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21:00 Sala Suggia Orquestra Sinfónica

do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Wolfgang Amadeus Mozart
Abertura da ópera As Bodas de Fígaro, KV 492 (1786; c.5min)

Manuel de Falla
Dança Ritual do Fogo, do bailado El Amor Brujo 
(1915/1925; c.5min)

Béla Bartók
Danças populares romenas, para orquestra 
(1915, orq.1917; c.6min)

1. Joc cu bâtă —
2. Brâul —
3. Pe Loc —
4. Buciumeana —
5. Poargă românească —
6. Mărunţel

Joly Braga Santos
Concerto para orquestra de cordas (1951; c.5min)

3. Allegro bene marcato

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 29 em Lá maior, KV 201 (1774?; c.17min)

1. Allegro moderato
4. Allegro con spirito

Gioachino Rossini
Abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha (1816; c.8min)

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 7 em Lá maior, op. 92 (1812; c.7min)

4. Allegro con brio

Wolfgang Amadeus Mozart 
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Abertura da ópera As Bodas de Fígaro, KV 492

Estreada em Viena a 1 de Maio de 1786, a ópera As Bodas de 
Fígaro assinala o início da colaboração de Mozart com o libretista 
Lorenzo da Ponte, colaboração essa que continuaria, no futuro, 
a produzir frutos notáveis. A Abertura promove, desde o início, 
um turbilhão efervescente de ideias musicais, o qual prefigura a 
divertida e tortuosa jornada vivida por Susana e Fígaro ao longo 
da obra. Não existe aqui uma referência directa à acção teatral 
ou às personagens que nela intervêm — nos moldes, por exemplo, 
da extraordinária síntese músico-dramática contida na anterior 
abertura de Don Giovanni. Não obstante, o evoluir da secção 
instrumental introdutória de As Bodas de Fígaro gera uma pode-
rosa atmosfera de sugestão em redor do tema de folle journée 
que o título da comédia de Beaumarchais, subjacente ao libreto 
de Da Ponte, deixa entender.

Ao longo desta partitura, de grande dinamismo e frescura, 
podem ser observados três elementos temáticos essenciais: o 
primeiro é apresentado em uníssono, desde o início, pelas cordas 
e fagotes; o segundo constitui um complemento deste último e 
é confiado às trompas e às madeiras; e o último, com um perfil 
mais longo, é entoado com o timbre nobre e expressivo dos 
primeiros violinos.

RUI CABRAL LOPES

(Nota ao programa gentilmente cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian)

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAMECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA



Manuel de Falla
CÁDIZ, 23 DE NOVEMBRO DE 1876

ALTA GRACIA (ARGENTINA), 14 DE NOVEMBRO DE 1946

Dança Ritual do Fogo, do bailado El Amor Brujo

Manuel de Falla tem sido apontado como o maior nome da 
composição nacionalista espanhola, particularmente dedicado 
à cultura andaluza — um caldo onde se cruzam as heranças da 
liturgia bizantina e do canto árabe trazidas do Oriente, as tribos 
ciganas e os romances castelhanos. Natural de Cádiz, Falla 
iniciou os estudos de piano com a sua mãe, prosseguindo-os 
mais tarde com José Tragó em Madrid. Depois de um período 
em que se dedica à composição de zarzuelas, como forma de 
suprir dificuldades financeiras da família, começa a estudar, em 
1902, com o compositor Felipe Pedrell, que lhe incute o interesse 
pela música tradicional do seu país. Sublinhe-se que Pedrell foi o 
grande impulsionador do nacionalismo espanhol, contando entre 
os seus alunos figuras como Albéniz e Granados. A carreira inter-
nacional de Falla é lançada com a ópera La vida breve, premiada 
em 1905 pela Real Academia de Belas Artes. Parte para Paris 
em 1907, onde priva com Dukas, Debussy e Ravel. A permanên-
cia em França até ao estalar da Primeira Guerra Mundial vai ser 
determinante no enriquecimento da sua linguagem harmónica 
com recursos impressionistas. Estes recursos conjugam-se 
com a influência andaluza, fruto do seu grande interesse pelo 
cante jondo, o canto primitivo andaluz, que estudou profunda-
mente. Alguns exemplos mais significativos desta linguagem são 
El amor brujo (1915/25), Noites nos Jardins de Espanha (1916) e 
El sombrero de tres picos (1917), que lhe conferiram o reconheci-
mento público que viria a confirmar com a Fantasia Bética para 
piano (1919), O Retábulo de Mestre Pedro (1923) ou o Concerto 
para cravo (1926), destacando-se ainda a epopeia Atlântida — 
obra de grande fôlego que deixou inacabada.

El Amor Brujo foi uma obra escrita para cantaora de flamenco, 
actores e orquestra de câmara, em 1915, que deu logo de seguida 
origem a uma versão para orquestra e meio-soprano. Mais 
tarde, em 1925, foi estreado o ballet pantomímico que hoje é 
tocado regularmente pelas orquestras. O enredo é uma história 
cigana de amor, traição e assombração. Candela é prometida 
a um homem que se torna seu marido e com quem vive infeliz 
embora dedicada. Este acaba por morrer anos depois, mas a sua 
assombração persegue-a e impede-a de viver um novo amor. A 
Dança Ritual do Fogo, executada à meia-noite sob o fumo de um 
punhado de incenso lançado ao fogo, surge como um feitiço desti-
nado a afastar o fantasma.

FERNANDO PIRES DE LIMA

Béla Bartók
NAGYSZENTMIKLÓS (HUNGRIA), 25 DE MARÇO DE 1881

NOVA IORQUE, 26 DE SETEMBRO DE 1945

Danças populares romenas

Béla Bartók foi pianista, compositor e etnomusicólogo, tendo 
desenvolvido um importantíssimo trabalho de recolha de reper-
tório tradicional em parceria com Zoltan Kodály. Estudou piano 
com a sua mãe e composição com Lászlo Erkel e János Koess-
ler, em Budapeste. Nomeado professor de piano na Academia 
de Música de Budapeste, dedicou a maior parte da sua vida à 
composição e à recolha de música tradicional. Com o advento do 
nazismo, transferiu-se para os EUA, tendo dado aulas na Univer-
sidade de Columbia. Autor de obras como O Mandarim Maravi-
lhoso, Música para cordas, percussão e celesta ou Mikrokosmos, 
entre muitas outras (sinfónicas e camerísticas), a sua linguagem 
musical tem como influências marcantes tanto a forte tradição 
erudita ocidental como os seus estudos do folclore europeu e da 
música tradicional, que cruza de forma inovadora. No estudo da 
sua linguagem, de características arquitectónicas muito especí-
ficas, são possíveis inúmeras abordagens, que levaram teóricos 
como o seu conterrâneo Erno Lendvai, por exemplo, a propor 
análises da obra bartokiana assentes nas lógicas matemáticas 
da Secção Áurea ou da Série de Fibonacci.

Bartók compôs as Danças populares romenas em 1915, para 
piano, desenvolvendo uma versão para orquestra de câmara em 
1917. Nesta obra revela-se de forma aberta o seu interesse pelo 
repertório tradicional de que são testemunho as suas recolhas, 
gravações e publicações de melodias populares que ascendem 
a mais de cinco milhares de temas. As Danças populares rome-
nas consistem justamente em arranjos e harmonizações de seis 
destas melodias, recolhidas entre 1910 e 1912 em Maros-Torda, 
Bihar, Torda-Aranyos e Torontal. Se é verdade que os ajustes 
geopolíticos que permitiram traçar as fronteiras entre a Roménia 
e a Hungria foram sujeitos às mais diversas alterações ao longo 
do século XX, é também verdade que o grande interesse pela 
música tradicional especificamente romena era justificada por 
Bartók dada a riqueza instrumental e tímbrica deste repertório.

Os seis brevíssimos andamentos que variam entre si em ritmo 
e em carácter reflectem um acompanhamento orquestral firme 
e poderoso que sustenta a melodia principal, repleta de comple-
xidades rítmicas e viragens harmónicas: Joc cu bâtă (dança com 
paus); Brâul (dança do pano), em síncopes bem ritmadas; Pe Loc 
(num ponto), uma dança sapateada com influência da tradição 
cigana, em que os dançarinos não saem do mesmo sítio; Buciu-
meana (dança da gaita-de-foles), sobre uma melodia rapsódica 
com a simplicidade da música infantil; Poargă românească (polca 
romena), andamento que alterna ritmos binários e ternários; e, 
finalmente, Mărunţel (uma dança rápida, em passos pequenos), 
com dois temas distintos e um claro sentido de festividade.

ROSA PAULA ROCHA PINTO



Joly Braga Santos
LISBOA, 14 DE MAIO DE 1924

LISBOA, 18 DE JULHO DE 1988

Concerto para orquestra de cordas
(3.º andamento) 

Figura fundamental da história da música portuguesa do século 
XX, Joly Braga Santos nasceu em Lisboa, em 1924, cidade onde 
viria a falecer 64 anos mais tarde. Começou por estudar violino e 
iniciou ainda muito cedo os estudos de composição, tendo como 
mestre o compositor Luís de Freitas Branco, o introdutor do 
modernismo musical em Portugal. Estudou direcção de orques-
tra em várias cidades italianas, especialmente com Herman 
Scherchen (tendo como colegas Luigi Nono e Bruno Maderna), 
e composição com Virgilio Mortari em Roma. A sua produção é 
essencialmente orquestral, com destaque para as seis sinfonias, 
sendo que as quatro primeiras foram compostas entre os 22 e 
os 27 anos de idade. A sua carreira teria um foco importante na 
direcção de orquestra e também na crítica musical, para além 
de uma militância pelo acesso dos jovens à música, que motivou 
a fundação da Juventude Musical Portuguesa em 1948 — foi o 
sócio-fundador n.º 2 da instituição. Foi ainda maestro adjunto da 
Orquestra Sinfónica do Conservatório do Porto e da Orquestra 
Sinfónica da Emissora Nacional.

A ligação a Luís de Freitas Branco foi de grande importância 
na carreira de Joly Braga Santos, prolongando-se até à morte 
do primeiro em 1955. As suas primeiras obras são testemunho 
desta ligação, devendo-se ao mestre o interesse pela estética 
neoclássica, pelo modalismo e, especialmente, pela procura de 
comunicar com o “homem comum” com “simplicidade e clareza”, 
sem desdenhar “as conquistas do século XX”. O Concerto para 
orquestra de cordas é também um exemplo desta estética, com 
a clareza e equilíbrio que o caracteriza. Escrito em 1951, num 
que funcionou como ponto-charneira da música do século XX, 
prende-se ainda a essa corrente que dominou muita da música 
europeia no período entre-guerras. O neoclassicismo não é um 
retorno à música do Classicismo vienense, mas antes uma abor-
dagem moderna que recupera traços que podemos associar 
a esse período, tais como a clareza das formas, das estruturas 
harmónicas e do tratamento temático. No Concerto para orques-
tra de cordas de Braga Santos, esses elementos são facilmente 
identificáveis e contribuem para tornar a música apelativa e, em 
simultâneo, a manter longe da banalidade. O terceiro andamento, 
em particular, é marcado por este conceito: uma melodia modal 
(baseada numa escala com quarta aumentada e sétima menor, 
que podemos identificar em música de Bartók e Stravinski mas 
também em músicas populares de várias geografias); um motivo 
rítmico simples que torna o tema transparente, mesmo estando 
enquadrado num compasso de 5 tempos; um tema principal que 
se divide em antecedente e consequente (pergunta e resposta). 
A forma é também ela bem definida: um rondó que faz alternar o 
tema principal com episódios contrastantes, conduzindo estes, 
inevitavelmente, a um regresso à origem.

FERNANDO PIRES DE LIMA

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sinfonia n.º 29 em Lá maior, KV 201
(1.º e 4.º andamentos)

Não se pode saber com certeza absoluta quantas sinfonias 
Mozart terá escrito, mas chegaram até aos nossos dias, pelo 
menos, 56 partituras. Desse alargado número, do qual faz parte 
um considerável legado pertencente à sua juventude e conside-
rado de menor valor artístico, cerca de quarenta são incluídas 
regularmente no repertório das orquestras. No tempo em que 
Mozart as compôs, os compositores escreviam tendo em mente 
uma ocasião específica, uma determinada formação de músicos 
que tinham à sua disposição, os próprios instrumentos disponí-
veis, entre outras condicionantes relativas a uma encomenda.

Mozart entrou na década de 1770 sob a influência do estilo 
italiano, música que pela sua simplicidade e fluência melódica, 
quando comparada com a música de origem germânica, ante-
cipou o Classicismo. Esta ascendência italiana é nítida em obras 
como La finta giardiniera ou mesmo nas litanias KV 195 e 243, e 
muito evidente nas sinfonias que Mozart escreveu com três anda-
mentos sem interrupção, ao estilo de Abertura Italiana. Neste 
panorama composicional, a Sinfonia n.º 29 representou uma vira-
gem subtil na escrita mozartiana. Nela, o ainda jovem compositor 
misturou a graciosidade dos temas de inspiração italiana com o 
gosto por técnicas de composição imitativas oriundas da Alema-
nha e que dão à sinfonia uma rica textura polifónica. Mais: ao longo 
da obra, Mozart quase brinca com a orquestração oscilando entre 
a música de câmara e a música para orquestra. A isso se deveu 
também o facto de o compositor regressar, nesta sinfonia, a uma 
singela combinação de instrumentos.

No primeiro andamento, Allegro moderato em compasso 
binário, um primeiro tema de tom exclamativo é exposto recor-
dando a retórica do Barroco, em que grandes saltos correspon-
diam a exclamações de natureza semântica. Um segundo tema, 
apresentado pelos instrumentos de um quarteto, mostram a 
influência da música de câmara e os vestígios da música que 
Mozart compôs quando da sua visita, um ano antes, a Viena. 
Lembremos o ouvinte que o quarteto de cordas era um género 
ainda pouco cultivado nesta altura e as referências que Mozart 
faz ao género, bem como o elaborado contraponto a que frequen-
temente recorria, eram altamente inovadores para a sua época. 
Este tipo de contraponto imitativo é utilizado no terceiro tema 
deste primeiro andamento. 

O início do quarto andamento pretende encerrar a drama-
turgia de tom exclamativo com que a sinfonia teve início. Nada 
melhor do que uma fuga que recorre aos saltos de oitava que já 
ouvimos no primeiro andamento. Aqui, o ritmo é diferente mas o 
vigor é igualmente inquietante, próprio de um Allegro con spirito. 
E a repetição do desenho num modelo ascendente prepara o 
ouvinte para as surpreendentes modulações a que vai assistir ao 
longo do desenvolvimento. Se bem que, como terão reparado, o 
ano da sinfonia é incerto, certo é que Mozart abandonou o género 
por uma longa temporada após a criação desta verdadeira pérola. 



Gioachino Rossini
PESARO, 28 DE FEVEREIRO DE 1792

PARIS, 13 DE NOVEMBRO DE 1869

Abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha

A ópera cómica O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, permanece no 
repertório como uma das favoritas do grande público e com um 
grande número de produções na actualidade. Estreada em Roma 
no ano de 1816, tem por base a peça homónima de Pierre Beau-
marchais (1732  -1799) que dá início à chamada Trilogia de Fígaro e 
cujo segundo volume, As Bodas de Fígaro, originou uma das mais 
famosas óperas de Mozart. As personagens principais desta trilo-
gia, e as únicas presentes nas três peças, são Fígaro e o Conde 
Almaviva, que representam um desafio à moral dominante no 
tempo que antecedeu a Revolução Francesa. Na estreia, a ópera 
intitulou  -se mesmo Almaviva, ou a precaução inútil, contando a 
conquista amorosa do conde que actua sob uma série de disfar-
ces, pois não quer ser correspondido apenas por ser muito rico. 
Nesta estreia, a abertura utilizada foi uma outra que não chegou 
aos nossos dias. Mais tarde, Rossini apresentou novamente a 
ópera com um novo título e algumas alterações. A mais significa-
tiva foi mesmo a nova abertura que tinha sido inicialmente escrita 
para uma outra ópera, Aureliano em Palmira (1813), e posterior-
mente adaptada para Elisabete, Rainha de Inglaterra (1815). Mas 
foi em O Barbeiro de Sevilha que encontrou o seu lugar de eleição, 
enquadrando  -se perfeitamente no ambiente de bom humor que 
vai caracterizar a obra. A sua estrutura é tipicamente rossiniana, 
começando com uma introdução lenta (Andante maestoso) onde 
se escutam dois temas, à qual se segue um Allegro cujo primeiro 
tema, muito rítmico, contém uma das melodias mais célebres do 
repertório operático. Um segundo tema, mais melódico, conduz 
ao crescendo final.

Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 7 em Lá maior, op. 92
(4.º andamento)

A divisão temporal da história da música em a. B. e d. B. (antes e 
depois de Beethoven) tem algum fundamento quando observada 
pela perspectiva que advoga uma tradição sinfónica com base em 
obras que obrigam a apresentações públicas de grandes recursos 
e que recorrem, na sua concepção, a ideias extra -musicais.

No início do século XIX, Beethoven apresentou uma série de 
trabalhos com origem em diversos ideais extra-musicais. A partir 
destas obras, personificou o ideal romântico de um compositor 
que manifesta as suas crenças pessoais para além do conteúdo 
puramente musical das obras que compõe e das intenções dos 
mecenas que as encomendam. A esse respeito cabe dizer que 
nenhuma das suas sinfonias resultou de uma encomenda, caso 
inédito até então. Beethoven passa a representar o génio do livre-
-pensador, do homem que age por vontade própria, conceito em 
si mesmo altamente inovador e libertador.

Não será fácil reunir consenso em torno dos acontecimentos 
que teriam motivado Beethoven a compor a 7.ª Sinfonia. Muitos 
poderão considerar que não teria de existir um motivo, muitos 
rejeitam a hipótese de também esta ser uma obra resultante do 
ideal sinfónico e de algum intuito extra-musical estar na base da 
sua concepção.

É certo que os anos que a antecederam foram inspirados pelo 
ideal sinfónico e resultaram em obras como as Sinfonias Eroica e 
Pastoral, a Sonata Waldstein, o Concerto Imperador ou a obra que 
estreou no mesmo dia que a 7.ª Sinfonia, o espalhafatoso poema 
sinfónico A Vitória de Wellington. À Sétima falta, é claro, um título 
pelo qual seja conhecida e que lhe conceda um conteúdo semân-
tico que estimule a imaginação do ouvinte. Wagner quis atribuir-
-lhe o nome “apoteose da dança”, reflectindo os inúmeros ritmos 
de dança que se ouvem ao longo do seu desenrolar. Outros atri-
buíram-lhe as imagens de um banquete em celebração das vindi-
mas e Arnold Schering viu nos quatro andamentos da sinfonia 
cenas de um romance de Goethe.

Pela sua unidade rítmica, invenção harmónica, equilíbrio estru-
tural e domínio das técnicas de composição, a Sétima é conside-
rada por vários autores como a melhor sinfonia de Beethoven. 
Por isso, há igualmente quem diga que o motivo extra-musical da 
partitura foi o próprio ideal musical de Beethoven, o homem que 
mudou irremediavelmente o destino da música.

RUI PEREIRA



Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos melhores maestros de 
música contemporânea do mundo. Desenvolveu estreitas colabo-
rações com compositores de topo tais como John Adams, Kaija 
Saariaho, Harrison Birtwistle, Unsuk Chin, Helmut Lachenmann, 
Magnus Lindberg, Georg Friedrich Haas e outros, e dirigiu obras 
importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier e Zimmermann. 
Apre sentou -se em festivais como BBC Proms, Wien Modern, 
Darmstadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à programação e à 
interpretação musical, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitário e na necessidade 
de questionar as fronteiras tradicionais da música clássica. É 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
e da Basel Sinfonietta.

Das temporadas passadas, destacam -se colaborações com 
as Filarmónicas de Seul, Oslo, Bergen, Luxemburgo e Real Esco-
cesa, a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara de Aurora e 
Munique. Em 2019/20, é convidado a regressar às Sinfónicas das 
Rádios de Frankfurt e Viena — para uma interpretação da épica 
Décima Sinfonia de Schnebel no Musikverein. Estreia -se com a 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Trabalha frequen-
temente com ensembles de música contemporânea de todo o 
mundo: dirigiu o Klangforum Wien em Viena e em digressão e o 
Ensemble intercomporain nos BBC Proms, homenageando a 
música de Boulez.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu Le Grand Macabre 
de Ligeti na English National Opera, na Komische Oper de Berlim 
e no Teatro Colón (Argentina), em produções de La Fura dels 
Baus e Barrie Kosky; Death of Kling hoffer de John Adams na 
English Nacional Opera; L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera 
Norueguesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals de Romitelli 
com Barbara Hannigan no Theater an der Wien. No Teatro Colón, 
dirigiu também Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma-
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann (com o compositor 
no papel de narrador) e Die Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música e da Basel Sinfonietta, Baldur Brönnimann 
continua a dirigir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desconhecidas com o 
repertório corrente. Entre 2011 e 2015, foi Director Artístico do 
principal ensemble norueguês de música contemporânea, BIT20. 
Foi Director Musical da Orquestra Sinfónica Nacional da Colôm-
bia em Bogotá entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estudou na Academia 
de Música da Basileia e no Royal Northern College of Music em 
Manchester, onde foi posteriormente nomeado Professor Convi-
dado de Direcção de Orquestra. Actualmente vive em Madrid. 

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 maestros, 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 Sander-
ling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Ilan Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni 
Wit, Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diversos compo-
sitores 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 Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, 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, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 
Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, estando programada 
para 2020 a sua primeira actuação na emblemática Philharmonie 
de Colónia. Ainda este ano, dá especial destaque às sinfonias de 
Beethoven e apresenta numerosas obras dos séculos XX e XXI 
nunca antes apresentadas em Portugal, além de novas encomen-
das a Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orquestra foram marcadas 
pela interpretação das integrais das Sinfonias de Mahler, Proko-
fieff, Brahms e Bruckner; 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 discos monográficos de Luca Fran-
cesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis (2017), 
além de obras de compositores portugueses, todos com grava-
ções ao vivo na Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi consti-
tuída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas designações. Após a extin-
ção das Orquestras 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 Orques-
tra Nacional do Porto (1997), alcançando a formação sinfónica 
com um quadro de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra foi 
integrada na Fundação Casa da Música em 2006, vindo a adoptar 
a actual designação em 2010.



Violino I
Afonso Fesch*
Maria Kagan
José Despujols
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Ianina Khmelik

Violino II
Nancy Frederick
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Domingos Lopes
Paul Almond

Viola
Mateusz Stasto
Jean Loup Lecomte
Biliana Chamlieva

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Sharon Kinder

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Telma Mota*

Clarinete
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
Eddy Tauber

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira

Piano
Vítor Pinho*

*instrumentistas convidados

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE


