a influência do estilo francês, também 
referida por outros autores da época, foi parti‑
cularmente sentida nas zonas geográficas de 
língua alemã, na altura fraccionadas em terri‑
tórios de variadas tipologias políticas. A língua 
e a cultura francesas, associadas à opulência 
da corte deste país, constituíam uma referên‑
cia para os pequenos potentados do territó‑
rio alemão, e eram adoptadas e preferidas 
como meios de expressão e criação nos círcu‑
los aristocráticos. Consequentemente, vários 
compositores direccionaram a sua actividade 
no sentido de criar obras que remetem, tanto 
na escolha de títulos como no estilo musical, 
para a música francesa desse período, como 
é o caso de Georg Muffat ou J. C. F. Fischer. A 
composição de suites orquestrais de danças 
em estilo francês, frequentemente com o título 
geral de Ouverture (em referência ao anda‑
mento inicial deste tipo de obras), terá sido 
desenvolvida e divulgada não na França, mas 
precisamente em territórios de língua alemã.

A suite La Bizarre de Telemann, consti‑
tuída por uma Ouverture e 7 peças em estilo 
de dança, reflecte a influência francesa não 
apenas na utilização do francês nos subtítu‑
los, mas também nas características especí‑
ficas dos andamentos. Assim, a Ouverture é 
estruturada em 2 secções principais: a primeira 
lenta e pontuada, a segunda rápida, com imita‑
ção entre vozes, como a abertura em estilo 
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francês. A utilização de ritmos pontuados, 
que eram frequentemente interpretados com 
um balanço característico que os autores da 
época denominavam de “notes inégales”, está 
patente também na Courante. Mas são outros 
tipos de detalhes que justificam a classificação 
de bizarre. Saliente ‑se na Ouverture o material 
melódico atribuído aos segundos violinos, que 
contrasta, no seu afã contínuo, com a majesto‑
sidade que o ritmo pontuado tenta estabelecer 
(e falha, em parte, precisamente por causa da 
verbosidade dessa linha melódica). Destaca‑
‑se também a escrita programática do último 
andamento, Rossignol, em que a ave é sugerida 
por passagens rápidas nos primeiros violinos e 
uso de notas repetidas. Mas o pormenor mais 
‘bizarro’ estará provavelmente no Branle: Tele‑
mann regista compassos diferentes para cada 
uma das 4 partes orquestrais, obrigando os 
intérpretes a um esforço particular na junção, 
mas também conferindo à música uma fluidez 
de cariz particularmente distinto causado por 
esta disjunção.

Jean  -Baptiste Lully
FLORENÇA, 28 DE NOVEMBRO DE 1632

PARIS, 22 DE MARÇO DE 1687

Suite de Armide

Um episódio do poema épico Jerusalém Liber‑
tada (1581), do poeta italiano Torquato Tasso 
(1544 ‑1595), relata a história de amor entre a 
feiticeira sarracena Armida e o cruzado Rinaldo 
durante a Primeira Cruzada, no séc. XI. A suite 
de Armide, tragédie lyrique composta por 
Jean ‑Baptiste Lully baseada nesta história, 
reúne apenas números instrumentais. Nascido 
em Florença, Lully foi trazido para Paris aos 
13 anos para o serviço de Mme. de Montpen‑
sier, que apoiou os seus inícios de carreira na 
dança e na música. A sua ascensão profissio‑
nal foi meteórica: em 1672 assumiu o controlo 
da recém ‑estabelecida Académie Royale de 
Musique, assegurando o direito exclusivo de 
apresentação de espectáculos dramático‑
‑musicais. Para trás ficaram colaborações com 
expoentes da tragédia francesa como Racine 
e Corneille, e comédies ‑ballets com Molière. 
Após 1672, Lully centrou a sua actividade na 
produção de tragédies lyriques (também desig‑
nadas tragédies en musique) em colaboração 
com o libretista Philippe Quinault (1635 ‑1688). 
Este género assumiu ‑se como um instrumento 
de propaganda do regime absolutista do Rei‑
‑Sol, Luís XIV (1638 ‑1715). As temáticas da 
tragédie lyrique, género francês equivalente 
à ópera italiana, eram escolhidas entre histó‑
rias da mitologia greco ‑latina ou de feitos herói‑
cos e históricos. A escolha das histórias não era 
casual ou orientada apenas pelo seu interesse 
intrínseco: a intervenção do rei era frequente, 
e predominavam alegorias ou metáforas de 
situações políticas correntes, das ideologias 



6

vigentes, dos rituais da corte, da grandeza e 
do poder do rei.

Armide, uma das últimas tragédies em 
musique de Lully (composta em 1686), eviden‑
cia características que a tornam uma repre‑
sentação alegórica: a grandiosidade da história, 
o prólogo de exaltação do rei, a utilização da 
língua francesa num produto de teatro musi‑
cal que se assume como uma alternativa nacio‑
nal – e de cariz distinto – à ópera italiana, e a 
inclusão de números instrumentais de dança, 
em que os membros da corte e até o próprio 
rei participavam. Neste contexto a dança 
era uma forma de representação, através da 
própria performance, de hierarquias de poder 
e funções sociais na corte. Encontramos, pois, 
nesta suite, géneros que não remetem para 
os contextos históricos descritos nos libretti, 
mas para a música que era dançada na corte 
de Luís XIV: sarabandes, gavottes, menuets. 
Esta aparente anacronia reforçava a ligação 
directa entre os temas abordados e o contexto 
dessa altura. A suite inclui também formatos 
que tiveram expressão privilegiada na produ‑
ção operática francesa, como a Ouverture, 
que segue um padrão explorado também por 
compositores barrocos de outros países, e 
que se tornou uma marca distintiva do estilo 
instrumental francês: a alternância entre uma 
secção inicial majestosa, em que predominam 
os ritmos pontuados, e uma secção rápida em 
estilo imitativo. Destaca ‑se também, nestes 
números de dança, a frequente utilização de 
instrumentos de sopro em função solística, a 
que não são seguramente alheios os desen‑
volvimentos da escrita para instrumentos de 
sopro que ocorreram no seio dos ensembles 
da corte de Luís XIV.

Johann Joseph Fux
ESTÍRIA (ÁUSTRIA), C.1660

VIENA, 13 DE FEVEREIRO DE 1741

Concerto em Ré menor, 
Le dolcezze e l’amerezze della notte

A importância do tratado Gradus ad Parnas‑
sum (1725) de Johann Joseph Fux, ainda hoje 
considerado um dos mais importantes textos 
de âmbito pedagógico sobre contraponto, 
relegou frequentemente para segundo plano 
a memória da sua actividade como composi‑
tor. Salienta ‑se a sua produção vocal, incluindo 
ópera e música sacra, ligada às tarefas como 
músico de corte, inicialmente como composi‑
tor da corte de Leopoldo I e de José I da Áustria 
a partir de 1698, e depois, a partir de 1715, como 
Kapellmeister ao serviço de Carlos VI.

O Concerto em Ré menor destaca ‑se por 
algumas idiossincrasias específicas, como a 
instrumentação (2 oboés, 2 violinos, e baixo 
contínuo constituído por 3 instrumentos de 
tessitura grave – violoncelo, fagote e violone). 
Também se revela invulgar a opção do compo‑
sitor por título e subtítulos que remetem para 
conteúdos extramusicais: a obra é intitulada Le 
dolcezze e l’amerezze della notte (A doçura e 
a amargura da noite), e a sequência de anda‑
mentos descreve, na sua maioria, momentos 
e impressões ligadas a ambientes noctur‑
nos: “O Guarda ‑Nocturno”, um Minueto com 
o respectivo trio, uma “Fantasia Nocturna”, 
“Ronfatore” (ressonar), terminando com uma 
Ária instrumental.

Os conteúdos extramusicais são particu‑
larmente evidentes, pelos recursos musicais 
utilizados, nos andamentos com títulos progra‑
máticos. Assim, em “O Guarda ‑Nocturno”, 
os uníssonos iniciais evocam o caminhar do 
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guarda ‑nocturno, e este tema é depois utilizado 
como cantus firmus, ou base, para conteú‑
dos melódicos diferenciados, sobrepostos 
pelos restantes instrumentos. Já a “Fantasia 
Nocturna” justapõe passagens misteriosas, em 
tremoli e notas repetidas, com secções marca‑
das pelo cromatismo e que evocam a giga, uma 
dança frequentemente incluída em suites 
instrumentais. Já “Ronfatore” constitui um 
momento de particular comicidade: os invul‑
gares glissandi de contrabaixo, a imitar talvez 
o ressonar do dito guarda ‑nocturno, manifes‑
tamente pouco competente, constituem um 
momento particularmente invulgar, a contras‑
tar com a reputação de compositor convencio‑
nal frequentemente atribuída a Fux.

Georg Muffat
MEGÈVE, 1 DE JUNHO DE 1653 

PASSAU, 23 DE FEVEREIRO DE 1704

Læta poesis, de Florilegium secundum 

A estadia em Paris, entre 1663 e 1669, e o 
contacto com Lully marcaram o percurso de 
Georg Muffat como compositor, não obstante 
a sua juventude nessa altura. Classificado por 
Richard Taruskin como compositor “galici‑
zante”, Muffat, à semelhança de outros compo‑
sitores de língua alemã do mesmo período, 
cultivou a influência francesa nas suas obras, 
em particular nos Florilegia – dois volumes 
de suites orquestrais (incluindo 7 e 8 suites, 
respectivamente). A suite Læta poesis faz 
parte do Florilegium secundum, de 1698, e 
mesmo os subtítulos dos andamentos, em fran‑
cês, deixam clara a ligação ao contexto fran‑
cês. O estilo francês é também referido nos 
prefácios do compositor aos dois volumes dos 

Florilegia, em que regista alguns conselhos de 
interpretação à “maneira francesa”.

A ligação a conteúdos extramusicais, 
implícita nos subtítulos, é menos clara do 
que as influências estilísticas evidenciadas 
pela música: assim, a ligação de alguns títu‑
los à poesia (o título geral da suite, o anda‑
mento “Les Poëtes” com versos em latim) e 
de outros títulos a contextos de natureza mais 
gastronómica (“Les Cuisiniers”, “Le Hachis”, 
“Les marmitons”), com uma referência inter‑
média a “Jeunes Espagnoles”, parece anteci‑
par títulos igualmente crípticos de François 
Couperin, alguns anos mais tarde. Mas a marca 
gaulesa não levanta dúvidas: está claramente 
presente na “Ouverture” inicial em estilo de 
abertura francesa, em que uma secção inicial 
de ritmo pontuado é seguida por outra em estilo 
fugato, na tipologia de ornamentação sugerida 
na partitura, no cariz de dança que, de forma 
geral, permeia a suite.
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Johann Sebastian Bach
EISENACH, 31 DE MARÇO DE 1685

LEIPZIG, 28 DE JULHO DE 1750

Fantasia e Fuga em Sol menor, BWV 542

Entre as obras com o título de ‘fantasia’ na 
produção de J. S. Bach, destacam ‑se obras 
para órgão, mas também para outros instru‑
mentos de tecla. Várias fantasias estão asso‑
ciadas a fugas, como é o caso da Fantasia e 
Fuga em Sol menor BWV 542 para órgão, que 
ouviremos neste concerto numa transcrição  
para orquestra de Laurence Cummings e Huw 
Daniel. A distinção entre ‘fantasia’ e denomi‑
nações como ‘prelúdio’ ou ‘toccata’, em obras 
terminando com fugas, não é sempre clara. 
Estes andamentos iniciais, independente‑
mente da designação, demonstram alguns 
traços comuns, como estruturas baseadas na 
justaposição de secções (episódios) de cariz 
contrastante, ou a influência do estilo virtuo‑
sístico da toccata instrumental, do recitativo 
vocal, ou mesmo da escrita polifónica e imita‑
tiva da fuga.

Não existem manuscritos autógrafos da 
Fantasia e Fuga BWV 542, apenas cópias, mas 
há acordo entre os estudiosos que os andamen‑
tos terão sido compostos em períodos dife‑
rentes: a Fuga durante o período em que Bach 
trabalhou em Weimar (1708 ‑17), e a Fantasia 
possivelmente durante o período em Cöthen 
(1717 ‑23). A associação dos dois andamentos 
também levanta algumas dúvidas, já que consta 
apenas de fontes relativamente tardias.

A Fantasia, em estilo reminiscente de 
Buxtehude e da toccata do Norte da Alemanha, 
apresenta 5 secções contrastantes: 3 episódios 
em estilo virtuosístico de toccata com recurso 
a passagens de figuração rápida, que alternam 

com 2 episódios em estilo de sonata a quattro 
em que predomina uma textura de 3 vozes em 
escrita polifónica, com o acompanhamento de 
uma linha de tessitura grave a definir o suporte 
harmónico. Já foi sugerido que esta alternân‑
cia poderia representar uma perspectiva retó‑
rica (a estrutura seria iniciada por uma secção 
de propositio, seguida pela alternância entre 
secções de confutatio e confirmatio), ou revelar 
a influência da escrita vocal no confronto entre 
secções de cariz recitativo e arioso.

O tema principal e o contratema (ou seja, 
um tema secundário que é contraposto ao 
tema principal) da Fuga são mencionados por 
Johann Mattheson na sua Grosse General‑
‑Baß ‑Schule de 1731, onde inclui uma versão 
bastante próxima de Bach, referindo a sua utili‑
zação num concurso a uma posição de orga‑
nista na catedral de Hamburgo em 1725. Mas 
o tema principal também consta, em versão 
simplificada, numa antologia de canções 
publicada em Amesterdão em 1700. Não há, 
portanto, evidências claras quanto ao facto 
de Bach ter usado o tema para uma prova 
de improvisação também em Hamburgo, 
como sugerem alguns autores, nem certezas 
quanto à sua data de composição. Indepen‑
dentemente da sua origem, o tema é particu‑
larmente eficaz enquanto material base desta 
fuga: relativamente longo, presta ‑se à elabo‑
ração de padrões sequenciais, assim como à 
alternância entre secções imitativas e episó‑
dios baseados no tema e respectivos contra‑
temas, que caracteriza a estrutura desta Fuga.

HELENA MARINHO, 2018
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Laurence Cummings 
cravo e direcção musical

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barrocas 
e clássicas. É agora William Crotch Professor de 
Performance Histórica. É membro da Handel 
House em Londres e foi director musical da 
Tilford Bach Society. Desde 1999 é director do 
Handel Festival de Londres, onde apresentou 
produções das óperas Faramondo, Deborah, 
Athalia, Esther, Agrippina, Sorsame, Alexander 
Balus, Hercules, Samson, Ezio, Riccardo Primo 
e Tolomeo. Em 2012 tornou  ‑se director artístico 
do Festival Internacional Händel em Göttingen. 
É maestro titular da Orquestra Barroca Casa 
da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, L’Incoro‑
nazione di Poppea, Semele, Messias, Orfeu e 
Indian Queen), Opera North (L’Incoronazione di 
Poppea), Glyndebourne Festival (Giulio Cesare 
e Fairy Queen), Glyndebourne on Tour (Saul), 
Buxton Festival Opera (Tamerlano e Lucio Silla 
de Mozart), Ópera de Gotemburgo (Orfeu e Eurí‑
dice de Gluck, Giulio Cesare, Alcina e Idome‑
neo), Ópera de Zurique (King Arthur e SALE), 
Ópera de Lyon (Messias), Handel and Haydn 
Society em Boston (Orfeo), Juilliard School 
(Agrippina), Garsington Opera (L’Incoronazione 
di Dario, L’Olympiade e La Verita in Cimento de 
Vivaldi), English Touring Opera (Ariodante e 
Tolomeo), Opera Theatre Company (Rodelinda 
no Reino Unido, Irlanda e Nova Iorque), Linbury 

Theatre Covent Garden (Alceste, no âmbito do 
Festival Bach de Londres), Royal Academy of 
Music (L’Incoronazione di Poppea e Dardanus) 
e ainda no Porto (La Spinalba e La Giuditta de 
Francisco António de Almeida).

Dirige regularmente o English Concert e 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, no 
Reino Unido e em digressão, e trabalha com as 
orquestras Hallé, Sinfónica de Bournemouth, 
Britten Sinfonia, Royal Northern Sinfonia, Royal 
Liverpool Philharmonic, Ulster Orchestra, Royal 
Scottish National Orchestra, Royal Academy of 
Music Baroque Orchestra, Scottish Chamber 
Orchestra, Handel and Haydn Society (Boston), 
St Paul Chamber Orchestra (Minnesota), Kansas 
City Symphony, National Symphony Orches‑
tra (Washington), Musikcollegium Winterthur, 
Orquestras de Câmara de Zurique, Basileia e 
Moscovo e Sinfónica de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recém ‑des‑
coberto Gloria de Handel com Emma Kirkby e a 
Royal Academy of Music (BIS) e discos de reci‑
tal a solo em cravo, incluindo música de Louis 
e François Couperin (Naxos). Ao disco com 
árias de Handel com Angelika Kirschlager e a 
Orquestra de Câmara da Basileia (Sony BMG) 
seguiram ‑se duetos com Lawrence Zazzo e 
Nuria Rial, com a mesma orquestra (Deutsche 
Harmonia Mundi). Dirige o English Concert e o 
flautista (bisel) Maurice Steger num disco de 
concertos de Corelli para a Harmonia Mundi.

Na temporada de 2018/19, destaca ‑se a 
direcção de Berenice (Royal Opera House 
Linbury Theatre em colaboração com o Festival 
Handel de Londres), Semele (Royal Academy 
Opera) e Vésperas de Monteverdi (Garsington 
Opera); colaborações com The English Concert, 
Ulster Orchestra, Academy of Ancient Music e 
Orchestra of the Age of Enlightenment; além 
das presenças na Casa da Música no Porto e 
nos Festivais Handel de Londres e Göttingen.
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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, Rachel Podger, Christophe 
Rousset, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova, Rachel 
Podger e agrupamentos como The Sixteen ou 
o Coro Casa da Música. 

O cravista de renome internacional Andreas 
Staier escolheu a Orquestra Barroca Casa da 
Música para gravar o seu mais recente disco 
com os dois concertos de Carlos Seixas, uma 
colaboração que dará lugar, ao longo de 2018, 
a actuações não só no Porto, como também 
na Ópera de Dijon, na BASF em Ludwigsha‑
fen am Rhein, na Konzerthaus de Viena e nas 
Noites de Queluz em Sintra. Numa tempo‑
rada que promove o encontro com diferen‑
tes geografias, a Áustria está presente com 
Haydn e Mozart, destacando ‑se a interpre‑
tação do 1º Concerto para violino com Huw 
Daniel no papel de solista. É com o Barroco 
alemão que a orquestra celebra a Páscoa, 
num programa que inclui cantatas de Bach e 
o magnífico Salve Regina de Händel e assinala 
a estreia da aclamada soprano Marie Lys na 
Casa da Música. A extraordinária Missa em Si 
menor de Bach encerra o ano com chave ‑de‑

‑ouro no Concerto de Natal partilhado com o 
Coro Casa da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Händel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida. Apresentou ‑se em 
digressão em Espanha (Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festi‑
val Handel de Londres) e França (Festivais 
Barrocos de Sablé e de Ambronay), além das 
actuações em várias cidades portuguesas – 
incluindo os festivais Braga Barroca e Noites de 
Queluz. Ao lado do Coro Casa da Música, inter‑
pretou Cantatas de Natal de Bach em concer‑
tos no Porto e em 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, Händel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.
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Violino I 
Huw Daniel 
Ariana Dantas 
Cecília Falcão 
Flávio Aldo 

Violino II 
Reyes Gallardo 
César Nogueira 
Manuel Maio 
Raquel Cravino 

Viola
Georgina McKay Lodge 
Manuel Costa 

Violoncelo
Filipe Quaresma 
Paulo Gaio Lima 

Contrabaixo 
José Fidalgo 

Oboé
Jacobo Dias Giraldez 
Andreia Carvalho 

Fagote 
José Rodrigues Gomes 

Cravo/Órgão 
Fernando Miguel Jalôto 



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


