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Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 35 em Ré maior, “Haffner”, KV 385 (1782; c.20min)

1. Allegro con spirito
2. Andante
3. Menuetto e Trio
4. Presto

Exsultate, jubilate, KV 165 (1773; c.14min)*
1. Allegro: “Exsultate, jubilate”
 Recitativo: “Fulget amica dies”
2. Andante: “Tu virginum corona”
3. Molto allegro: “Alleluja”

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 1, em Dó maior, op. 21 (1800; c.25min)

1.  Adagio molto – Allegro con brio
2. Andante cantabile con moto
3. Menuetto: Allegro molto e vivace
4. Finale: Adagio – Allegro molto e vivace

Concerto sem intervalo.

*Texto original e tradução na página 8.

GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS
PRÓXIMO CONCERTO

16 NOV · DAS HEIßE HERZ PARA BARÍTONO E ORQUESTRA, DE JÖRG WIDMANN
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sinfonia n.º 35 em Ré maior, “Haffner”

A composição da Sinfonia n.º 35 não consti‑
tuiu uma tarefa linear para Wolfgang Amadeus 
Mozart, como documenta a correspondên‑
cia trocada com o pai Leopold entre Julho de 
1782 e Março de 1783. Mozart tinha composto 
em 1776 uma Serenata em Ré maior (K. 250) 
para os Haffner, uma família destacada de 
Salzburgo, para integrar as celebrações do 
casamento de Marie Elisabeth Haffner (filha 
de Sigmund Haffner) com Franz Xaver Späth. 
A proximidade das duas famílias terá levado 
Leopold a solicitar ao filho a composição de 
uma nova obra, desta feita uma sinfonia para 
celebrar o facto de o filho de Sigmund Haffner 
receber um título nobiliárquico. Mas a altura não 
era a mais conveniente: em carta ao pai, a 20 de 
Julho de 1782, Mozart descreve todas as tare‑
fas urgentes que tinha em mãos e manifesta ‑se 
surpreso pelo pedido que o vem sobrecarre‑
gar ainda mais. Percebe ‑se também, na corres‑
pondência deste período, que Mozart estava 
na iminência de desposar Constanze Weber, e 
que várias complicações se acumulavam neste 
contexto, sendo o maior obstáculo a falta de 
aprovação do pai quanto à união.

No entanto, Mozart não recusa a tarefa e, 
em 27 de Julho, envia ao pai um Allegro inicial, 
com desculpas pelo facto de a composição não 
estar completa. Promete também dois minue‑
tos, um andante e o andamento final para o 
fim desse mês, e coloca ainda a hipótese de 
acrescentar uma marcha, sugerindo a inclu‑
são, caso necessário, da marcha da Serenata 
Haffner. Mas a promessa não foi cumprida: a 
31 de Julho, Mozart desculpa ‑se de novo com 

assuntos relacionados com o casamento 
iminente. Não obstante, o casamento poderá 
ter desbloqueado a procrastinação da tarefa. 
A 7 de Agosto, Mozart, já casado, envia ao pai 
uma marcha (K. 408) que não virá a integrar a 
Sinfonia n.º 35, e a 24 de Agosto nova carta indi‑
cia que Leopold não só terá recebido a Sinfonia 
completa, como a terá aprovado. É possível, no 
entanto, que a Sinfonia nem tenha sido estreada 
no contexto para a qual inicialmente fora enco‑
mendada, já que a sua estreia ocorre apenas a 
23 de Março do ano seguinte, e Mozart poderá 
ter feito alterações em relação à versão enviada 
ao pai no ano anterior. Uma carta de 29 de 
Março descreve o contexto e o alinhamento 
do concerto, em benefício do compositor, que 
ocorreu em Viena na presença do Imperador. 
Constavam do programa, para além da Sinfo‑
nia n.º 35, apenas obras de Mozart: uma ária 
da ópera Idomeneo, um concerto para piano e 
orquestra, uma cena vocal, uma serenata instru‑
mental, outro concerto para piano e orquestra, 
uma ária da ópera Lucio Silla, uma fuga e dois 
conjuntos de variações para piano, um rondó 
vocal, terminando com a repetição do anda‑
mento final da Sinfonia n.º 35.

A dimensão do programa era usual para 
o contexto vienense da altura, e demons‑
tra que, até meados de 1780, as sinfonias até 
certo ponto eram vistas como repertório de 
circunstância, a ser tocado em situações 
que evidenciavam um grau de informali‑
dade completamente diverso das normas de 
comportamento em salas de concerto dos 
nossos dias. Mozart, que havia estabelecido 
residência em Viena em 1781, adaptou ‑se 
a este novo contexto, focando a sua activi‑
dade de compositor em repertório com maior 
receptividade por parte desse público. Durante 
esses últimos anos de vida em Viena, o reper‑
tório instrumental mais representativo da sua 
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produção foram os concertos para piano e 
orquestra, que lhe permitiam apresentar ‑se 
(e ser remunerado) como solista, e compôs 
poucas sinfonias, não obstante algumas destas 
(nomeadamente as Sinfonias n.os 39, 40 e 41) 
contarem entre as suas composições mais 
importantes nesse género.

Se a Sinfonia n.º 35 foi planeada como músi‑
ca de circunstância para um evento social, é 
bem possível que a recepção positiva se tenha 
devido ao facto de não ter, em última análise, 
demonstrado a discrição expectável: o Alle‑
gro con spirito inicial, com contrastes marcan‑
tes entre os tutti em forte e secções em piano 
(obtido através da redução do número de 
naipes), poderá ter chamado a atenção do 
público. Este Allegro já apresenta o ritmo 
pontuado que se evidenciará como um dos 
motivos mais importantes do andamento; 
outros motivos relevantes são as frequentes 
sequências de escalas e os saltos de oitava. 
Em ambos os casos, são figuras marcadas pela 
energia e o impulso, e que definem o carácter 
deste andamento.

O Andante explora o contraste entre dife‑
rentes tipos de articulação: o tema princi‑
pal, ligado e expressivo, é apresentado pelos 
1os violinos e contrasta com a articulação em 
staccato dos 2os violinos, que lhe confere uma 
leveza particular. Embora os instrumentos de 
sopro só pontualmente se salientem em episó‑
dios solísticos, a sua inserção ou ausência são 
usadas para conferir coloridos orquestrais dife‑
renciados. A elegância é o carácter predomi‑
nante deste andamento, e a influência do ritmo 
das danças de corte está sempre implícita.

No Menuetto, a presença da dança é óbvia 
e literal, tanto no título como no ritmo ternário e 
nos contrastes entre dinâmicas fortes e suaves. 
O Trio intercalar, que antecede a repetição 
final do Menuetto, segue a convenção padro‑

nizada de reduzir o número de naipes em acção 
e demonstra ‑se mais delicado tanto em dinâ‑
micas como em vigor rítmico.

No finale (Presto), Mozart faz de novo 
sobressair os contrastes de dinâmicas e textu‑
ras orquestrais. Contrariamente à energia com 
que abre o primeiro andamento, a orquestra 
aqui apresenta inicialmente motivos entrecor‑
tados, em piano, surpreendendo logo a seguir 
com a passagem para um motivo em forte, 
pontuado por acordes. Trilos nos tímpanos 
reforçam a energia deste tema principal, que 
se assume como o refrão de um formato rondó, 
ou seja, uma estrutura em que um tema recor‑
rente funciona como refrão, intercalado com 
secções diferenciadas e contrastantes.

Exsultate, jubilate

As óperas de Mozart, em particular, são prova 
da sua afinidade, criatividade e competência 
na escrita para voz, mas o compositor, para 
além dessas obras de grande fôlego, compôs 
também obras vocais com acompanhamento 
orquestral destinadas a contextos específicos, 
tanto sacros como profanos. Exsultate, jubilate, 
um motete composto em 1773, quando Mozart 
tinha apenas 16 anos e se encontrava em 
Milão, é uma obra sacra com texto em latim de 
origem desconhecida. Esta obra foi destinada 
ao castrato Venanzio Rauzzini, o que explica a 
marcada importância dada à demonstração 
de virtuosismo vocal. Os castrati eram canto‑
res adultos que tinham sido sujeitos ao proce‑
dimento da castração antes da puberdade. 
Essa prática hedionda, que sobreviveu até ao 
séc. XIX, sobretudo na península itálica, impe‑
dia o desenvolvimento da voz grave mascu‑
lina e era geralmente aplicada em crianças 
que demonstrassem aptidão para o canto. 
Em resultado deste procedimento, os castrati 
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cantavam em tessitura aguda e combinavam a 
agilidade característica das vozes agudas com 
a resistência e a capacidade pulmonar mascu‑
lina. Embora este tipo de voz tenha entrado em 
franco declínio na era clássica, subsistiu em 
vários países da Europa o fascínio pela quali‑
dade superlativa da vocalidade dos castrati. 
Esta virtuosidade e maleabilidade é explorada 
em Exsultate, a secção inicial, e está patente 
tanto na ênfase dada aos recursos expressivos 
no Andante (Tu virginum corona) lento, antece‑
dido por um breve recitativo, como na virtuosi‑
dade vocal que caracteriza o Aleluia final.

Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 1 em Dó maior, op. 21

Estreada a 2 de Abril de 1800, num concerto no 
Burgtheater de Viena em que foram também 
apresentadas obras de Mozart e Haydn, a Sinfo‑
nia n.º 1 de Beethoven vem marcar a emergência 
de um novo criador no contexto da composição 
sinfónica vienense, um campo que Haydn havia 
claramente dominado até à altura. A recepção 
da Sinfonia não foi consensual, e outra obra de 
Beethoven apresentada no mesmo concerto, 
o Septeto para sopros e cordas op. 20, acabou 
por se afirmar mais favoravelmente junto do 
público e da crítica. O crítico do Allgemeine 
musikalische Zeitung, por exemplo, achou que 
a utilização dos instrumentos de sopro era mais 
própria de música para banda ou orquestra de 
sopros, e outros comentadores foram igual‑
mente negativos, quiçá devido ao facto de a 
obra começar com um acorde dissonante afas‑
tado da tonalidade principal (Dó maior). Esta 
estranheza poderá confirmar, na nossa pers‑

pectiva contemporânea, que Beethoven estaria 
já aqui a introduzir elementos inovadores, não 
obstante esta Sinfonia se apresentar, predo‑
minantemente, na linha da escrita sinfónica da 
altura e seguir padrões associados às sinfonias 
de Mozart ou Haydn. Seria apenas a partir da 
Sinfonia n.º 2 e, sobretudo, a partir da n.º 3 que 
Beethoven viria a evidenciar algumas das inova‑
ções que marcariam subsequentemente a sua 
produção sinfónica.

É bem possível que Beethoven tenha tido 
consciência da dimensão do desafio que 
constituía seguir o legado de Haydn e adiado 
a composição da sua primeira obra no género. 
Efectivamente, conhecem ‑se esboços anterio‑
res para uma sinfonia, datados de 1795 ‑96, que 
poderão ter dado origem à Sinfonia n.º 1 (um 
tema do último andamento da Sinfonia n.º 1 
aparece já nestes esboços), mas a composi‑
ção desta só terá sido terminada no mês da 
sua estreia. Foi publicada em finais de 1801, por 
Hofmeister, com uma dedicatória ao barão von 
Swieten. Na correspondência com o editor, em 
que discute remunerações, Beethoven justi‑
fica cobrar o mesmo preço pela Sinfonia que 
por outras obras a solo ou de câmara com o 
argumento de que haveria menos comprado‑
res deste tipo de repertório, não obstante a difi‑
culdade acrescida no trabalho. Claramente, a 
sinfonia, como género, estava a afastar ‑se do 
contexto de circunstância e entretenimento 
social que a rodeava e a tornar ‑se um formato 
de concerto, e Mozart e Haydn tinham contri‑
buído significativamente para esta alteração.

A Sinfonia abre com uma introdução, 
Adagio molto, em tempo lento, e vai cons‑
truindo um crescendo orquestral que prepara 
o Allegro con brio, o tempo principal deste 
andamento. O tema inicial do Allegro baseia‑
‑se na repetição quase obsessiva de um motivo 
baseado num intervalo de 4ª, que vai marcar 
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de forma transversal todo o andamento. O 
segundo tema principal, que contrasta pelo seu 
cariz mais lírico, é exposto pelos oboés, logo 
seguidos pelas flautas, em estilo de imitação 
e sobreposição de camadas melódicas. Aliás, 
a importância dos instrumentos de sopro, que 
terá chocado os críticos da época, vai para 
além de uma mera técnica de adição de colo‑
rido orquestral, como fica patente na secção 
de desenvolvimento, em que se destacam os 
diálogos entre os naipes de sopros.

O Andante cantabile con moto, também 
caracterizado pela construção de crescen‑
dos orquestrais (através da técnica de adição 
sucessiva de naipes), revela a influência do 
minueto mas subverte a lógica da dança implí‑
cita no ritmo. A utilização de estilo fugato imita‑
tivo, por exemplo, é um recurso normalmente 
não presente em música inspirada por estilos 
de dança. Este andamento também recorre 
com frequência à técnica de variação, particu‑
larmente presente nas variações rítmicas dos 
acompanhamentos das melodias principais.

O Menuetto (Allegro molto e vivace), não 
obstante a sua designação, anuncia já a emer‑
gência do scherzo, formato que viria a substi‑
tuir o minueto nas sinfonias de Beethoven. O 
scherzo, embora adopte normalmente uma 
estrutura tripartida semelhante à do minueto 
(scherzo – trio – scherzo), apresenta um carác‑
ter mais enérgico e um tempo bastante rápido, 
distinguindo ‑se assim da elegância discreta 
do minueto. Beethoven recorre a crescendos 
orquestrais como forma de transmitir essa 
energia e dá particular destaque aos instru‑
mentos de sopro no Trio.

O andamento final, tal como o primeiro 
andamento, inicia ‑se com uma introdução lenta 
em Adagio, baseada num fragmento de escala 
que vai sendo aumentado com o acréscimo de 
uma nota de cada vez que a escala é reiterada. 

A versão mais longa dessa escala lança o Alle‑
gro molto e vivace que se segue e torna ‑se o 
início do tema desse Allegro. Uma parte impor‑
tante do material motívico do andamento inclui 
tanto escalas ascendentes como descenden‑
tes em tempo rápido, o que lhe confere uma 
energia particular que prenuncia alguns dos 
desenvolvimentos das sinfonias subsequen‑
tes de Beethoven.

HELENA MARINHO, 2019
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Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K. 165

1. Allegro
Exsultate, jubilate,
o vos animae beatae,
dulcia cantica canendo;
cantui vestro respondendo,
psallant aethera cum me.

Recitativo
Fulget amica dies,
jam fugere et nubila et procellae;
exorta est justis inexspectata quies.
Undique obscura regnabat nox,
surgite tandem laeti
qui timuistis adhuc,
et jucundi aurorae fortunatae
frondes dextera plena et lilia date.
 
2. Andante
Tu virginum corona,
tu nobis pacem dona,
tu consolare affectus,
unde suspirat cor. 

3. Molto allegro
Alleluja, alleluja!

Exultai, alegrai ‑vos,
almas felizes,
entoando suaves cânticos;
em resposta ao vosso cantar,
que o céu acompanhe a minha salmodia.

Raiou um dia agradável,
dissiparam ‑se nuvens e procelas;
surgiu para os justos uma paz inesperada.
A noite escura reinava em toda a parte;
levantai ‑vos, pois, alegremente,
os que ainda temeis, 
e, felizes por este dia,
oferecei com abundância grinaldas e lírios.

Tu, coroa das virgens,
dá ‑nos a paz,
dá sossego aos ânimos
sempre que o coração sofrer.

Aleluia, aleluia!
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Leopold Hager direcção musical

O maestro austríaco Leopold Hager, que cele‑
brou o seu 80º aniversário em 2015, estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição no 
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal. 
Depois de ocupar vários cargos em Mainz, Linz 
e Colónia, tornou  ‑se Director Geral de Música 
em Freiburg/Breisgau, depois Maestro Prin‑
cipal da Orquestra Mozarteum em Salzburgo 
e, até 1996, Director Musical da Orquestra 
Sinfónica RTL do Luxemburgo. Para além do 
seu trabalho intenso como maestro, entre 1992 
e 2004 foi Professor de Direcção Orquestral 
na Universidade de Música de Viena. Entre 
2005 e 2008, foi Maestro Titular da Volks‑
oper em Viena, onde dirigiu novas produções 
de A Escolha de Sofia, A Flauta Mágica, Turan‑
dot, O Franco  ‑Atirador, La Traviata, Os Contos 
de Hoffmann, As Bodas de Fígaro e Os Mestres 
Cantores. Apresentou  ‑se com a Volksoper em 
digressões aclamadas no Japão e em Espanha. 

Tem desenvolvido relações duradouras 
com a Ópera Estatal de Viena e apresenta  ‑se 
frequentemente em muitas das principais casas 
de ópera do mundo, incluindo a Ópera Estatal 
da Baviera em Munique, a Semperoper de Dres‑
den, a Metropolitan de Nova Iorque, a Chicago 
Lyric Opera, a Royal Opera House Covent 
Garden em Londres, o Teatro Colón em Buenos 
Aires e a Ópera da Bastilha em Paris. Dirigiu 
também na Ópera de Lyon, no Teatro Nacio‑
nal de Praga e no Festival de Edimburgo. Mais 
recentemente dirigiu na Ópera Alemã de Berlim 
(Rosenkavalier e Elektra de Richard Strauss e 
a raramente interpretada Cassandra de Vitto‑
rio Gnecchi) e novas encenações de O Navio 
Fantasma de Wagner na Ópera de Leipzig e de 
Tristão e Isolda na Ópera Estatal de Estugarda. 
Na Ópera de Lyon, juntou  ‑se ao encenador 

Rolando Villazon para apresentar Werther de 
Massenet. Dirigiu ainda duas novas produções 
de óperas de Mozart na Ópera de Nice.

A sua grande experiência torna  ‑o um maes‑
tro muito requisitado, tendo dirigido as princi‑
pais orquestras da Europa e dos Estados Unidos 
da América – Staatskapelle Dresden; Sinfóni‑
cas de Bamberg, Viena, NDR Hamburgo, MDR 
Leipzig e Nacional de Washington; Orquestras 
da Gewandhaus de Leipzig, da Konzerthaus de 
Berlim e do Concertgebouw de Amesterdão; 
Filarmónicas de Munique e Checa; Sinfónica 
da Rádio Dinamarquesa, Orchestre de Paris, 
Staatskapelle Weimar, Orchestre National de 
Lille e Accademia di Santa Cecilia em Roma. 
A sua relação próxima com a English Chamber 
Orchestra está largamente documentada em 
várias gravações. Entre 2015 e 2017 foi Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música. Tem dirigido repetida‑
mente a Filarmónica de Viena, não só em Viena, 
mas também em Praga e Roma.

Leopold Hager é conhecido como um 
defensor pioneiro da interpretação mozartiana, 
particularmente pelas suas apresentações em 
concerto, em Salzburgo, das obras cénicas de 
juventude até então praticamente desconheci‑
das, tais como Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, 
Ascanio in Alba ou La Betulia liberata. Durante 
a Semana Mozart de Salzburgo, em 1979, dirigiu 
a primeira interpretação completa de Il sogno 
di Scipione. As suas gravações destas obras 
com cantores de topo mantêm  ‑se como refe‑
rências na discografia. A sua extensa discogra‑
fia inclui ainda todos os Concertos para piano 
e Árias de concerto de Mozart.
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Simona Šaturová soprano

Simona Šaturová nasceu em Bratislava (Eslo‑
váquia) e teve a sua primeira aula de violino com 
apenas cinco anos. Estudou canto no Conser‑
vatório da sua cidade e frequentou master‑
classes com vários mestres, destacando ‑se a 
soprano romena Ileana Cotrubas.

Tem  sido convidada para se apresentar 
em concerto e oratória em Nova Iorque, Dallas, 
Pittsburgh, Oslo, Toronto, Istambul, Festivais de 
Salzburgo e Tanglewood, Oregon Bach Festival, 
Japão, Israel, Venezuela, Festival Internacional 
de Música e Arte Sacra de Roma, Salzburger 
Festspiele e Festivais de Lucerna, Primavera de 
Viena, Schleswig ‑Holstein e Rheingau. Trabalha 
regularmente com maestros como Christoph 
Eschenbach, Charles Dutoit, Herbert Blomstedt, 
Iván Fischer, Krzysztof Penderecki, Sir Neville 
Marriner, Sylvain Cambreling, Jiří Bělohlávek, 
Manfred Honeck, Tomáš Netopil, Kent Nagano, 
Philippe Herreweghe e Helmuth Rilling.

Desde que actuou à última hora como 
Ilia (Idomeneo) no Théatre de la Monnaie em 
Bruxelas, em 2010, Simona Šaturová tem 
regressado com regularidade a esse teatro. 
Depois de uma aclamada prestação como 
Konstanze (O Rapto do Serralho) em Essen 
e Dresden tem mantido uma relação próxima 
com o Aalto Theatre e a Semperoper. Além 
de numerosas actuações no Teatro Nacio‑
nal de Praga, apresentou ‑se no Teatro Colón 
em Buenos Aires, na Semperoper Dresden, na 
Ópera de Frankfurt, no Théâtre du Châtelet em 
Paris, na Ópera de Monte Carlo, no Theater an 
der Wien e no Megaron de Atenas.

A discografia de Simona Šaturová inclui 
gravações para as editoras Supraphon, Häns‑
sler Classic, Classico, Carus Verlag e Sony/
BMG. Em 2009, a Orfeo editou o seu primeiro 
disco como solista ao lado da Filarmónica da 

Rádio NDR, com árias de Haydn – o CD foi 
Escolha do Editor da revista Gramophone. Em 
2014 surgiu um novo disco para a Decade com 
árias de Mozart e Mysliveček, e em 2016 gravou 
a ópera Ariane de Martinů. Em 2007, Simona 
Šaturová foi premiada com o Förderpreis da 
Walter und Charlotte Hamel ‑Stiftung no Festi‑
val de Música de Schleswig ‑Holstein.

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 maes‑
tros, de entre os quais se destacam Stefan 
Blunier, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holli‑
ger, 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 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 
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, Frank Peter Zimmermann 
ou o Quarteto Arditti. Diversos compositores 
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trabalharam 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 Dusa‑
pin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aper‑
ghis, 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.

Violino I
Zofia Wóycicka
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Vadim Feldblioum
José Despujols
Alan Guimarães
Clara Badia Campos*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Ana Luísa Carvalho*
Nikola Vasiljev
Raquel Santos*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Jean Loup Lecomte
Francisco Moreira
Hazel Veitch

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves

Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Altino Carvalho

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Eldevina Materula

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Tímpanos
Bruno Costa

*instrumentistas 
convidados
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