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1ª PARTE

Claude Debussy
“Nuages” e “Fêtes”, de Trois Nocturnes (1897 ‑1899; c.15min) 

Richard Strauss
Concerto para trompa e orquestra n.º 2, em Mi bemol maior (1942; c.20min)

1. Allegro –
2. Andante con moto 
3. Rondó: Allegro molto

2ª PARTE

Maurice Ravel
Valses nobles et sentimentales (1911; orq.1912; c.17min)

1. Modéré – très franc –
2. Assez lent – avec une expression intense –
3. Modéré –
4. Assez animé –
5. Presque lent – dans un sentiment intime –
6. Assez vif –
7. Moins vif –
8. Epilogue (Lent)

Richard Strauss
Suite de O Cavaleiro da Rosa (1911; c.22min)
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Claude Debussy
SAINT GERMAN EN LAYE, 22 DE AGOSTO DE 1862

PARIS, 25 DE MARÇO DE 1918

“Nuages” e “Fêtes”, de Trois Nocturnes

“Nuages” e “Fêtes” (Nuvens e Festas) são, 
respectivamente, o primeiro e o segundo 
andamento de um tríptico para orquestra inti‑
tulado Nocturnes, que o compositor francês 
Claude Debussy compôs entre 1897 e 1899. O 
tríptico fica completo com Sirènes que, para 
além da orquestra, inclui um coro de 16 vozes 
femininas. A génese de Nocturnes remonta a 
1892, quando Debussy decidiu escrever Trois 
scènes au crépuscule, para violino e orques‑
tra, para o violinista belga Eugène Ysaÿe, seu 
amigo. Uma zanga entre os dois, porém, levou 
ao abandono do projecto.

“Nuages” e “Fêtes” foram as duas primei‑
ras peças a serem estreadas, em Paris, a 7 de 
Dezembro de 1900, pela Orquestra Lamou‑
reux, sob a direcção de Camille Chevillard. Em 
Outubro de 1901, no dia 27, o mesmo maes‑
tro e a mesma orquestra interpretavam pela 
primeira vez o tríptico.

Conforme explica Debussy num texto que 
acompanhou o programa do concerto de 
estreia, “o título Nocturnos pretende ter aqui 
um sentido mais geral e sobretudo mais deco‑
rativo. Assim, não se trata da forma habitual de 
‘nocturno’, mas de tudo o que a palavra contém 
de impressões e de luzes especiais. ‘Nuages’: 
é o aspecto imutável do céu, com a marcha 
lenta e melancólica das nuvens acabando 
numa agonia cinzenta, tingida suavemente 
de branco. ‘Fêtes’: é o movimento, o ritmo 
dançante da atmosfera com lampejos bruscos 
de luz, e é também o episódio de um cortejo 
(visão efervescente e quimérica), passando 
através da festa, confundindo ‑se com ela; 

mas o fundo mantém ‑se, obstina ‑se, e é ainda 
a festa e a sua mistura de música, de poeira 
luminosa, participando num ritmo total.”

A formação orquestral escolhida por 
Debussy para retratar “o aspecto imutável do 
céu” e “o ritmo dançante da atmosfera” inclui 
2 flautas, 1 flautim, 2 oboés, 1 corne inglês, 
2 clarinetes, 3 fagotes, 4 trompas, 3 trompe‑
tes, 3 trombones, tuba, timbales, percussão 
(pratos, tambor), 2 harpas e cordas.

Richard Strauss
MUNIQUE, 11 DE JUNHO DE 1864

GARMISCH, 8 DE SETEMBRO DE 1949

Concerto para trompa e orquestra n.º 2

Richard Strauss ficou conhecido, sobretudo, 
pelos seus poemas sinfónicos – como D. Juan 
(1888), Till Eulenspiegel (1895), Assim falou 
Zaratustra (1896), só para citar alguns; e pelas 
suas óperas – Salomé (1905), Elektra (1909) e 
Ariadne auf Naxos (1912), por exemplo. Aliás, 
o concerto de hoje termina com uma suite de 
uma das suas óperas mais famosas, senão a 
mais famosa: O Cavaleiro da Rosa.

Os dois Concertos para trompa que cons‑
tam do catálogo de obras concertantes do 
compositor alemão não alcançaram, nem de 
perto nem de longe, a mesma notoriedade do 
repertório sinfónico e operático. O primeiro 
concerto, op. 11, foi escrito quando Strauss 
tinha 18 anos. É, portanto, uma obra de juven‑
tude. A opção pela escrita de uma obra 
concertante para trompa foi muito influen‑
ciada pelo seu pai, Franz Strauss, primeiro 
trompa da Orquestra da Corte de Munique, e 
a quem o concerto é dedicado.

Cinquenta e nove anos depois, aos 78 anos 
de idade, Richard Strauss compõe o Concerto 
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para trompa n.º 2, e dedica ‑o “à memó‑
ria do meu pai”. Estamos em 1942, a Europa 
encontrava ‑se imersa numa guerra brutal. 
Richard Strauss estava exilado em Viena, 
depois de ter sido demitido do Reichsmusik-
kamer, o gabinete de música do Reich. Tinha 
tido, também, problemas com a Gestapo por 
causa das suas tentativas para proteger a sua 
nora, Alice von Grab, que era judia. A compo‑
sição do segundo concerto para trompa 
acontece, por isso, num período extrema‑
mente complicado para o compositor alemão. 
Ainda assim, Strauss logra produzir uma obra 
com um elevado nível de refinamento e de 
complexidade harmónica e estrutural, uma 
obra com um claro sentido concertante onde 
é perceptível um diálogo constante entre o 
instrumento solista e a orquestra.

O Concerto para trompa e orquestra n.º 2 
é composto por três andamentos. O Allegro, 
que mais parece uma rapsódia, começa com 
a trompa a introduzir um tema principal que 
se destaca pelos extensos saltos melódicos e 
pela variedade rítmica. O andamento central 
– Andante con moto – é tocado a seguir ao 
Allegro, sem interrupção. É um trecho pleno 
de intimismo mas sem qualquer laivo de tris‑
teza ou melancolia. Destaca ‑se a fusão plena 
da trompa com a orquestra, como se momen‑
taneamente deixasse de haver instrumento 
solista. O concerto termina com um Rondó 
vivo, brilhante e animado. A trompa volta 
a assumir o protagonismo que lhe é devido 
e exibe toda a sua exuberância e todo o 
seu esplendor.

Maurice Ravel
CIBOURE, 7 DE MARÇO DE 1875

PARIS, 28 DE DEZEMBRO DE 1937 

Valses nobles et sentimentales

No dia 9 de Maio de 1911, a Société musicale 
indépendante organizou na Salle Gaveau, 
em Paris, um “Concert sans noms d’auteurs”. 
Tratava ‑se de um evento onde o público era 
convidado a adivinhar o nome do compositor 
de cada obra constante do programa. Nesse 
concerto, o pianista Louis Aubert iria estrear 
uma obra que lhe fora dedicada, as Valses 
nobles et sentimentales. Apesar de na plateia 
estarem críticos profissionais, a obra foi atri‑
buída a Eric Satie, Zoltán Kodály e, inclusive 
a Théodore Dubois, entre outros, mas não a 
Maurice Ravel, o seu verdadeiro autor. “Alguns 
dos amigos e admiradores de Ravel, que esta‑
vam muito familiarizados com a sua música, 
não reconheceram o seu estilo e ridiculariza‑
ram, impiedosamente, Valses nobles et senti-
mentales”, conta Darius Milhaud, que assistiu 
ao concerto.

Um ano depois, Maurice Ravel orques‑
trou a obra e transformou ‑a num bailado. 
Adélaïde, ou le langage des fleurs (Adelaide 
ou a linguagem das flores), assim se chama o 
ballet, foi levado à cena a 22 Abril de 1912, em 
Paris, no Théâtre du Châtelet, pela compa‑
nhia da bailarina russa Natacha Trouhanova. 
Nesse espectáculo foram também estrea‑
dos mundialmente os bailados La Péri de Paul 
Dukas, Istar de Vincent d’Indy e A Tragédia de 
Salomé de Florent Schmitt, com cada um dos 
compositores a dirigirem as suas obras inter‑
pretadas pela Orquestra Lamoureux. 

A instrumentação gizada por Maurice 
Ravel inclui 2 flautas, 2 oboés, 1 corne inglês, 
2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes, 
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3 trombones, tuba, timbales, bombo, pratos, 
triangulo, tambor, pandeireta, celesta, jeu de 
timbres, 2 harpas e quinteto de cordas.

A criação desta obra foi inspirada pelas 
duas colecções de valsas – 34 Valses senti-
mentales, D. 779 e 12 Valses nobles, D. 969 
– que Franz Schubert publicou em 1825 e 
1829, respectivamente. Ravel compõe sete 
Valses nobles et sentimentales mais um 
epílogo. Utiliza para isso uma escrita clara 
“que endurece a harmonia e acusa os relevos 
da música”, conforme referiu o compositor no 
esboço biográfico que ditou a Roland ‑Manuel, 
em 1938. Uma escrita formada por dissonân‑
cias, asperezas harmónicas, cromatismos 
inesperados e contrastes rítmicos.

Mas, parafraseando Françoi ‑Réné Tran‑
cheford, as Valses nobles et sentimentales 
são mais um “adeus a Schubert”, um “adeus 
à valsa e a todas as suas conotações sociais 
e históricas”. Talvez seja essa a mensa‑
gem que Maurice Ravel quis transmitir ao 
incluir a citação do poeta simbolista fran‑
cês Henri de Régnier: “…le plaisir délicieux et 
toujours nouveau d’une occupation inutile” 
(“o prazer delicioso e sempre novo de uma 
ocupação inútil”).

Richard Strauss

Suite de O Cavaleiro da Rosa

A estreia de O Cavaleiro da Rosa, em 1911, foi 
um dos momentos icónicos da história da 
ópera. Na noite de 26 de Janeiro, o Teatro 
da Corte de Dresden encheu por completo 
para assistir à primeira récita da mais recente 
composição operática do aclamado compo‑
sitor alemão Richard Strauss. O Cavaleiro da 
Rosa sucederia a Elektra, estreada dois anos 
antes, e a Salomé, levada à cena em 1905.

Apesar da crítica ter recebido O Cava-
leiro da Rosa com frieza e alguma hostilidade, 
o público adorou a ópera tendo aplaudido 
incessantemente o elenco no final do II e do 
III Acto. No ano da estreia teve, só em Dresden, 
mais de 50 récitas, fez uma tournée por várias 
cidades alemãs e foi cantada nos principais 
teatros de ópera europeus. O libreto é uma 
criação do escritor e dramaturgo austríaco 
Hugo von Hofmannsthal, a quem Strauss 
pediu um texto que lhe permitisse escrever 
uma comédia musical passada na Viena do 
séc. XVIII, inspirada no seu compositor de elei‑
ção, Wolfgang Amadeus Mozart.

O argumento de O Cavaleiro da Rosa é 
uma história de amor. No centro da trama 
está Marie Therese, Princesa de Werdenberg, 
designada por Marechala por ser casada 
com um militar com a patente de Marechal. 
Com o marido ausente por largos períodos, 
Marie Therese tem um caso com um jovem 
e atractivo conde, de seu nome Octaviano. O 
enredo completa ‑se com o grosseiro, petu‑
lante e ordinário Barão Ochs von Lechenau, 
primo da Marechala, que quer casar com 
Sophie von Faninal, uma jovem encantadora 
oriunda de uma abastada família burguesa. 
O Barão Ochs decide pedir em casamento 
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Sophie, oferecendo ‑lhe uma rosa de prata. 
É Octaviano o escolhido para, em nome do 
Barão, entregar o símbolo do pedido de casa‑
mento. Mas, quando Octaviano chega a casa 
de Sophie para lhe entregar a rosa, os dois 
apaixonam ‑se de imediato. Depois de várias 
peripécias, o amor dos dois jovens vence. O 
Barão retira o pedido de casamento e a Mare‑
chala abdica do seu jovem amante.

O enorme sucesso de O Cavaleiro da Rosa 
levou a que a sua música fosse comerciali‑
zada de várias maneiras, de forma a ser fruída 
para além do teatro de ópera. Foram feitos 
inúmeros arranjos e transcrições para piano, 
bem como diversas suites para orquestra 
com os principais trechos da ópera. Em 1925 
foi estreado em Viena um filme mudo reali‑
zado por Robert Wiene com a colaboração e 
a anuência do compositor.

A Suite de O Cavaleiro da Rosa para 
orquestra, que encerra o concerto de hoje, 
foi elaborada por Richard Strauss em 1944, 
mais de três décadas após a estreia da ópera, 
e publicada pela conceituada editora Boosey 
& Hawkes no ano seguinte, com o número de 
opus 59. É formada por um conjunto de valsas 
que retratam as principais ocorrências do 
enredo da ópera. Começa com uma emulação 
do início da ópera, com as trompas e os fago‑
tes a desenhar musicalmente o acto amoroso 
entre a Marechala e Octaviano (que na ópera 
acontece com a cortina fechada). O momento 
de acalmia coincide com o momento em que o 
acto amoroso termina e a cortina sobe, dando 
início ao espectáculo. Segue ‑se a cena em 
que Octaviano presenteia Sophie com a rosa 
de prata (que na ópera corresponde ao início 
do II Acto). Trata ‑se de um trecho extenso, 
que transborda de graciosidade. Uma terna 
e doce melodia, interpretada pelo oboé, à 
qual se segue uma sequência de acordes 

agudos e brilhantes protagonizados simulta‑
neamente por flautas, flautim, celesta, harpas 
e violinos, assinala musicalmente o instante 
em que os dois jovens se apaixonam. O clima 
idílico e romântico é subitamente interrom‑
pido por uma forte explosão musical, dando 
conta de que o amor de Octaviano e Sophie 
foi descoberto. É necessário retroceder até 
ao I Acto, mais concretamente até à cena em 
que o Barão Ochs conta à Marechala a sua 
intenção de casar com Sophie. São os violinos 
os responsáveis por interpretar a linha meló‑
dica desta valsa, enquanto o resto da orques‑
tra marca, em acordes, a tradicional divisão 
ternária. A Suite avança, então, para o III e 
último Acto, para a cena em que a Marechala 
cede Octaviano a Sophie e os deixa a sós a 
celebrarem o seu amor. A obra não termina 
sem antes retratar a discussão violenta 
entre Octaviano e o Barão Ochs, com este a 
demonstrar a sua fúria por ter sido preterido 
em favor de um jovem.

ANA MARIA LIBERAL, 2020 



8

Nuno Coelho direcção musical

Vencedor do Concurso Internacional de 
Direcção de Orquestra de Cadaqués em 2017, 
Nuno Coelho é actualmente Maestro Convi‑
dado da Orquestra Gulbenkian. Além dos 
vários concertos em Lisboa, durante a tempo‑
rada 2019 /20 estreia ‑se à frente de orques‑
tras como a Filamónica Real de Liverpool, a 
Nacional de Lille, as Sinfónicas de Stavan‑
ger e Hamburgo e a Filarmónica de Dresden, 
assim como diversas orquestras em Espanha, 
Japão, China e América Latina.

Na temporada passada destacam ‑se as 
actuações com a Sinfónica da Rádio Bávara, 
a Filarmónica da BBC, a Orquestra do Ulster, 
a Orquesta Sinfónica da Galiza, a Orquesta 
Sinfónica de Castela e Leão, a Orquestra do 
Teatro Regio de Turim e a Orquestra Beetho‑
ven de Bona.

Enquanto “Dudamel Fellow” na tempo‑
rada 2018 /19, teve oportunidade de dirigir 
a Filarmónica de Los Angeles em diversas 
ocasiões, incluindo uma estreia mundial na 
série de concertos de música contemporânea 
da orquestra “Green Umbrella”.

Maestro Assistente da Orquestra Filar‑
mónica dos Países Baixos entre 2015 e 2017, 
voltou a dirigir a formação em Julho de 2018, 
no  Concertgebouw. No mesmo Verão parti‑
cipou na masterclass com Daniele Gatti e a 
Orquestra Real do Concertgebouw. Como 
maestro assistente, teve ainda oportunidade 
de trabalhar com Bernard Haitink, Susanna 
Malkki, Andris Nelsons, Christoph von 
Dohnányi e Gustavo Dudamel, entre outros.

No que respeita ao repertório operá‑
tico, dirigiu La Traviata, Cavelleria rusticana, 
Rusalka e Das Tagebuch der Anne Frank. Foi 
assistente de Marc Albrecht na produção 

de Parsifal para a Ópera Nacional Alemã, e 
em 2020 irá assistir Robin Ticciati numa nova 
produção de Fidelio na Glyndebourne Festival 
Opera. Como “Conducting Fellow” do Festi‑
val de Tanglewood, em 2016 e 2017, dirigiu 
a orquestra do festival em várias ocasiões, 
incluindo a interpretação do bailado cantado 
Os Sete Pecados Mortais de K. Weill.

Nascido no Porto em 1989, Nuno Coelho 
estudou violino em Klagenfurt e Bruxelas, 
e direcção de orquestra em Zurique com 
Johannes Schlaefli. Recebeu o 1.º Prémio 
no Concurso de Direcção do Prémio Jovens 
Músicos da Antena 2, o Prémio Neeme Järvi 
no Festival Menuhin de Gstaad e foi finalista 
no Concurso do Festival de Salzburgo para 
jovens maestros.

Em 2014 foi bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian, e em 2015 foi aceite no “Dirigen‑
tenforum” do Centro Alemão para a Música, 
que mais tarde o nomeou para a sua lista de 
“Maestros do Futuro”.
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Nuno Vaz trompa

Nuno Vaz foi Solista A e Chefe de Naipe da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, entre 
2008 e 2016, e desde 2011 é membro do 
Remix Ensemble Casa da Música. 

Como artista convidado, tem ‑se apre‑
sentado com a Sinfónica do Porto Casa da 
Música, a Sinfónica MusicAeterna de Perm 
(Rússia), a Filarmónica de Hamburgo, a Sinfo‑
nietta de Lisboa, a Orquestra Gulbenkian e a 
Orquestra Clássica do Sul, sob a batuta e ao 
lado de grandes nomes do panorama musical 
mundial, em países como Portugal, Espanha, 
Brasil, França, Inglaterra, República Checa, 
Suíça, Áustria, África do Sul, Bélgica, Cabo 
Verde, Luxemburgo, Holanda, China, Itália, 
Alemanha e Turquia. 

Nuno Vaz gravou para a RTP, a RDP, a RV e 
a Antena 3 e com a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Da Weasel, Rui Veloso, Tito 
Paris, Katia Guerreiro, Ala dos Namorados, 
The Gift, Let the Jamroll, a Orquestra Sinfonie‑
tta de Lisboa e a Banda Filarmónica Vizelense. 
Apresentou ‑se a solo com a Banda Filar‑
mónica Vizelense, a Orquestra de Sopros da 
Sociedade Filarmónica Vizelense, a Orques‑
tra do Algarve, a Metropolitana de Lisboa e a 
Orquestra Gulbenkian, interpretando obras 
de Mozart, Haydn, R. Strauss e Britten.

É membro fundador do quarteto de trom‑
pas ART4ORN, do Quinteto de Sopros Espe‑
lho Musical, do Quinteto de Sopros 1/4 de Tom 
e do Ensemble Português de Trompas.

Em 2007 concorreu ao Prémio Jovens 
Músicos, ganhando o 1.º prémio na categoria 
de Trompa – Nível Superior. Em 2017 foi convi‑
dado a integrar o júri do mesmo concurso. 
Em 2008, foi distinguido com um Voto de 
Louvor pela Câmara Municipal de Vizela. 

Continua ligado à Sociedade Filarmónica 
Vizelense como músico da Filarmónica dessa 
mesma instituição.

Foi professor de trompa e orquestra no 
Projecto Geração (2008 a 2016). Leccionou 
também na Universidade de Aveiro, de 2011 
a 2012. Actualmente lecciona na ANSO – 
Academia Nacional Superior de Orquestra, 
em Lisboa e na ESMAE – Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo, no Porto. É 
doutorando em Educação Artística na Facul‑
dade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Nuno Vaz iniciou os estudos musicais aos 
11 anos na Academia de Música da Sociedade 
Filarmónica Vizelense, tendo como profes‑
sores Costa Vieira, José Manuel Guerra, 
Carlos Pedro Marques e Guilherme Vieira. 
Mais tarde frequentou a classe de trompa de 
João Carlos Alves na Academia de Música 
Valentim Moreira de Sá, em Guimarães. Em 
2002, ingressou na Escola Profissional e 
Artística do Vale do Ave, na classe de trompa 
de Hélder Vales, onde conclui o Curso Profis‑
sional de Instrumentista de Sopro. Em 2009, 
terminou a Licenciatura como Instrumentista 
de Orquestra na Academia Nacional Supe‑
rior de Orquestra, em Lisboa, com a máxima 
classificação. Teve como professores Jean‑
‑Marc Burfin (orquestra); Nuno Inácio, Rui 
Pinheiro, Adélio Carneiro e Rui Rosa (música 
de câmara); e Abel Pereira (trompa).

Durante a sua formação participou em 
masterclasses em Portugal e no estran‑
geiro, com ilustres trompistas e ensembles 
de renome internacional, bem como em 
orquestras como a Orquestra Geração (como 
docente) e a Orquestra BISYOC. 
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal 

Stefan Blunier maestro associado

Leopold Hager maestro emérito

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 Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König, 
Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan 
Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, 
Antoni Wit, Christian Zacharias e Lothar 
Zagrosek. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, no âmbito 
das suas residências artísticas na Casa da 
Música, destacando‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich Haas 
e Jörg Widmann, a que se junta em 2020 o 
compositor Philippe Manoury.

A Orquestra celebra o 20.º aniversário da 
sua formação sinfónica em 2020, o que a leva 
a apresentar ‑se no Auditório Gulbenkian. Tem 
pisado os palcos das mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 
Santiago de Compostela e Brasil, estando 
programada para 2020 a sua primeira actua‑
ção na emblemática Philharmonie de Colónia. 
Ainda este ano, interpreta a integral das Sinfo‑
nias de Beethoven e 19 obras dos séculos XX 

e XXI nunca antes apresentadas em Portu‑
gal, além de novas obras encomendadas a  
Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orques‑
tra foram marcadas pela interpretação das 
integrais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff, 
Brahms, Bruckner e Tchaikovski; dos Concer‑
tos 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 edita‑
dos 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 
discos monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aper‑
ghis (2017), além de obras de compositores 
portugueses, todos com gravações ao vivo na 
Casa da Música. 

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. Após a extinção das Orques‑
tras da Radiodifusão Portuguesa, foi fundada 
a Régie Cooperativa Sinfonia (1989‑1992), 
vindo posteriormente a ser criada a Orquestra 
Clássica do Porto e, mais tarde, a Orquestra 
Nacional do Porto (1997), alcançando a forma‑
ção sinfónica com um quadro de 94 instru‑
mentistas em 2000. A Orquestra foi integrada 
na Fundação Casa da Música em 2006, vindo 
a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
Álvaro Pereira
André Gaio Pereira*
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
José Despujols
Maria Kagan
Andras Burai
Tünde Hadadi
Alan Guimarães
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Emília Vanguelova
Raquel Santos*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Ana Luísa Carvalho*
Pedro Carvalho*

Viola
Alessandro D’Amico*
Anna Gonera
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Jean Loup Lecomte
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Theo Ellegiers

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

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Ana Raquel Lima*
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Sofia Brito*
Telma Mota*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Eddy Tauber
José Bernardo Silva
Hugo Sousa*
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik

Trompete
Josep Casado*
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Faustino Núñez Pérez*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
André Dias*
Sandro Andrade*
Pedro Góis*
Jorge Lima*

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Aroso*

Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados 
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