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1ª PARTE 

Igor Stravinski 
Sinfonia em três andamentos (1945; c.22min)

1.  – 
2. Andante
3. Con moto

Duke Ellington 
Night Creature (1956; c.17min)*

1. Blind Bug
2. Stalking Monster
3. Dazzling Creature 

2ª PARTE

Erkki ‑Sven Tüür 
Sinfonia n.º 5, para big band, guitarra eléctrica e orquestra (2004; c.37min)**
[4 andamentos sem título]

*Orquestração: Duke Ellington e Luther Henderson; edição crítica: Gunther Schuller. 
**Estreia em Portugal.
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Tendências musicais que se desenvol
veram independentemente uma da outra 
durante décadas formaram ao longo 
do tempo discursos completamente 
separados na esfera cultural ocidental. Até 
este ponto, é raro um círculo mostrar um 
interesse ligeiramente mais aprofundado 
por um campo vizinho. Uma discussão 
construtiva e produtiva é ainda mais rara.

— Erkki -Sven Tüür, 2012

Da Europa para a América: 
Stravinski e a Sinfonia em três andamentos

No ano inicial da Segunda Grande Guerra, o 
consagrado compositor russo Igor Stravinski 
(1882 -1971) estabeleceu -se nos Estados Unidos 
da América. A Sinfonia em três andamen
tos é o primeiro dos grandes marcos da sua 
produção musical no Novo Mundo e foi escrita 
ainda durante o conflito, entre 1942 e 1945, 
sob encomenda da Orquestra Filarmónica de 
Nova Iorque. O processo criativo foi sinuoso, 
desde a ideia inicial de uma obra concertante 
(que explica a evidenciação de piano e harpa 
na orquestração da obra) até à forma final de 
sinfonia. As origens desta música estão liga-
das a elementos extra -musicais, o que é raro 
nesta fase do compositor, tendo o próprio refe-
rido como fonte de inspiração para o primeiro 
e o terceiro andamentos as suas impressões a 
propósito de imagens da guerra. Em contraste, 
o andamento central decorre de material 
concebido originalmente para uma cena do 
filme A Canção de Bernadette (1943), de Henry 
King, que, com base no romance homónimo de 
Franz Werfel, evoca as aparições da Virgem 
Maria a Bernadette Soubirous (Santa Bernade-
tte). O compositor observou, dadas as dispari-
dades entre os andamentos, que talvez fosse 

mais adequado chamar a esta peça Três anda
mentos sinfónicos.

A peça exemplifica em termos gerais a 
maneira neoclássica stravinskiana, que o 
compositor vinha cultivando desde os anos 
20, embora com algumas particularidades que 
a aproximam de obras anteriores. O primeiro 
andamento, com os seus acordes dissonantes 
e ritmos marcados, lembra facilmente o Stra-
vinski dos bailados revolucionários – Petruchka 
e A Sagração da Primavera, obra -prima em 
cuja revisão trabalhava paralelamente por 
altura da composição desta sinfonia. A proxi-
midade com esse “período russo” nota -se por 
exemplo desde logo nos acordes com disso-
nâncias acutilantes que surgem pouco depois 
do começo, nos ritmos insistentes e assimétri-
cos, impetuosos, nas texturas repletas de osti-
natos e suas variações discretamente tratadas, 
nas deslocações métricas, numa angulosidade 
quase sarcástica que se aproxima do universo 
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de um Prokofieff ou de um Chostakovitch (cujas 
5ª e 7ª sinfonias, respectivamente, são contem-
porâneas desta obra). O segundo andamento 
prima por uma sugestão dançante e graciosa, 
sem abandonar um certo humor latente que 
é uma das marcas de Stravinski e de tantas 
obras da escola russa. A exploração da instru-
mentação é feita com muito detalhe e subti-
leza, ganhando relevo a harpa em vez do piano 
neste andamento. Um acorde em crescendo dá 
imediatamente lugar ao terceiro andamento, 
em que voltamos a um panorama mais tenso e 
vivo. O tratamento da orquestra (em que agora 
intervêm piano e harpa em igual medida) é de 
uma variedade extraordinária, mais uma vez 
aproximando -se das obras -primas de déca-
das antes. No centro do andamento é introdu-
zida uma fuga, a partir da qual o contraponto 
se mantém muito presente até à chegada da 
secção final, que termina a peça em acordes 
cheios e afirmativos.

Stravinski asseverava que a sua sinfonia 
não era música programática (isto é, não tinha 
uma narrativa extra -musical a que estivesse 
subordinada). “Os compositores combinam 
notas. É tudo”, dizia. Erkki -Sven Tüür reagiria 
a essa declaração segundo uma perspectiva 
muito diferente: “já não sei o que é a identidade 
de um compositor – há tantas maneiras dife-
rentes de compor música”! 

A “fazer a sinfonia swingar”:  
Ellington e Night Creature

Duke Ellington (1899 -1974) reclamava para 
o jazz um estatuto de música erudita, válida 
enquanto arte, merecedora de audição atenta 
e de lugar permanente na cultura americana. 
Mantinha um forte cepticismo quanto ao rótulo 
de “compositor de jazz”, por entender que a 
sua música – e toda a boa música – estavam 

para lá das categorizações. Ironicamente, ao 
contrário do que poderia parecer num primeiro 
momento, a sua procura acabava por ter muitos 
traços em comum com o percurso do composi-
tor russo à época de composição da sua sinfo-
nia: Ellington, também ele já reconhecido como 
figura indispensável a algumas das inovações 
mais importantes no seu círculo (neste caso o 
do jazz), vinha fazendo nas décadas anteriores 
experiências no sentido de encontrar outras 
possibilidades formais e de procurar pontos de 
contacto com outros territórios de expressão 
(os da música erudita). Black, Brown and Beige, 
estreada no Carnegie Hall em 1943, um dos 
pontos altos da carreira de Ellington, consiste 
essencialmente num paralelo jazzístico com 
o conceito do poema sinfónico (que Ellington 
designou como “tone parallel”), com intuito de 
retratar a história dos negros americanos atra-
vés da sua música. O advento dos discos long
play (LP) no final da década trouxe melhores 
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perspectivas para a composição e gravação 
de peças mais longas, bem como de adapta-
ções para big band de obras do cânone erudito 
(como O Quebra Nozes ou Peer Gynt), que 
Duke faria em colaboração com Billy Strayhorn. 

Night Creature foi gravada em 1963 e saiu 
no álbum intitulado The Symphonic Ellington 
(Reprise, 1964), mas foi escrita antes, em 1956, 
na sequência de uma encomenda feita em 1955 
pela orquestra Symphony of the Air (descen-
dente da recém -dissolvida NBC Symphony 
Orchestra de Toscanini). Com ela tencionava 
“fazer a sinfonia dançar” e comentaria mais 
tarde que a peça “poderia ter sido desenvolvida 
como algo muito mais complexo e elaborado” 
mas que “tentava dizer uma história bastante 
simples em linguagem razoavelmente simples”. 
Disposta em três andamentos, a peça desafia 
não apenas convenções formais ou estilísticas 
como também as convenções de instrumen-
tação mais típicas das suas obras, ao requerer 
simultaneamente uma orquestra de jazz e uma 
orquestra sinfónica (a orquestração esteve a 
cargo de Duke e do arranjador Luther Hender-
son, com quem já trabalhara noutros contex-
tos). O propósito semântico é claramente o de 
evocar a noite urbana, com os seus ambien-
tes e personagens, como deixam antever os 
extravagantes títulos dos andamentos. Desde 
logo em Blind Bug (Insecto Cego), com o seu 
motivo ora ascendente, ora descendente, os 
contrastes de ambiência são notórios, bem 
como a variedade de interacção entre os dois 
grupos, desde o diálogo até à complementa-
ridade de texturas. As súbitas mudanças de 
naipe entre ambas, bem como o breve episó-
dio de valsa das cordas, conferem ingredientes 
surpresa, antes de se embarcar num desen-
volvimento de progressiva adensação festiva. 
Não se trata aqui da típica forma de tema -solo-
-tema que se tornou lugar comum, mas antes 

de um modelo verdadeiramente sinfónico, com 
direito a curtos solos e variações orquestrais 
com reexposição final. Em Stalking Monster 
(Monstro que Persegue) o ambiente é mais 
discreto e profundamente alinhado com as 
bandas sonoras vintage do seu tempo, carre-
gadas de referências jazzísticas e swingadas. 
A introdução de piano, discreta e misteriosa, 
vai dando lugar a um gradual acrescento de 
instrumentos, com brevíssimas interrupções, 
até que um ponto climáctico de tercinas em 
uníssono conduz ao que poderíamos chamar 
secção de desenvolvimento (com solos de 
violino e de saxofone tenor, bem como diálogo 
entre naipes de violinos e trombones, tudo 
isto detalhadamente escrito na partitura) 
e um retorno à atmosfera inicial e respec-
tivo tema em seguida. O último andamento, 
Dazzling Creature (Criatura Deslumbrante), 
traz um ambiente diferente, latin style, incor-
porando maracas e clavas (com o respectivo 
padrão rítmico tradicional), começando com 
um sensual e emotivo solo de oboé. A resposta 
de trombone é seguida por uma orquestração 
fantástica em que coexiste uma melodia lírica 
das cordas, um acompanhamento ritmado 
de trombones e uma figuração de preenchi-
mento na harpa (um dos muitos pontos sabo-
rosos da orquestração imaginativa da peça). 
Após o solo de piano central, outras surpresas 
abundam, num andamento subitamente mais 
rápido e em cada vez mais desbragada euforia, 
num ponto sem retorno para a apoteose final, 
profundamente ellingtoniana na sua audácia 
harmónica, vitalidade rítmica e exuberância. 
Num outro contexto, estas mesmas palavras 
poderiam estar a descrever algumas das mais 
importantes páginas de Stravinski (!), mas 
apesar desta aparente proximidade, os idio-
mas jazzísticos e “clássicos” mantinham -se, em 
essência, em territórios relativamente discer-
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níveis. Só mais tarde (especialmente a partir 
da chamada third stream de Gunther Schuller, 
George Russell e John Lewis, entre outros, que 
propunha um género de música deliberada-
mente entre a música clássica e o jazz), é que 
os contrastes, conflitos e pontos de contacto 
entre ambas as tradições foram explorados 
mais a fundo, dando origem a sínteses mais 
maduras à medida que o século ia avançando.

“Negociações trilaterais  
numa atmosfera construtiva”:  
Erkki ‑Sven Tüür e a Sinfonia n.º 5

O estoniano Erkki ‑Sven Tüür (1959 -) é um dos 
compositores que têm primado pela desmistifi-
cação das fronteiras estilísticas e pela procura 
de terreno comum entre várias linguagens 
aparentemente inconciliáveis. O seu percurso 
invulgar, recheado de interesses muito abran-
gentes, dá sentido a essa demanda, desde o 
envolvimento numa banda de rock progressivo 
(In Spe) até ao interesse pelo canto gregoriano, 
passando pela atenção à polifonia, ao mini-
malismo, à música microtonal, ao dodecafo-
nismo e à música electrónica. “Tenho mesmo 
interesse em contrastes enormes e polarida-
des extremas. Mas tenho mais interesse ainda 
em encontrar o elo de ligação aparentemente 
perdido entre elas – como uma substância 
cresce lentamente e se transforma em algo 
oposto”. A essa forma de justapor e combinar 
opostos musicais chamou “metalinguagem”. A 
obra que consta deste programa identifica -se 
com uma outra abordagem mais recente, que 
pressupõe que o material musical de uma obra 
é derivado de um mesmo “gene”, mutante e em 
crescimento – método que apelida de “vecto-
rial” e que aplica sensivelmente desde a sua 
sinfonia anterior. O “eclectismo desnecessário”, 
como lhe chamou, deu primazia a uma procura 

de coerência, sem que com isso fique em causa 
a variedade e a riqueza de perspectivas que a 
sua música possibilita.

A Sinfonia n.º 5 data de 2004 e foi enco-
mendada pela Emissora de Estugarda para a 
sua big band e a sua orquestra sinfónica. A esta 
formação o compositor decidiu acrescentar 
ainda uma guitarra eléctrica, a ser tocada por 
um músico com formação no rock, a quem se 
destinam dois momentos de improvisação livre. 
Passagens que incorporam improvisação com 
algum tipo de referência estão por toda a peça, 
principalmente nos instrumentos da big band. 
Trata -se de uma obra cujo território estilístico 
é, como seria de esperar perante estas variá-
veis, impossível de classificar de forma satis-
fatória. O compositor caracteriza a obra como 
“negociações trilaterais numa atmosfera cons-
trutiva”, em que “representantes dos campos 
do jazz, do rock e da música sinfónica moderna” 
devem encontrar -se. Como o próprio refere, 
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as referências ao rock e ao jazz prendem -se 
sobretudo com questões de timbre e de ritmo. 

A ideia de transformação é evidente desde o 
início da peça. Ao primeiro andamento (e à peça 
toda) subjazem ideias de sustentação/reitera-
ção de notas, expansão de movimentos ondu-
lantes e derivações de direcção (ascendente/
descendente). Nos primeiros compassos ouvi-
mos notas sustentadas em uníssono de trom-
petes, sujeitas a iterações internas cada vez 
mais tensas que são interrompidas por acor-
des que brotam, fulgurantes, de outros naipes. 
As figurações movimentadas que se lhes 
seguem são cada vez mais amplas e estendi-
das. Este processo é repetidamente utilizado, 
de forma cada vez mais ampla e extensa. As 
intervenções cada vez mais frequentes da big 
band e o aumento de intensidade ajudam a 
criar a tensão necessária até ao final do anda-
mento. Se no começo a música era capaz de 
trazer à mente algo de comum com as explora-
ções tímbricas e ritmos vincados de Varèse, os 
coloridos harmónicos e massas orquestrais de 
Messiaen ou as estaticidades de Ligeti, as muta-
ções habilmente geridas do material levam -nos, 
entretanto, a invocar rendilhados contrapon-
tísticos densos, execuções ritmadas em bloco 
(sopros e bateria) não muito longínquas do som 
do Frank Zappa instrumental. Há ainda secções 
com bateria swingada e aparente polimetria 
com preenchimento cada vez mais intricado 
das madeiras, num discurso eminentemente 
textural feito de movimentos ondulantes. 

Esta acumulação resulta na chegada ao 
primeiro solo improvisado de guitarra eléc-
trica. Voltamos a uma estaticidade (os instru-
mentos mais graves fixam uma nota Dó, sobre 
a qual o guitarrista improvisa) em transição 
para o segundo andamento. Nele é trabalhada 
a mesma ideia de expansão utilizada anterior-
mente, mas mais lentamente e com primazia 

dada às cordas (“o que está a acontecer aqui 
poderia ser chamado o nascimento de melo-
dia”). Progressivamente temos mais prota-
gonismo das madeiras, cujos movimentos 
cada vez mais densos transformam o pano-
rama harmónico em direcção a sonoridades 
de clusters. 

O terceiro andamento chega num ritmo 
mais acelerado, com a bateria a comandar, e 
faz uso de uma referência claramente jazzística 
no início. A big band tem o protagonismo neste 
andamento que Tüür vê como um scherzo 
moderno – algo com que é fácil concordar. É 
um momento fértil em sobreposições rítmicas 
deslocadas, solos improvisados, energia geral. 
Mas tal como no primeiro andamento, as muta-
ções fazem -nos passar por estágios em que 
ecoa o gosto do músico pelo rock progressivo 
rock e pela jazz fusion – notoriamente quando 
se dá o solo de saxofone e reentra a guitarra, 
depois o trompete. Entretanto, a textura é 
prodigiosamente preenchida com quase todos 
os materiais pré -existentes, desde acordes 
sustentados com dinâmica variável às ondu-
lações cada vez mais exuberantes das madei-
ras (não esquecer de disfrutar da diversidade 
geral de registos e timbres), num tour de force 
de densidade que conduzirá a um clímax – e ao 
andamento final.

São agora as ondulações das madeiras que 
dão o mote. Desenvolvem -se e incorporam 
progressivamente outros naipes (aproveite -se 
para reparar na sonoridade pedida às cordas, 
sem vibrato e com expressivos glissandos). 
Surge entretanto uma linha de baixo bastante 
angulosa, reforçada pela percussão (temple 
blocks), que aos poucos vai sendo reforçada 
ou complementada por mais instrumentos até 
chegar a um momento -chave: a união de big 
band e orquestra. Eis o momento glorioso do 
segundo solo de guitarra, suportado por uma 
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textura fértil em clusters, acentos rítmicos, 
diálogos internos e um acumular de tensão 
decisivo. Deixemos as restantes linhas à 
fantástica evocação sugerida pelo compositor: 
“tudo culmina no Biggest Bang, cujas repercus-
sões em decaimento consistem em acordes 
surreais e vibrantes com intervalos microto-
nais. O ponto ao qual chegámos agora poderia 
ser o início de música que soa como um estra-
nho eco nos ouvidos depois de o último som 
ter sido realmente tocado. A que é que pode-
ria soar essa música?”

PEDRO ALMEIDA, 2019 

Olari Elts direcção musical

Olari Elts conquistou grande respeito no 
panorama musical internacional graças ao 
seu estilo de programação singular e imagi-
nativo. Trabalha regularmente com agrupa-
mentos como a Orquestra da Gewandhaus de 
Leipzig, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa, 
a Sinfónica da Rádio Finlandesa, a Orques-
tra RTÉ de Dublin, a Filarmónica da Rádio 
dos Países Baixos, as Filarmónicas de Varsó-
via, Roterdão, Eslovénia, Luxemburgo, Seul e 
Malásia, as Orquestras Nacionais de França e 
de Lyon, as Sinfónicas de Seattle, de Melbourne 
e do Porto Casa da Música e a Orquestra do 
Centro Nacional de Artes de Ottawa. Cola-
bora com solistas como Jean -Efflam Bavou-
zet, Gautier e Renaud Capuçon, Brett Dean, 
Isabelle Faust, Alban Gerhardt, Martin Grubin-
ger, Martin Helmchen, Stephen Hough, Lucas & 
Arthur Jussen, Felix Kleiser, Kari Kriikku, Sally 
Matthews, Karita Mattila, Alexander Melnikov, 
Maxim Rysanov, Baiba Skride, Lara St. John, 
Simon Trpčeski e Antoine Tamastit. 

Na temporada de 2018/19, Elts dirige pela 
primeira vez a Sinfónica da BBC, a Filarmónica 
da Radio France, a Orquestra do Festival de 
Budapeste, a Riga Sinfonietta e a Sinfónica de 
Bilkent. Regressa às suas colaborações regu-
lares com a Sinfónica Cidade de Birmingham, 
a Orquestra do Ulster, a Sinfónica do Porto 
Casa da Música e a Sinfónica Yomiuri Nippon, 
entre outras. Nesta temporada é editada a 
gravação de obras do compositor estónio 
Heino Eller, entre as quais o seu Concerto 
para violino com Baiba Skride e a Filarmónica 
Nacional da Estónia. A discografia de Olari Elts 
para a Ondine inclui um disco recente de obras 
de Erkki -Sven Tüür, ao lado da Tapiola Sinfo-
nietta, com o Concerto para viola interpre-
tado por Lawrence Power, e ainda a edição da 



10

Sinfonia n.º 5 para guitarra eléctrica, orques-
tra e big band e do Concerto para acordeão 
Prophecy, ambas também de Tüür. Conquistou 
os maiores elogios a sua gravação de arranjos 
de Brahms (Detlev, Berio), de 2016, com a Filar-
mónica de Helsínquia.

Gravou também os Concertos para violino 
de Borgström e Chostakovitch com Eldbjørg 
Hemsing e a Sinfónica de Viena para a BIS, e a 
Sinfonia n.º 5 de Poul Ruders com a Sinfónica 
Nacional Dinamarquesa para a Bridge Records. 

No domínio da ópera, Elts dirigiu obras 
como Eugene Onegin, Don Giovanni e Idome
neo de Mozart, La Damnation du Faust de 
Berlioz, etc. No que respeita ao cruzamento 
de géneros, apresenta -se na Konzerthaus de 
Berlim com uma produção de teatro musical de 
Sonho de Uma Noite de Verão, combinando as 
obras de Mendelssohn e Shakespeare, ao lado 
da companhia de teatro NO99 de Tallinn. Cele-
brando o centenário de Leonard Bernstein, Elts 
dirigiu o cine -concerto Há Lodo no Cais com a 
interpretação ao vivo da banda sonora do filme, 
na Casa da Música. 

Olari Elts é Conselheiro Artístico da Kymi 
Sinfonietta e Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Sinfónica Nacional da Estónia. Foi 
Maestro Convidado Principal da Filarmónica de 
Helsínquia (2011 -2014), da Orquestra da Breta-
nha (2006 -2011) e da Orquestra de Câmara 
da Escócia (2007 -2010); e Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica Nacional da Letónia 
(2001 -2006). Nasceu em Tallinn, em 1971, e é 
fundador do agrupamento de música contem-
porânea NYYD Ensemble.

André Fernandes guitarra eléctrica

André Fernandes nasceu em Lisboa. Formou-
-se no Hot Clube de Portugal e foi bolseiro na 
Berklee College of Music, em Boston, EUA.

Lecciona actualmente na ESML e Universi-
dade de Évora, sendo solicitado como docente 
para apresentar masterclasses um pouco por 
todo o mundo, desde a Sibelius Academy, Helsín-
quia, Conservatório de Barcelona e Valencia, 
Badejazz, Universidade de Aveiro, entre outros.

É um músico com um percurso reconhe-
cido internacionalmente, tendo ao longo dos 
anos colaborado com músicos como Lee 
Konitz, Mário Laginha, Chris Cheek, Maria João, 
Cyro Baptista, Ohad Talmor, Tomasz Stanko, 
Bernardo Sassetti, Dan Weiss, Pete Rende, Bill 
McHenry, Jochen Rueckert, Perico Sambeat, 
Jeff Ballard, Julian Arguelles, David Binney, 
Avishai Cohen, Eli Degibri, Jorge Rossy, Carlos 
Barreto, Akiko Pavolka, Jarmo Savolainen, Phil 
Markowitz e João Paulo Esteves da Silva, entre 
inúmeros outros.

Foi eleito músico de jazz do ano pelo jornal 
Público e foi capa da revista Jazz.pt.

É convidado regular da Orquestra Jazz de 
Matosinhos, com quem já actuou como solista, 
assim como em projectos com Maria Schneider, 
Mark Turner, John Hollenbeck, Joshua Redman 
e Maria Rita, para enumerar apenas alguns.

Tendo actuado regularmente pela Europa, 
EUA e América do Sul, Fernandes já integrou 
o Lee Konitz New Nonet, os grupos de Maria 
João, Perico Sambeat, Nelson Cascais, Mário 
Laginha, e muitos outros.

Tem oito álbuns editados em nome próprio 
ao lado de músicos como Mário Laginha, 
Bernardo Sassetti, Perico Sambeat, Bernardo 
Moreira entre outros, e participações em mais 
de quarenta discos como sideman até à data. 
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Orquestra Jazz de Matosinhos

A Orquestra Jazz de Matosinhos foi criada em 
1997 e tem o apoio da Câmara Municipal de 
Matosinhos desde 1999. Promove continua-
mente a criação, a investigação, a divulgação 
e a formação na área do jazz, cruzando a ambi-
ção internacional com o sentido de responsa-
bilidade local. 

A 5 de Outubro de 2017, no ano em que cele-
brou 20 Anos, a OJM foi convidada a partici-
par nas comemorações do 107.º aniversário 
da Implantação da República no Palácio de 
São Bento em Lisboa, e recebeu a Medalha 
de Mérito Cultural do Primeiro -Ministro, Antó-
nio Costa, e do Ministro da Cultura, Luís Filipe 
Castro Mendes. 

Constituindo uma autêntica orquestra 
nacional de jazz, apresenta repertórios de todas 
as variantes estéticas e de todas as épocas 
do jazz. Dirigida por Pedro Guedes e Carlos 
Azevedo, colaborou com Maria Schneider, Carla 
Bley, Lee Konitz, John Hollenbeck, Jim McNeely, 
Kurt Rosenwinkel, João Paulo Esteves da Silva, 
Carlos Bica, Ingrid Jensen, Bob Berg, Conrad 
Herwig, Mark Turner, Rich Perry, Steve Swallow, 
Gary Valente, Dieter Glawischnig, Stephan 
Ashbury, Chris Cheek, Ohad Talmor, Joshua 
Redman, Andy Sheppard, Dee Dee Bridgewa-
ter, Fred Hersch, Rebecca Martin, Peter Evans, 
Maria Rita, Maria João, Mayra Andrade, Manuela 
Azevedo, Sérgio Godinho e Manel Cruz. Parti-
lhou o palco com a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, o Remix Ensemble Casa da 
Música, o Drumming e o Quarteto de Cordas de 
Matosinhos. A parceria que desenvolve com a 
Casa da Música desde 2007 dá lugar à apresen-
tação de dois projectos inéditos por ano nesta 
sala de concertos.

A OJM actua regularmente nas principais 
salas do país e tem feito digressões a várias 

cidades da Europa e dos Estados Unidos, 
incluindo Barcelona (residência de quatro anos 
no Voll -Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona), Belgrado, Bruxelas, Marselha, 
Viena (Konzerthaus com Kurt Rosenwinkel), 
Milão, Boston (Beantown Jazz Festival) e Nova 
Iorque. Nesta cidade, realizou temporadas nos 
clubes Birdland, Jazz Standard, Jazz Gallery 
e Iridium, actuou no Blue Note e foi a primeira 
formação portuguesa de jazz a participar num 
festival norte -americano (JVC Jazz Festival, 
Carnegie Hall, em 2007).

A discografia da OJM é o reflexo de algumas 
das suas colaborações mais sólidas: Orquestra 
Jazz de Matosinhos Invites: Chris Cheek (Fresh 
Sound New Talent, 2006), Portology, com Lee 
Konitz como compositor e solista principal 
(Omnitone, 2007); Our Secret World com Kurt 
Rosenwinkel, lançado nos EUA e em Portugal 
(WomMusic, 2010); Amoras e Framboesas com 
a cantora Maria João (Universal Music, 2011); 
Bela Senão Sem com arranjos originais sobre a 
música do pianista João Paulo Esteves da Silva 
(TOAP, 2013); Jazz Composers Forum: today’s 
european american big band writing, trabalho 
que resultou da gravação de oito encomendas 
feitas a oito compositores – quatro americanos 
e quatro europeus – para o ciclo de concertos 
com o mesmo nome (TOAP, 2014). 

A partir de 2018, a orquestra está a ocupar 
o CARA – Centro de Alto Rendimento Artístico, 
em Matosinhos, um espaço com 800 m2 onde 
se promove o diálogo entre arte, ciência e 
tecnologia, designadamente através de projec-
tos multidisciplinares que visem a investigação 
e o desenvolvimento de soluções para a cria-
ção, a fruição e a disseminação de conteúdos 
criativos. Este espaço inaugurado oficialmente 
em Setembro de 2018 e está preparado para 
acolher concertos, ensaios, gravações e as 
iniciativas do serviço educativo da OJM.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

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

A Orquestra tem -se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego-
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes -Graça, pela 
Naxos, e o disco com obras de Pascal Dusapin 
foi Escolha dos Críticos na revista Gramophone. 
Nos últimos anos surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portugue-
ses, todos com gravações ao vivo na Casa da 
Música. Na temporada de 2019, a Orquestra 
apresenta obras -chave do Novo Mundo – entre 
as quais Amériques de Edgard Varèse e a Quarta 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo-
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio-
nárias de Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, 
Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Engloba 
um número permanente de 94 instrumentis-
tas, o que lhe permite executar todo o repertó-
rio sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. 
É parte integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.
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Orquestra Jazz  
de Matosinhos

Saxofone
João Guimarães
João Pedro Brandão
Mário Santos
José Pedro Coelho
Rui Teixeira

Trompete
Luis Macedo
Ricardo Formoso
Rogério Ribeiro
Javi Pereiro

Trombone
Daniel Dias
Paulo Perfeito
Andreia Santos
Gonçalo Dias

Secção Rítmica
– Piano 
Carlos Azevedo
– Contrabaixo  
Demian Cabaud 
– Baixo eléctrico
José Carlos Barbosa 
– Bateria 
João Cunha

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 

Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira*
Radu Ungureanu
Vladimir Grinman
Emília Vanguelova
José Despujols
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Andras Burai
Maria Kagan
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Ana Luísa Carvalho*

Viola
Mateusz Stasto
Isabel Pereira*
Anna Gonera
Francisco Moreira
Emília Alves
Jean Loup Lecomte
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Feodor Kolpachnikov
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Michal Kiska
Sharon Kinder
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean -François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados 
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PRÓXIMOS CONCERTOS

24-26 MAI

TRIBUTO A D.HELENA

24 MAI SEX · 21:00 SALA SUGGIA

CONCERTOS PARA PIANO
Concerto dedicado ao Orfeão Portuense

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

DAVID FRAYdirecção musical e piano

Obras de Bach e Mozart.

25 MAI SÁB+ 26 MAI DOM · 10:00 VÁRIOS ESPAÇOS

MARATONA DE TECLISTAS
RECITAIS DE INSTRUMENTOS DE TECLA  

COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS  
SERVIÇO EDUCATIVO

26 MAI DOM · 12:00 SALA SUGGIA

BACH E MOZART
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

DAVID FRAYdirecção musical e piano

Concerto comentado por HELENA MARINHO 
 

Obras de Bach e Mozart.
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PRÓXIMOS CONCERTOS

01 JUN SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

BERNSTEIN EM CONCERTO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

JOSEPH SWENSEN direcção musical

ROMAN RABINOVICH piano

CARLOS CHÁVEZ Sinfonia nº 2 (Sinfonia Índia)

ALBERTO GINASTERA  Variaciones Concertantes
-

LEONARD BERNSTEIN  Sinfonia nº 2, “The Age of Anxiety”

14 JUN SEX · 21:00 SALA SUGGIA

SINFONIA DOMÉSTICA
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical

WOLFGANG AMADEUS MOZART  Sinfonia nº 29, em Lá maior, K.201
-

RICHARD STRAUSS Sinfonia Doméstica 



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


