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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Ermanno Wolf-Ferrari
Concerto em Ré maior, para violino e orquestra, op. 26 (1943; c.38min)

1. Fantasia
2. Romanza 
3. Improvviso e Rondo finale

Nino Rota
La Strada, suite do bailado (1965; c.30min)

1. Noite no campo — ‘Chegou Zampanò’ —
2. Os três músicos e o ‘Louco’ sobre o arame —
3. O circo (O número de Zampanò) — O malabarista — O violino do ‘Louco’ —
4. A raiva de Zampanò —
5. Zampanò assassina o ‘Louco’ — Gelsomina enlouquece de dor —
6. O último espectáculo sobre a neve — ‘Adeus Gelsomina’ —
7. Solidão e pranto de Zampanò
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Ermanno Wolf-Ferrari 
VENEZA, 12 DE JANEIRO DE 1876

VENEZA, 21 DE JANEIRO DE 1948

Concerto em Ré maior, 
para violino e orquestra, op. 26

O nome do compositor Ermanno Wolf-Ferrari 
não figura habitualmente no leque de referên-
cias do grande público de hoje, tendo perma-
necido na obscuridade até há relativamente 
pouco tempo, em virtude das circunstâncias 
da guerra e de uma estética pouco sintonizada 
com as inovações do seu tempo.

No ano do nascimento de Wolf-Ferrari — 
filho de um pintor alemão e da sua mulher ita-
liana —, Bayreuth acolhia a estreia d’O Anel do 
Nibelungo de Wagner, enquanto em Veneza o 
compositor e reputado libretista Arrigo Boito 
fazia mais uma de várias revisões à partitura 
da sua ópera Mefistófeles, tornando-a menos 
arrojada. Com a infância dividida entre músi-
ca e pintura, Wolf-Ferrari acabou por ser, mais 
tarde, apadrinhado em Milão por Arrigo Boito, 
o que não foi suficiente para fazer com que a 
sua música fosse aceite (o meio musical ale-
mão foi-lhe sempre mais receptivo). Só aos 33 
anos, depois de abandonar o cargo de director 
do Liceo Musicale de Veneza, é que Wolf-Ferrari 
passou a trabalhar praticamente a tempo intei-
ro como compositor, radicando -se em Munique, 
sem descurar as visitas regulares a Veneza.

Vinha já construindo considerável reputa-
ção no género que seria o de maior sucesso 
na sua carreira: a ópera cómica. Num mundo 
pouco atento a ela como o de inícios do século 
XX, aturdido entre a profundidade monumental 
dos dramas musicais de Wagner e o pujante 
verismo das óperas de Puccini, as óperas cómi-
cas de Wolf-Ferrari encontraram o seu espaço, 
ainda antes da Primeira Grande Guerra que 

lhe sabotaria grandemente a produtividade. 
É curiosamente a propósito de uma das suas 
óperas que se dá, anos depois, um encontro-
-chave ao qual devemos a existência do Con-
certo para violino.

Em 1939, ano em que Wolf-Ferrari seria 
designado professor no prestigiado Mozar-
teum de Salzburgo, o compositor recebeu uma 
carta muito especial da prodigiosa jovem vio-
linista norte-americana Guila Bustabo (1916-
-2002). Com 23 anos, Bustabo era aclamada 
em vários países da Europa e da Ásia desde a 
sua estreia no Carnegie Hall de Nova Iorque 
(oito anos antes, aos 15 anos), granjeando a 
admiração e o apoio de figuras tão lendárias 
como Furtwängler, Mengelberg ou Toscanini 
(a sombra de uma mãe dominadora, que a obri-
gou a permanecer na Alemanha nazi e a tocar 
nos países ocupados durante a guerra, ditaria 
o ensombramento das suas possibilidades de 
carreira subsequentes).

Na carta que escreveu a Wolf-Ferrari, a 
violinista expressava fervorosa admiração e 
confessava estar obcecada por uma melodia 
da ópera La Dama Boba, estreada nesse ano: 
“a melodia é imaculada, absoluta, perfeita. É o 
próprio amor! Não o namorico superficial de 
um carnaval, mas a chama calma que refulge 
eternamente”. Pedia então ao compositor que 
transcrevesse essa melodia para violino, o que 
este recusou amistosamente, explicando que a 
melodia só adquiria o seu pleno efeito em fun-
ção do todo da ópera, perdendo o seu signifi-
cado se separada do contexto. A partir desta 
carta desenvolve-se uma correspondência 
entre ambos e um sentido de conexão mútua 
especial. Quando, mais tarde, Wolf-Ferrari tem 
a oportunidade de assistir a uma actuação de 
Bustabo, decide compor para ela — não uma 
mera transcrição mas sim um concerto “em 
que o violino actua como rei da orquestra”. A 
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composição deixou Bustabo extasiada: “depois 
de ir-me embora ontem à noite — que maravi-
lha! Neste concerto imortal, a composição de 
cada nota é abençoada”.

A peça ficou concluída no Verão de 1943, 
enquanto a Europa vivia a devastadora Segun-
da Guerra Mundial. Com estreia entretanto 
marcada, tudo mudou quando um ataque aéreo 
a Lepzig reduziu todo o material orquestral a 
chamas. Munique era também bombardea-
da na mesma altura, obrigando Wolf-Ferrari a 
refugiar-se em território austríaco, em profun-
do desespero. Escreveria a um amigo: “o que 
o verdadeiro sofrimento é e significa é algo 
de que não fazíamos a mínima ideia na nossa 
juventude. Somos todos como Job, mas nem 
todos tão fiéis, tendemos a esquecer as estre-
las. Os nossos olhos, infelizmente, olham para 
a frente, não para cima”.

Ainda em clima de guerra, o concerto teve 
finalmente a sua estreia a 7 de Janeiro de 1944, 
na Tonhalle de Munique, com Guila Bustabo 
ao violino, acompanhada pela Filarmónica de 
Munique sob direcção de Oswald Kabasta. 
Em breve a guerra faria com que o compositor 
perdesse por completo o rasto de Guila. Pas-
saria meses a fio em busca do seu paradeiro, 
devastado: “o meu concerto para violino, nas-
cido numa hora de tanta felicidade, tenho de 
chamar-lhe trágico, já que aquela que o tocou 
de forma tão inimitável foi arrancada de mim”. 
Não voltaria a vê-la até falecer em 21 de Janeiro 
de 1948, na sua Veneza natal.

Por todo o concerto evidencia-se o talento de 
Wolf-Ferrari para a melodia de carácter vocal, 
certamente herdado da sua íntima relação com 
o mundo da ópera e com a tradição veneziana. 
A linguagem é tonal e assumidamente românti-
ca, sugerindo um efectivo alheamento do com-
positor em relação a quaisquer tendências 

modernistas do seu tempo — mais pronun-
ciado ainda do que nos casos mais célebres 
de Rachmaninoff ou de Saint-Saëns, para citar 
outros compositores do século XX que nave-
gavam águas tidas como passadas pelos mais 
cépticos. Este ethos conservador e o próprio 
facto de se tratar de um concerto em ré maior, 
cheio de leveza espirituosa, escrito em pleno 
cenário de devastação e de horror, não ajudou 
à sua popularidade nas décadas seguintes, 
com o trauma da guerra ainda demasiado vivo.

“O primeiro andamento parece brilhar na luz 
pura da eternidade”, escreveu Guila Bustabo. 
A introdução do andamento (intitulado Fan-
tasia), etérea, com violino e flauta em diálogo 
sobre tremolos de cordas, é de uma delicadeza 
notável. Rapidamente entrevemos, nos motivos 
do violino, repletos de intervalos de 2.ª aumen-
tada, um tipo de melancolia que mais tarde se 
revisita. Abundam na parte solística, por entre 
inúmeras secções em jeito cantabile, as habi-
tuais passagens escalares, arpejos ascenden-
tes, cordas duplas e outros recursos típicos da 
linguagem. As mudanças de tempo, de tonali-
dade, de textura e de ambiente que se fazem 
sentir recorrentemente quase aproximam o 
concerto do formato da rapsódia, dando-lhe 
uma teatralidade que denuncia a experiência 
operática do compositor, mantendo o discurso 
imprevisível, colorido e vivo.

Romanza, o segundo andamento, tal como 
o título deixa adivinhar, tem um tema que se 
aproxima verdadeiramente de uma ária de 
ópera, com laivos melódicos e ornamentais que 
lembram o século XVIII, numa textura esparsa, 
de escrita quase mozartiana. As variações que 
se seguem começam por trazer um cenário 
mais marcadamente romântico. O contraste 
chega de forma vincada numa variação em 
tom menor, mais escuro, mas ainda assim 
sem pathos em demasia (marca de um certo 
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doseamento característico do compositor 
nesta fase). A textura despojada volta depois, 
explorando sempre combinações instrumen-
tais mais variadas e dialogantes.

O Improvviso é mais assertivo e dramáti-
co. Nele o violino solo cumpre inicialmente um 
papel reminiscente de uma voz de bel canto 
italiano, progressivamente adoptando um vir-
tuosismo inegavelmente instrumental na tra-
dição de Paganini.

O Finale surge sem pausa prévia (gesto que 
remonta ao passado, como no caso do concer-
to de Beethoven). É uma música leve, colorida 
e jocosa, que lembra o estilo de Mendelssohn 
ou os andamentos da tradição clássica basea-
dos em música popular de tempo rápido. Aqui 
o virtuosismo violinístico é explorado a par das 
sempre surpreendentes combinações instru-
mentais e intervenções dinâmicas da orquestra, 
conferindo à partitura uma vivacidade especial 
e um colorido sedutor. Uma extensa cadenza 
lírica, repleta de cordas dobradas, traz de volta 
materiais da Fantasia inicial agora num qua-
dro bastante menos radiante (ainda que não 
sombrio), que será equilibrado pela entrada 
pulsante e decidida da orquestra, conduzindo 
o concerto ao seu término.

Guila Bustabo, entretanto, sobreviveu à 
guerra. Viveu por mais de meio século após a 
morte de Wolf-Ferrari e tocou o seu concerto 
em várias ocasiões. Uma delas, em 1971, em que 
foi acompanhada pela Orquestra Filarmónica 
de Munique dirigida por Rudolf Kempe, ficou 
registada em gravação radiofónica e foi editada 
em CD em 1993, sob o selo A Classical Record.

PEDRO ALMEIDA, 2021

Nino Rota
MILÃO, 3 DE DEZEMBRO DE 1911

ROMA, 10 DE ABRIL DE 1979

La Strada, suite do bailado

Nino Rota é um nome emblemático da música 
italiana. Autor de cerca de 170 bandas sono-
ras, incluindo títulos como The Godfather, La 
Dolce Vita ou Il Gattopardo (a que se juntam 11 
óperas, 5 bailados e várias dezenas de obras 
sinfónicas e de câmara), marcou a história do 
cinema italiano colaborando com inúmeros 
cineastas destacados — com destaque para 
Fellini e Visconti. 

Giovanni Rota foi um menino-prodígio, neto 
do compositor e pianista Giovanni Rinaldi, que 
começou a aprender piano com a mãe, tam-
bém pianista, aos quatro anos. A sua carreira 
começou bem cedo: aos 11 anos compunha a 
sua primeira oratória — A Infância de São João 
Baptista —, que seria tocada em Milão e Paris. 
Incrivelmente prolífico, no ano de produção do 
filme La Strada, 1954, compôs nada menos do 
que 12 bandas sonoras (um ritmo que já vinha 
dos anos anteriores!).

A relação de Nino Rota com Federico Felli-
ni foi produtiva e longa, e começou com um 
encontro singular, como um dia contou o pró-
prio cineasta: “Na rua, junto ao Cinecittà, reparei 
num homem pequeno e engraçado que espe-
rava pelo eléctrico no lugar errado. Parecia 
alegremente alheado de tudo. Senti-me com-
pelido… a esperar com ele…  Tinha a certeza 
de que o eléctrico iria parar no lugar normal e 
ele teria de correr para o apanhar, e ele esta-
va igualmente certo de que pararia onde ele 
se encontrava à espera … Para minha surpre-
sa, o eléctrico parou mesmo à nossa frente.” 
Fellini considerava -o  o seu “colaborador mais 
precioso”, com quem tinha um entendimento 
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perfeito, e todos os seus filmes desde o encon-
tro inicial, em 1952, até à morte do compositor, 
em 1979, tiveram a banda sonora assinada por 
Rota. Dizia Fellini: “entre nós nasceu imediata-
mente uma harmonia completa, total… Ele tinha 
uma imaginação geométrica, uma abordagem 
musical digna das esferas celestes. Tanto que 
não precisava de ver imagens dos meus filmes. 
Quando lhe perguntava sobre as melodias que 
ele tinha em mente para comentar uma ou outra 
sequência, eu percebia claramente que ele não 
estava de todo preocupado com as imagens. 
O seu mundo era interior, dentro dele próprio, 
e a realidade não tinha como lá entrar.” 

La Strada (1954) é um retrato das misé-
rias de uma dupla de saltimbancos. Gelsomina 
(Giulietta Masina) é uma figura ingénua, que 
é vendida pela mãe esfomeada a Zampanò 
(Anthony Quinn), um homem rude que ganha a 
vida apresentando o seu número em que reben-
ta uma corrente de metal simplesmente com a 
força dos pulmões. Gelsomina transforma -se 
na sua assistente e aprende a tocar tambor 
e trompete. O casal cruza -se com o acroba-
ta “Matto” (Richard Basehart), o “Louco”, que 
tem especial prazer em provocar Zampanò e 
se afeiçoa a Gelsomina. Num desentendimen-
to, Zampanò agride o Louco e este acaba por 
morrer. Gelsomina assiste a tudo e fica inten-
samente perturbada, perdendo o vínculo com 
a realidade. Do Louco resta a melodia que ele 
tocava num violino de brincar, que se ouvirá em 
violino solo no final do terceiro andamento da 
suite, melodia essa que Gelsomina aprendeu 
e passa a tocar no trompete em momentos de 
melancolia. É um dos temas principais da ban-
da sonora, na verdade baseado num tema de 
Dvořák — do quarto andamento, Larghetto, da 
sua Serenata para cordas em Mi maior, op. 22. 
Curiosamente, e por não poder ainda contar 
com a música original, Fellini tinha filmado essas 

cenas enquanto se ouvia, no cenário, uma peça 
de Arcangelo Corelli, que apenas não foi usada 
porque Nino Rota preferiu fazer ele próprio a 
música. A melodia nasce então a partir daquele 
andamento de Dvořák — não é uma transcri-
ção exacta, até porque Rota adaptou o ritmo 
para encaixar nos movimentos do Louco no 
violino e de Gelsomina no trompete, dando-lhe 
também uma conclusão mais interrogativa do 
que a fonte original.

Após a cena dramática em que Zampanò 
se torna um assassino, assiste-se a uma trans-
formação no seu comportamento:  acometido 
pelo remorso e impotente perante a loucura de 
Gelsomina, abandona-a enquanto esta dorme à 
beira da estrada. Anos mais tarde, ouve alguém 
cantar a melodia do trompete e procura saber 
o que é feito de Gelsomina, mas é dominado 
pela tristeza e solidão ao tomar conhecimen-
to da sua morte. O último andamento da sui-
te, “Solidão e pranto de Zampanò”, começa 
precisamente com o tema no trompete a solo 
e irá terminar com o seu regresso desolado 
no violino.

O bailado La Strada foi produzido em 1966 
e tem por base musical os mesmos temas que 
ilustram o filme, mas também material de outras 
colaborações entre Nino Rota e Fellini. Alcançou 
grande sucesso em todo o mundo, tornando -se 
um marco da coreografia neo -realista em Itália. 
Os vários momentos sucedem -se sem interrup-
ção: “Noite no campo — Chegou Zampanò”; “Os 
três músicos e o ‘Louco’ sobre o arame”; “O cir-
co (O número de Zampanò) — O malabarista 
— O violino do ‘Louco’”; “A raiva de Zampanò”; 
“Zampanò assassina o ‘Louco’ — Gelsomina 
enlouquece de dor”; “O último espectáculo 
sobre a neve — ‘Adeus Gelsomina’”; “Solidão e 
pranto de Zampanò”.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2013/2021
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Donato Renzetti direcção musical 

Donato Renzetti é um dos maestros mais res-
peitados da escola italiana. Em 1980 foi vence-
dor do Concurso Guido Cantelli no Teatro alla 
Scala. Tem dirigido muitas das orquestras mais 
prestigiadas, incluindo a London Sinfonietta, 
a Filarmónica de Londres, a Philharmonia, a 
English Chamber Orchestra, a Sinfónica Alemã 
de Berlim, a Filarmónica de Tóquio, a Orquestra 
do Teatro alla Scala de Milão, a Orquestra da 
Academia de Santa Cecília, todas as orques-
tras da RAI, a Sinfónica de Dallas, a Orques-
tra da Rádio e Televisão Belga, a Orquestra 
Nacional do Capitólio de Toulouse e a Orques-
tra Nacional de Lyon.

Dirigiu produções de ópera nos principais 
teatros do mundo, tais como Ópera de Paris, 
Covent Garden (Londres), Grand Théâtre de 
Genève, Ópera Estatal de Munique, Capitólio 
de Toulouse, Metropolitan Opera (Nova Iorque), 
Lyric Opera de Chicago, Óperas de Dallas e 
São Francisco, Teatro Colón (Buenos Aires) e 
Bunka Kaikan (Tóquio), bem como nos princi-
pais teatros de Itália. Tem sido convidado para 
se apresentar nos festivais de Glyndebourne, 
Spoleto, Pesaro e Verdi (Parma).

Foi Maestro Principal da Orquestra Regio-
nal Toscana (1987-92), Maestro Convidado 
Principal da Orquestra Sinfónica Portugue-
sa (Teatro Nacional de São Carlos, 2005-07) 
e Director Artístico e Musical da Orquestra 
Filarmónica Marchigiana (2007 -13). Em 2015 
foi nomeado Director Musical da Filarmónica 
Gioachino Rossini.

A sua extensa discografia inclui obras de 
Schubert, Schumann, Mozart, Tchaikovski, 
Mayr, Donizetti, Rossini, Verdi e Cherubini, 
sob o selo de editoras como Philips Classics, 
Frequenz, Fonit Cetra, Nuova Era e Dynamic. 
A gravação de Manfred de Schumann com a 

Orquestra e o Coro do Teatro alla Scala venceu 
o 19.º Prémio da Crítica Discográfica Italiana. 
Com a Filarmónica Gioachino Rossini, gravou 
a integral das aberturas de Rossini, lançada 
em 2018 pela Decca.

Professor dedicado, Donato Renzetti leccio-
nou direcção de orquestra, durante 30 anos, na 
Accademia Musicale Pescarese. Aí orientou a 
maior parte dos maestros italianos da actualida-
de — de Gianandrea Noseda a Michele Mariotti. 
Em 2019 começou a dar aulas na Alta Scuola 
di Perfezionamento di Saluzzo, numa parceria 
com a Filarmónica do Teatro Real de Turim.

A sua agenda recente no domínio da ópera 
inclui produções no Teatro di San Carlo (Nápo-
les), no Teatro Lirico di Cagliari, no Centro Nacio-
nal de Artes Performativas de Pequim, no Novo 
Teatro Nacional de Tóquio e no Teatro Real de 
Turim. Em 2019 estreou-se com Filarmónica 
de Helsínquia, apresentando pela primeira vez 
na Finlândia a monumental Sinfonia n.º 2 de 
Alfredo Casella.
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Benjamin Schmid violino 

Benjamin Schmid é um dos violinistas mais 
versáteis da actualidade. Para além do seu 
vasto repertório, que ultrapassa os 75 con-
certos, aposta na divulgação de compositores 
como Hartmann, Gulda, Korngold, Muthspiel, 
Szymanowski, Wolf -Ferrari, Lutosławski e 
Reger. Desenvolve também uma bem-suce-
dida carreira no jazz e apresenta o seu pro-
grama Hommage à Grappelli, tanto em palcos 
dedicados ao jazz como em salas de concerto 
de música clássica.

Foi recentemente nomeado Director Artís-
tico da Orquestra de Câmara Musica Vitae, na 
Suécia, uma parceria que dá origem a vários 
projectos que combinam a arte de tocar e diri-
gir em simultâneo, a apresentar ao longo da  
temporada 2020/21. Dos momentos altos des-
ta temporada destacam-se ainda concertos 
com a Mozarteumorchester de Salzburgo e a 
Sinfónica Nacional da Estónia, e o regresso à 
Casa da Música.

Desenvolve uma relação especial com a 
Filarmónica de Viena, com a qual fez o con-
certo de abertura do Festival de Salzburgo 
2004, actuações no Musikverein de Viena e, 
em 2001, interpretou a versão de Fritz Kreis-
ler do Concerto para violino de Paganini, sob 
a direcção de Valery Gergiev, no Palácio de 
Schönbrunn — um concerto transmitido para 
mais de 60 países e editado em CD e DVD pela 
Deutsche Grammophon.

A discografia de Schmid ultrapassa os 50 
CD e inclui vários títulos premiados pela críti-
ca — ECHO Klassik, Escolha do Editor da Gra-
mophone e Strad Selection. O Concerto para 
violino de Ligeti foi Gravação do Mês da revista 
Gramophone e o álbum com o Concerto para 
violino de Wolf-Ferrari foi nomeado para o Pré-
mio da Crítica Discográfica Alemã.

Benjamin Schmid ganhou o Concurso Inter-
nacional Carl Flesch em 1992, onde conquistou 
também os Prémios Mozart, Beethoven e do 
Público. Ensina no Mozarteum de Salzburgo e 
orienta masterclasses na Escola Superior das 
Artes de Berna. Foi membro do júri de violino no 
Concurso Internacional de Música ARD (2017) 
e presidente do júri no Concurso Internacional 
de Violino Leopold Mozart (2019).

Trabalha regularmente com maestros como 
Seiji Ozawa, Christoph von Dohnányi, Riccar-
do Chailly, Yuri Temirkanov, John Storgårds 
e Hannu Lintu, e com agrupamentos como a 
Orquestra de Câmara Australiana, a Philhar-
monia, a Orquestra Real do Concertgebouw, 
a Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, a 
Orquestra da Tonhalle de Zurique, a Filarmónica 
de São Petersburgo, a Sinfónica de Toronto e o 
Concerto Köln. Nos Estados Unidos da América, 
tocou com as Sinfónicas de Baltimore, Hous-
ton e Washington, a Filarmónica de Naples, a 
Filarmónica de Jazz de Naples e a Orquestra 
do Curtis Institute. Na Ásia, foi convidado da 
Nova Filarmónica do Japão, da Sinfónica de 
Singapura e do Festival de Hong Kong. 

Benjamin Schmid toca num Stradivarius 
“ex Viotti” de 1718, cedido pelo Banco Nacio-
nal Austríaco.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

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, Bal-
dur Brönnimann, 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. Diver-
sos compositores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas residências 
artísticas na Casa da Música, destacando-se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Har-
vey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Fried-
rich Haas, Jörg Widmann e Philippe Manoury.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
estando programada para 2021 a sua primeira 
actuação na emblemática Philharmonie de Coló-
nia. Ainda este ano, apresenta um ciclo dedicado 
às sinfonias de Sibelius e novas encomendas da 
Casa da Música aos compositores Luca Fran-
cesconi, Francesco Filidei e Carlos Lopes.

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 discos monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015), Georges Aperghis (2017) e Harrison 
Birtwistle (2020), além de obras de composi-
tores portugueses e da integral dos Concertos 
para piano e orquestra de Rachmaninoff (2017), 
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 Orquestras da Radiodifusão 
Portuguesa, foi fundada a Régie Cooperati-
va Sinfonia (1989-1992), vindo posteriormen-
te a ser criada a Orquestra Clássica do Porto 
e, mais tarde, a Orquestra 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.
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Violino I
Martyn Jackson
Álvaro Pereira
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Andras Burai
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Tünde Hadadi
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Pedro Rocha
Paul Almond

Viola
Mateusz Stasto
Alexander Znamenskiy
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Emília Alves

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Michal Kiska
Bruno Cardoso
João Cunha
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Tiago Pinto Ribeiro

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Vítor Pinho*

Celesta
Raquel Cunha*

*instrumentistas convidados
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