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1ª PARTE

Pedro Amaral
Scherzi (2015; c.13min)

Clotilde Rosa
Concerto para piano e orquestra (2003; c.20min)*
— 3 andamentos sem título 

2ª PARTE

António Pinho Vargas
Concerto para violino e orquestra (2014‑15; c.25min)

1. Introduzione – Andante, sempre flessibile
2. Vivo, deciso
3. Maestoso –
4. Allegro – Lamento (Largo)

*Estreia mundial; revisão de Pedro Neves
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Pedro Amaral
LISBOA, 30 DE JANEIRO DE 1972

Scherzi, para orquestra
(Encomenda da Casa da Música, 

no décimo aniversário da sua fundação)

Uma confissão prévia: compor um Scherzo, ou 
uma qualquer forma pré  ‑definida pela tradição 
histórica, estava longe das minhas intenções.

É certo que o retorno às formas clássicas 
e barrocas atravessou uma parte da moder‑
nidade musical: virada a página do Período 
Russo, Stravinski revisitou a seu bel  ‑prazer 
texturas, formas e estilos do passado; e na 
Viena de Schoenberg, descoberta a série 
dodecafónica como elemento (re)estrutura‑
dor da linguagem, a sua validade foi sistema‑
ticamente demonstrada através do exercício 
dos grandes modelos clássicos. Porém, esta 
prática dos antigos paradigmas, irónica como 
em Stravinski ou devota como nos vienenses, 
foi banida com a chegada do Estruturalismo no 
pós  ‑Segunda Grande Guerra Mundial: a neces‑
sidade de virar a página da história e fundar 
uma nova linguagem em imaculados princípios 
de coerência estética obrigava a uma pesquisa 
de novas formas emanadas da própria sintaxe 
serial e erradicava, como imperdoável heresia, 
qualquer referência às línguas mortas e seus 
modelos de escrita.

Hoje, volvido mais de meio século, sobeja‑
mente firmados os grandes princípios estrutu‑
ralistas, num mundo polifónico onde a herança 
da modernidade coexiste amenamente com 
as variantes do pós  ‑modernismo e com todos 
os ecos e réplicas da mundialização, desva‑
nece a heresia, e o destino surpreende  ‑nos 
com uma provocação mordaz: e se escreves-
ses um Scherzo?…

No princípio, era apenas uma sonoridade e 
uma ideia ainda vaga: colocar dois vibrafones 
em cena, cada um do seu lado do palco, e fazer 
alternar de um para o outro uma mesma nota, 
um mi bemol, que, pouco a pouco, de uma alter‑
nância de pontos se transforma numa linha e se 
espalha pela orquestra, conduzindo todo o fluxo 
musical. Neste jogo contrapontístico, nesta anti-
fonia, há uma dimensão lúdica indisfarçável que 
me aproximou da ideia de scherzo, não como 
forma propriamente dita, mas como conceito.

Aconteceu depois qualquer coisa de ines‑
perado. Na temporada de 2013/14 dirigi uma 
obra de referência do último quartel do século 
XX, escrita por um compositor ilustre que, 
muitos anos antes, tinha marcado a minha 
formação e cuja partitura não voltara entre‑
tanto a abrir. Ao estudá  ‑la naquele momento, 
tantos anos mais tarde, já não do ponto de 
vista puramente estético e composicional, 
mas do simples ponto de vista da eficácia da 
realização, dei  ‑me conta de certas ideias de 
excepcional interesse que jaziam submersas, 
silenciadas por uma escrita instrumental inefi‑
caz e por uma maré de elementos secundários 
que as desfoca e as oculta: ideias que dormem 
naquela partitura outrora emblemática e que, 
apesar de escritas, não são desvendadas e não 
chegam nunca ao ouvinte.

Uma grave questão ética: ao dirigir uma 
página assim, devemos servir a ideia do 
compositor e desobedecer radicalmente à 
sua escrita ou, pelo contrário, deixar a orques‑
tra soar como o compositor a escreveu e acei‑
tar que, traída por uma escrita ineficaz, a ideia 
inevitavelmente se perde como uma utopia 
para sempre secreta e incógnita?…

Pessoalmente, não ousei alterar a escrita 
daquela passagem e dirigi  ‑a exactamente 
como o compositor a redigiu. Mas por um misto 
de voluntarismo e vício pedagógico, ou por um 
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acto de homenagem a uma obra extraordiná‑
ria cuja riqueza ultrapassou, por momentos, a 
capacidade técnica do compositor, quis desde 
então escrever uma página orquestral em que 
aquela mesma ideia, com uma realização intei‑
ramente diferente, pudesse ver a luz do dia e 
emergir da utopia à realidade sensível.

Explorar assim uma ideia imaginada por outro 
compositor, ainda que puramente abstracta e 
cuja remota origem é praticamente indecifrável, 
entrou na minha ideia de scherzo, aprofundou  ‑a. 
E à medida que o scherzo ia nascendo, não ainda 
na forma mas no conceito, surgiam novas ideias 
marcadas por uma certa ironia.

Uma delas era muito simples: partir de uma 
linha puramente monódica e desenvolvê  ‑la 
numa ampla escrita orquestral. É quase um 
paradoxo: a pluralidade instrumental de uma 
orquestra pressupõe, em princípio, uma plura‑
lidade de linhas que se entrecruzam, se contra‑
põem, se complementam. Escrever uma linha 
única ao longo de muitas páginas de partitura 
pode redundar num manifesto desperdício de 
meios e numa lamentável pobreza de expres‑
são musical. Mas o desafio – o scherzo – era 
justamente esse: partir de uma linha simples e, 
pela pura arte da escrita orquestral, ramificá  ‑la, 
desenvolvê  ‑la, estendê  ‑la no tempo e compor a 
cada passo o seu corpo, a sua espessura, fazê ‑
‑la ecoar, construir a própria acústica envol‑
vente através da paleta sinfónica, fazê  ‑la brilhar 
de tal modo que ouvinte praticamente não se 
apercebe de que o que está a ouvir é simples‑
mente uma linha – …mas uma linha cantada 
por esse instrumento extraordinário, colorido 
e plural chamado Orquestra.

Uma pergunta inevitável: solicitada pela 
Casa da Música com o propósito expresso 
de comemorar o seu décimo aniversário, esta 
peça contém nela alguma alusão específica à 
ideia de efeméride? De facto contém, ainda que 

puramente simbólica! Essa alusão exprime  ‑se 
através de um elemento musical muito simples: 
uma série de fanfarras que atravessam a peça 
e que provavelmente eu nunca teria imagi‑
nado sem este impulso exterior: que forma 
mais directa para saudar a efeméride de uma 
fundação  que uma jubilosa fanfarra?…

Para compor estas fanfarras utilizei um 
instrumento muito especial: o trompete piccolo, 
com o qual é tocado, hoje em dia, uma grande 
parte do repertório barroco, com a exube‑
rante fioritura que o caracteriza e que, por um 
capricho da história, se perdeu na transição 
entre o Barroco e o Classicismo. Triangulando 
na geografia da orquestra uma escrita a três 
trompetes obbligati, estas fanfarras condu‑
zem o fluxo musical e entram jubilosamente 
na ideia de scherzo que governou toda a peça, 
nas suas diversas dimensões, e que acabou 
por governar também a sua forma, como uma 
resposta à provocação de um destino para 
onde tudo parecia confluir: e se escrevesses 
um Scherzo?…

PEDRO AMARAL
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Clotilde Rosa
QUELUZ, A 11 DE MAIO DE 1930

LISBOA, 24 DE NOVEMBRO DE 2017

Concerto para piano e orquestra

Clotilde Rosa partiu em 2017, com 87 anos 
de idade, deixando ‑nos um total de mais 100 
obras, todas elas compostas na segunda 
metade da sua vida. De facto, só em 1974, aos 
44 anos é que assinou a sua primeira obra, a 
convite de Jorge Peixinho, no âmbito de um 
projecto de composição colectiva. Até aí, 
Clotilde Rosa dedicava ‑se já intensamente à 
música contemporânea, tendo inclusivamente 
assistido aos célebres cursos de Darms‑
tadt nos anos 60 (com figuras como Boulez, 
Stockhausen e Ligeti), mas fazia ‑o unicamente 
como instrumentista. Ela era, na verdade, a 
harpista do Grupo de Música Contemporâ‑
nea de Lisboa, um dos principais promotores, 
a partir de 1970, da nova música em Portugal. 
Foi aí que Jorge Peixinho (o fundador do grupo) 
sugeriu o tal processo colectivo em que cada 
músico do ensemble compunha um fragmento 
de uma peça conjunta. Falando sobre esse 
momento ‑chave da sua vida, Clotilde Rosa 
comentou numa entrevista:

“E a pessoa que ficou com um bichinho, 
um micróbio dentro, fui eu, que nunca 
mais deixei de compor, realmente. E 
[o Jorge Peixinho] gostou bastante da 
minha experiência (…) e, de facto, nunca 
mais morreu essa vontade de compor. Eu 
nem fazia ideia que era capaz de compor, 
ficámos todos muito admirados”.

A partir daí, com efeito, Clotilde Rosa nunca 
mais parou de compor, trabalhando frequen‑
temente em vários projectos simultâneos. 
Dessas cento e tal obras que nos legou, a 

esmagadora maioria é para instrumento solo 
(incluindo várias obras para o seu instrumento, 
a harpa, e muitas outras para piano, o instru‑
mento que tocava a sua mãe) ou para peque‑
nos grupos de câmara, dos duos aos trios e 
quartetos (ou formações um pouco maiores). 
Para orquestra, deixou apenas quatro obras – 
talvez parcialmente um reflexo de uma prefe‑
rência por formações mais pequenas, mas 
também certamente o resultado das escas‑
sas oportunidades que eram proporcionadas 
aos compositores da sua geração para terem 
a sua música orquestral tocada. E, na verdade, 
a música orquestral de Clotilde Rosa tem sido 
muito pouco tocada. Uma das tais quatro 
obras, por exemplo, é uma ópera intitulada 
O Desfigurado (1986), que, apesar de ter sido 
encomendada pela Secretaria de Estado da 
Cultura, encontra ‑se ainda por estrear. Ligei‑
ramente melhor sorte teve Ricercare (1983), 
outra encomenda da Secretaria de Estado, a 
qual foi estreada pela Orquestra Sinfónica da 
RDP em 1986. Mesmo assim, a obra caiu depois 
em quase total esquecimento, só sendo ressus‑
citada em 2010 pela Casa da Música, num 
concerto da sua Orquestra Sinfónica que ficou 
registado em disco. Quanto a Paisagem inte-
rior (2000), foi estreada apenas em Maio de 
2017, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, no 
Centro Cultural de Belém, já nos últimos meses 
de vida da compositora (a reposição da obra 
na Casa da Música, em Janeiro de 2018, foi 
já póstuma). E, finalmente, temos o Concerto 
para piano e orquestra (2003), que tem hoje, 
em 2019, finalmente a sua estreia. 

A música de Clotilde Rosa caracteriza ‑se 
por um subtil trabalho tímbrico e harmónico, 
numa música simultaneamente intensa e 
colorida. Essas qualidades encontram ‑se, por 
exemplo, em Ricercare, uma obra que vive de 
massas sonoras complexas em lenta evolução, 
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numa sonoridade globalmente áspera e disso‑
nante. Já o Concerto para piano, composto 20 
anos depois, revela uma escrita mais transpa‑
rente e mais consonante, recorrendo a combi‑
nações harmónicas mais despojadas (sem 
sobrepor tantas notas diferentes) e a uma 
orquestração mais leve (em que, sem deixar 
de haver momentos densos e cheios de ener‑
gia, raramente ouvimos a orquestra inteira a 
tocar). Nesse particular, a compositora parece 
seguir tendências gerais da música europeia 
(compare ‑se a música de Ligeti entre a década 
de 1960 e a de 90, ou a de Lindberg entre os 
anos 80 e o início do século XXI, para se ver 
comparáveis evoluções estilísticas no sentido 
de texturas mais rarefeitas).

O concerto divide ‑se em três andamen‑
tos. O primeiro começa com uma sonoridade 
delicada e misteriosa nas madeiras agudas, a 
partir da qual aparecem outros grupos orques‑
trais, servindo de introdução ao piano solista, 
cujo carácter imediatamente mais virtuosís‑
tico é depois imitado por diferentes grupos da 
orquestra, em constante diálogo. Depois de um 
grande clímax, o segundo andamento regressa 
a sonoridades mais rarefeitas, com ritmos que 
se vão progressivamente acelerando. Já o 
terceiro andamento tem uma escrita mais em 
bloco, em que a orquestra funciona muitas 
vezes como um todo, opondo ‑se ao solista.

DANIEL MOREIRA

António Pinho Vargas
VILA NOVA DE GAIA, 15 DE AGOSTO DE 1951

Concerto para violino e orquestra 

A composição do Concerto para violino in 
memoriam Gareguin Aroutionian durou cerca 
de dois anos e a sua estreia teve lugar no dia 
7 de Fevereiro de 2016, por Tamila Kharam‑
bura e a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
dirigida por Garry Walker, no CCB. Conside‑
rando os muitos afectos e os muitos anos de 
amizade e conhecimento mútuos envolvidos, 
escrever uma obra dedicada à sua memória 
depois da notícia dolorosa tornou ‑se um impe‑
rativo. Pedi a Tamila Kharambura, sua antiga e 
brilhante aluna na Escola Superior de Música 
de Lisboa no ano em obteve o Prémio Jovens 
Músicos, que me ajudasse na revisão da parte 
solista de acordo com as antigas práticas 
durante o trabalho da composição. Foi inesti‑
mável e insubstituível o seu contributo.

Nesse múltiplo sentido a obra foi marcada 
desde início pelas relações interpares – entre‑
‑colegas – e pelo desejo de usar no Concerto 
material musical proveniente das ricas tradições 
musicais dos países do Leste Europeu: modos, 
figuras e escalas simétricas constituindo uma 
base que sustentasse a dedicatória de forma 
ampla e clara. Desde o Requiem de 2012, em 
especial, muita da música que compus tenta 
levar a cabo um diálogo com a história quer dos 
géneros, das tradições, quer dos textos sacros 
canónicos, etc. Essa direcção prolongou ‑se até 
ao Concerto para violino e ao Concerto para 
viola, procurando constituir discursos das (infi‑
nitas?) maneiras sempre possíveis. 

A gravação ao vivo da estreia do Concerto 
para violino foi publicada em CD pela editora 
mpmp em 2017.

ANTÓNIO PINHO VARGAS



8

Pedro Neves direcção musical 

Pedro Neves é actualmente maestro titular 
da Orquestra Clássica de Espinho. Foi maes‑
tro titular da Orquestra do Algarve entre 
2011 e 2013, e posteriormente maestro asso‑
ciado da Orquestra Gulbenkian, entre 2013 e 
2018. É convidado regularmente para dirigir a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
a Orquestra Sinfónica Portuguesa,  a Orques‑
tra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Filar‑
monia das Beiras, a Orquestra Clássica do Sul, 
a Orquestra Clássica da Madeira, a Orques‑
tra Cidade de Joensuu (Finlândia), as Sinfóni‑
cas do Estado de São Paulo e de Porto Alegre 
(Brasil), a Orquestra Filarmónica do Luxem‑
burgo e a Real Filarmonia da Galiza (Espanha).

No âmbito da música contemporânea tem 
colaborado com o Sond’arte Electric Ensemble 
– com o qual realizou estreias de vários compo‑
sitores portugueses e estrangeiros, e digres‑
sões pela Coreia do Sul e Japão –, com o Grupo 
de Música Contemporânea de Lisboa e com o 
Remix Ensemble Casa da Música.

É fundador da Camerata Alma Mater, que 
se dedica à interpretação de repertório para 
orquestra de cordas, e com a qual tem recebido 
uma elogiosa aceitação por parte do público e 
da crítica especializada.

Pedro Neves iniciou os estudos musicais 
na sua terra natal, e estudou violoncelo com 
Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera, 
respectivamente no Conservatório de Música 
de Aveiro, na Academia Nacional Superior de 
Orquestra em Lisboa e na Escuela de Música 
Juan Pedro Carrero em Barcelona, com o apoio 
da Fundação Gulbenkian. No que diz respeito à 
direcção de orquestra, estudou com Jean ‑Marc 
Burfin, concluindo a Licenciatura na Academia 
Nacional Superior de Orquestra, e ainda com 
Emilio Pomàrico em Milão e com Michael Zilm, 

do qual foi assistente. O resultado deste seu 
percurso faz com que a sua personalidade artís‑
tica seja marcada pela profundidade, coerência 
e seriedade da interpretação musical.

Tamila Kharambura violino

Nascida em Lviv, na Ucrânia, Tamila Kharam‑
bura é actualmente professora convidada 
de violino na Escola Superior de Música de 
Lisboa. Colabora frequentemente com várias 
orquestras na Áustria e em Portugal, tais como 
a Wiener KammerOrchester, a Volksoper Wien 
e a Orquestra Gulbenkian. 

Oriunda de uma família de músicos, iniciou 
a aprendizagem do violino com a mãe, Elena 
Kharambura. Posteriormente estudou com 
Gareguin Aroutiounian na Escola Superior 
de Música de Lisboa, com Pavel Vernikov na 
Scuola di Musica di Fiesole (Itália) e com Vesna 
Stankovic ‑Moffatt na Kunstuniversität de Graz 
(Áustria). Foi bolseira da Fundação Medeiros e 
Almeida e da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Entre outros prémios, recebeu o Grand Prix no 
Festival Internacional de Interpretação e Peda‑
gogia em 2005, na Madeira, e foi distinguida 
em 2011 com o Prémio Maestro Silva Pereira/
Jovem Músico do Ano na 25ª edição do Prémio 
Jovens Músicos da RDP, na qual recebeu o 
1° Prémio em Violino – Nível Superior. 

Tem ‑se apresentado a solo com diversas 
orquestras em Portugal e no seu país natal, 
entre as quais são de destacar a Orquestra 
Gulbenkian, a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a 
Orquestra Artquest, a Orquestra Clássica do 
Centro e a Orquestra de Câmara “Lviv Virtuosi”.

Colabora há vários anos em duo com a 
pianista Anna Ulaieva, com quem já se apre‑
sentou em recital em Portugal, Espanha, 
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Áustria, Alemanha e Suíça. Outras colabora‑
ções incluem nomes como Vesna Stankovic‑
‑Moffatt, Christian Euler, Julian Arp, Diemut 
Poppen, Alexander Chausian, Alexander 
Lonquich, Tanja Becker ‑Bender, Paul Tulloch, 
Inês Andrade e Fernando Costa, entre outros.

Em Fevereiro de 2016 estreou no Centro 
Cultural de Belém o Concerto para violino de 
António Pinho Vargas, com a Orquestra Metro‑
politana de Lisboa e o maestro Garry Walker 
– obra escrita em memória do seu professor 
de violino Gareguin Aroutiounian. A gravação 
da estreia está disponível no CD António Pinho 
Vargas – Concerto para Violino, da editora 
mpmp. Da presente temporada destacam‑
‑se a sua interpretação das Quatro Estações 
de Vivaldi com o Ensemble Barroco de Sintra, 
a estreia do Concerto Romântico de António 
Fragoso/orq. Sérgio Azevedo e a interpreta‑
ção do Concerto para violino de António Pinho 
Vargas na Casa da Música do Porto.

Jonathan Ayerst piano

Jonathan Ayerst é pianista do Remix Ensemble 
Casa da Música desde 2000. Com este agru‑
pamento, participou em festivais em Valência, 
Roterdão, Huddersfield, Barcelona, Estras‑
burgo, Paris, Orleães, Reims, Antuérpia, Madrid, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão e Bruxelas, muitas vezes como 
solista. Tocou recentemente a obra Islands 
para piano e ensemble de Luca Francesconi 
na Tonhalle de Zurique.

Paralelamente, no Reino Unido, concluiu 
a gravação das obras para violino e piano de 
Franz Liszt para a Hyperion. Já se apresen‑
tou ao vivo na BBC Radio 3 e na FM Classic e 
deu vários recitais em salas como Wigmore 
Hall, Purcell Room e South Bank Centre em 

Londres. Foi organista principal na Igreja de 
St. Benet Fink em Londres e fez concertos de 
órgão na Alemanha, no Reino Unido e no Porto. 
Em 2009 foi galardoado com o ARCO (Asso‑
ciate of the Royal College of Organists), rece‑
bendo também o Prémio Sawyer and Durrant. 
Em 2011 foi nomeado Fellowship of the Royal 
College of Organists.

Em 2010 co ‑fundou o ensemble vocal 
Capella Duriensis, formado por cantores 
portugueses. O ensemble interpretou mais de 
40 obras no seu primeiro ano de actividade. 
Em 2011, recebeu numerosos convites para 
se apresentar em festivais em Portugal Conti‑
nental e nos Açores e gravou duas vezes para 
a União Europeia de Radiodifusão. Depois da 
residência em duas catedrais do Reino Unido 
em Agosto de 2012, a Capella Duriensis inicia 
este ano um projecto ambicioso de gravação 
de música sacra portuguesa para a Naxos. 
Em 2018 surgiu a terceira edição do “Summer 
Singing”, um curso de voz realizado em Braga 
que dá formação a até oitenta cantores amado‑
res e profissionais.

Nos últimos anos, Jonathan Ayerst tem 
desenvolvido um interesse pela psicologia 
musical, completando um mestrado nesta área 
na Universidade de Sheffield. Em 2016 rece‑
beu a Charles alan Bryars Organ Scholarship 
da mesma universidade, para iniciar o Douto‑
ramento com o título Um Estudo Psicológico 
da improvisação clássica com ênfase especial 
nas técnicas de aprendizagem. Como parte do 
programa de doutoramento, completou recen‑
temente um ano de estudos de improvisação 
com o organista e compositor Jürgen Essl na 
Musikhochschule de Estugarda.
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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 
Quarteto Arditti. Diversos compositores traba‑
lharam 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 categoria 
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 portu‑
gueses, todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2019, a Orques‑
tra apresenta obras ‑chave do Novo Mundo – 
entre as quais Amériques de Edgard Varèse e 
a Quarta Sinfonia de Charles Ives –, a Integral 
das Sinfonias de Tchaikovski, as sonoridades 
revolucionárias 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 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
James Dahlgren
Emanuel Salvador*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Evandra Gonçalves
José Despujols
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Flávia Marques*
Ana Luísa Carvalho*
Clara Badia Campos*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*

Viola
Mateusz Stasto
Francisco Moreira
Theo Ellegiers
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Helena Leão*

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Hrant Yeranosyan
Gisela Neves
Aaron Choi
Sharon Kinder
Michal Kiska
Bruno Cardoso

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Evelyne Monteiro
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Nathaniel Harrison*
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Ricardo Pereira*
Nuno Martins

Tuba
Adélio da Costa Carneiro*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Sandro Andrade*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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