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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA 

ChRISTOPh KöNIg dIrecção mUSIcAL 
ZOE NICOlAIDOU SoprAno

1ª Parte

luís Tinoco
Abertura Festiva [2013; c.4min.]

Maurice Ravel
Duas melodias hebraicas*
[1914, orq.1919; c.6min.]

1. L’Énigme éternelle
2. Kaddisch

Richard Wagner
Prelúdio da ópera Os Mestres Cantores 
de Nuremberga [1862; c.9min.]

2ª Parte

gustav Mahler
Sinfonia nº 4 em Sol maior [1901; c.55min.]

1. Bedächtig – Nicht eilen – Recht gemächlich
[Controlado – Sem apressar – Muito moderado]

2. In gemächlicher Bewegung 
[Num andamento moderado]

3. Ruhevoll. Poco adagio 
[Tranquilo. Poco adagio]

4. “A Vida Celestial” – Sehr behaglich*
[Muito cómodo] 

* Tradução dos textos originais nas páginas 5 e 8.



3

lUíS TINOCO

lisboa, 16 de julho de 1969

Abertura Festiva

Luís Tinoco é, actualmente, uma das per‑
sonagens de maior destaque no panorama 
da composição musical em Portugal. Com 
formação em Composição na Escola Supe‑
rior de Música de Lisboa, Mestrado na Royal 
Academy of Music, de Londres, e Doutora‑
mento na Universidade de York, desenvol‑
ve a sua actividade de criação a par com a 
docência na Escola Superior de Música de 
Lisboa. A sua obra, de grande riqueza na uti‑
lização das paletas harmónica e tímbrica, 
revela ‑se ao longo de uma prolífera produção 
para os mais variados ensembles e ocasiões, 
e tem sido apresentada por agrupamentos 
que incluem a Orquestra Gulbenkian, a Or‑
questra Sinfónica Portuguesa, a Royal Phi‑
lharmonic Orchestra, a Orquestra Sinfóni‑
ca de Chicago, a Filarmónica de Turim ou a 
Orquestra Nacional de Montpellier.  A 7 de 
Novembro deste ano, estreou Lídia, para a 
Companhia Nacional de Bailado, com co‑
reografia de Paulo Ribeiro e Pedro Neves na 
direcção musical da Orquestra Metropoli‑
tana de Lisboa; e logo no dia seguinte, a 8 
de Novembro, a flautista Ana Maria Ribeiro 
apresentou a estreia brasileira da peça O De‑
lírio do Meu Desejo – uma Consequenza em me‑
mória de Luciano Berio, composta em 2006 
para uma encomenda justamente do Remix 
Ensemble Casa da Música.

A obra de Tinoco encontra ‑se gravada 
sob as etiquetas da Naxos, Lorelt, Quartz, 
Deux ‑Elles, Lontanto, Meridian, ATMA 
Classique e Et’cetera, sendo as suas par‑
tituras publicadas no Reino Unido sob a 
chancela da University of York Music Press.

 Abertura Festiva trata ‑se, de facto, de 
uma peça de carácter celebrativo. Tal como 
o nome indica, a peça encomendada pelo 
Teatro Nacional de São Carlos (onde es‑
treou a 9 de Fevereiro de 2013, sob a batuta 
de Rui Pinheiro) serviu de “abertura” ao 
concerto de comemoração do 20º aniver‑
sário da Orquestra Sinfónica Portugue‑
sa, dedicatária da obra a par com Martin 
André. Em entrevista à Agência Lusa, dois 
dias antes da estreia, Luís Tinoco afirmava 
o propósito celebrativo da peça que pro‑
cura festejar “a alegria de uma orquestra 
a comemorar 20 anos”. Abertura Festiva 
assume assim um forte carácter rítmico, 
“desde o ponto de vista harmónico, como 
até um certo swing que é pedido nas figu‑
rações rítmicas, acentuações e síncopes”. 
Não procurando fazer uso das citações esti‑
lísticas, a peça respira, contudo, gestos sin‑
fónicos, jazzísticos, e mesmo operáticos, 
em alusão à prática lírica associada ao São 
Carlos, sendo que os sopros, mais concre‑
tamente as madeiras, assumem aqui, por 
vezes, notáveis linhas melódicas solísticas.

A orquestração abarca três flautas, dois 
oboés, corne inglês, dois clarinetes em Si 
bemol, um clarinete baixo, dois fagotes, 
um contrafagote, quatro trompas em Fá, 
três trompetes em Dó, dois trombones, um 
trombone baixo, uma tuba, tímpanos, per‑
cussão, harpa e cordas.

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MÚSICA PARA O NATAL

www.vIMEO.COM/114009019

Maestro Christoph König sobre 
o programa do concerto
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MAURICE RAvEl

ciboure, 7 de março de 1875

paris, 28 de dezembro de 1937

Duas melodias hebraicas

Compositor francês associado às corren‑
tes do Simbolismo e Impressionismo 
musicais, Maurice Ravel partilhou com 
Claude Debussy tanto a recusa do epíte‑
to de impressionista, como a necessidade 
de dissociação mútua ao longo de contro‑
vérsias que marcariam as novelas da his‑
tória da música. O fascínio pela ideia do 
característico exotismo geográfico e histó‑
rico em Ravel é evidente, desde cedo, em 
obras como Shéhérazade (1989), Rapsodie 
Espagnole (1907/1908), o bailado Daphnis 
et Chloé (1912), Tzigane (1924) ou o famoso 
Boléro (1928). A sua origem na raia entre 
o País Basco, a França e a Espanha expli‑
cam porventura este interesse, bem como 
a contingência de um fin ‑de ‑siècle pejado 
de disputas geopolíticas que culminariam 
na Primeira Guerra Mundial com notória 
repercussão pessoal no compositor.

Não era a primeira vez que Ravel se in‑
teressava pelo imaginário das canções he‑
braicas. De facto, em 1910 havia já com‑
posto uma série de canções a que dera o 
nome de Chants populaires, em que reve‑
lava, uma vez mais, o seu fascínio pelos 
exóticos territórios da alteridade musical, 
criando peças inspiradas em melodias de 
cariz tradicional. Destas canções faziam 
parte Chanson espagnole, Chanson françai‑
se, Chanson italienne e Chanson écossaise, 
às quais se soma uma Chanson hébraï‑
que. Em 1914, em Saint ‑Jean ‑de ‑Luz, em 
França, Ravel compunha as Duas melo‑
dias hebraicas, que comemoram este ano 

o seu centenário, assentes na inspiração 
em temas e melodias tradicionais judaicas. 
Interpretadas pela primeira vez por Alvina 
Alvi (soprano da Ópera de São Petersburgo, 
responsável pela encomenda das obras), 
com o acompanhamento ao piano do pró‑
prio compositor, a estreia teve lugar a 3 de 
Junho de 1914 na Salle Malakoff, num con‑
certo da Société Musicale Indépendente, em 
Paris, no mesmo ano em que Ravel come‑
çava a compor a suite para piano Le Tom‑
beau de Couperin e que os ventos da histó‑
ria marcavam o início do conflito mundial.

Kaddisch, a primeira das duas canções 
(aqui interpretada em segundo lugar), faz 
uso de um texto de um livro de orações, e 
Énigme éternelle (“enigma eterno”) baseia‑
‑se num poema tradicional iídiche. Kaddisch 
trata ‑se de um texto em hebraico e aramai‑
co, de glorificação de Deus, que expressa a 
vontade da chegada de um Messias. É re‑
citado geralmente nos serviços da sinago‑
ga, associado às principais secções da li‑
turgia, e muitas vezes com uma parte em 
registo responsorial com a participação da 
congregação, secção esta que, contudo, se 
encontra ausente da versão concebida por 
Ravel. Nunca resvalando para a atonalidade,  
Kaddisch é uma peça com forte carácter me‑
lismático onde as melodias tradicionais de 
base modal são trabalhadas com um cariz 
lírico e melancólico, e onde o tom de La‑
mentação que caracteriza o texto atinge uma 
expressão plena. Por oposição, a “enigmáti‑
ca” peça que compõe esta dupla de canções, 
Énigme éternelle, assenta em ritmos pontua‑
dos, com um acompanhamento repetitivo 
que acentua o “tra ‑la ‑la ‑la ‑la” pensativo inca‑
paz de responder às questões que decorrem 
de indagar a existência e o Mundo.

As Duas melodias hebraicas seriam or‑
questradas por Maurice Ravel em 1919.

1. L’Énigme éternelle

Mundo tu interrogas ‑nos:
Tra la tra la la la la
Tra la tra la la la la
Respondemos: Tra la la la la la la la la
Tra la la la la
Se não formos capazes de te responder:
Tra la la la tra la la la
Mundo tu interrogas ‑nos:
Tra la la la la la la
Tra la la la la la la

2. Kaddisch

Que a tua glória, ó Rei dos reis, seja exaltada,
Tu que deves transformar o Mundo
E ressuscitar os defuntos.
O teu reino, Adonaï,
Seja proclamado por nós, filhos de Israel,
hoje, amanhã e para sempre.
Digamos todos: Ámen.

Que seja amado, que seja querido,
Que seja louvado, glorificado o teu nome radioso.
Que seja abençoado, santificado; que seja adorado,
O teu nome que paira sobre os céus,
Sobre os nossos louvores, sobre os nossos hinos,
Sobre todas as nossas bênçãos
Que o céu clemente nos conceda
A vida calma, a paz, a felicidade.
Ah!
Digamos todos: Ámen.

Tradução a partir da versão francesa: 
Fernando P. Lima
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gem. Da sua obra fazem parte 10 sinfonias 
(a última das quais incompleta, e incluindo 
Das Lied von der Erde, “O Canto da Terra”) 
e ciclos de canções, muitos dos quais 
com acompanhamento orquestral, como 
os Rückert ‑Lieder, os Kindertotenlieder ou 
os Wunderhorn ‑Lieder, compostos a partir 
de Des Knaben Wunderhorn (“A Trompa 
Mágica do Rapaz”), título dado pelos escri‑
tores Achim von Arnim e Clemens Brenta‑
no à colecção de poesia tradicional alemã 
que recolheram e publicaram em 1805. De 
facto, “Das himmlische Leben” (“A vida ce‑
lestial”), uma das canções deste ciclo de 
Lieder de enorme influência na época, es‑
taria na base da composição da Sinfonia 
nº 4. Escrita entre 1899 e Abril de 1901, nos 
intervalos das temporadas que dirigia na 
Ópera de Viena, a obra seria sucessivamen‑
te revista até à sua estreia em Novembro 
do mesmo ano, em Munique, pela Orques‑
tra Kaim, antecessora da actual Orques‑
tra Filarmónica de Munique. Na verdade, 
Mahler continuaria a fazer pequenas alte‑
rações à Sinfonia durante os dez anos sub‑
sequentes, apenas considerando a obra 
acabada após as apresentações pela Filar‑
mónica de Nova Iorque, em 1911. Apesar 
de ser frequentemente considerada uma 
das mais acessíveis sinfonias de Mahler, a 
recepção que ecoou da sua estreia foi, de 
um modo geral, de crítica negativa, anti‑
‑semitismo e incompreensão: a Sinfonia 
nº 4 foi vaiada na estreia e as apresenta‑
ções que se seguiram em Munique e Viena 
também não convenceram o público.

Composta em quatro andamentos, a 
Quarta Sinfonia é uma obra de grande liris‑
mo, de forte herança clássica. O primeiro 
andamento, em forma ‑sonata, inicia com 
o som e o imaginário de sinos que reme‑
tem para ambientes campestres, com uso 

gUSTAv MAhlER

kaliste (boémia), 7 de julho de 1860

viena, 18 de maio de 1911

Sinfonia nº 4 em Sol maior 

Nascido no seio do Império Austro‑
‑húngaro, Mahler estudou piano, harmo‑
nia e composição no Conservatório de 
Viena, tendo também investido na sua 
formação nos domínios da Filosofia, His‑
tória da Arte e Literatura, revelando parti‑
cular interesse por Dostoiévski, Jean Paul 
e Nietzsche.

A evidência do lugar de Mahler no mo‑
mento charneira que foi a transição dos 
modelos da tradição romântica germânica 
para o modernismo do século XX é reflec‑
tida também pela panóplia de relaciona‑
mentos e proximidade intelectual com fi‑
guras do meio artístico e musical de então. 
Herdeiro da linhagem do sinfonismo vie‑
nense, Mahler foi influenciado por compo‑
sitores como Wagner, Bruckner (de quem 
era muito próximo) ou Brahms. Por outro 
lado, na Viena de fin ‑de ‑siècle, privou com 
compositores como Schoenberg, Berg, 
Webern e Zemlinsky, cujo trabalho apoiou 
e encorajou, tornando ‑se também uma re‑
ferência para obras como as de Erich Korn‑
gold ou Richard Strauss e para regentes 
como Bruno Walter ou Otto Klemperer.

Em 1908, muito na sequência dos ata‑
ques anti ‑semitas cada vez mais frequen‑
tes, transferiu ‑se para Nova Iorque onde 
dirigiu a Metropolitan Opera e a Orques‑
tra Filarmónica de Nova Iorque.

A composição de sinfonias, poemas sin‑
fónicos e canções está directamente inter‑
ligada em Mahler, nomeadamente através 
do recurso a processos de citação e cola‑

RIChARD WAgNER

leipzig, 22 de maio de 1813

veneza, 13 de fevereiro de 1883

Prelúdio da ópera 
Os Mestres Cantores de Nuremberga

Wilhelm Richard Wagner exerceu de forma 
notável a sua actividade como composi‑
tor, director de orquestra, ensaísta e teó‑
rico. Polémico e controverso, deixaria um 
grande legado de carácter musical e teóri‑
co: a ideia da ópera como drama musical e 
de Gesamtkunstwerk (“obra de arte total”), 
o conceito de leitmotiv (temas recorrente‑
mente associados a personagens ou even‑
tos), o início da dissolução da tonalidade 
e o seu ensaio Ópera e Drama são alguns 
dos motes a assinalar na sua biografia ar‑
tística. Do ponto de vista pessoal, nos anos 
que antecedem a composição d’Os Mestres 
Cantores de Nuremberga, após a separação 
da sua primeira mulher Minna, em 1862, a 
relação com Cosima von Bülow (filha ile‑
gítima de Liszt e esposa do maestro Hans 
von Bülow) voltaria a criar escândalo e for‑
çaria o compositor a abandonar a cidade. 
Ludwig II instalaria Wagner em Tribschen, 
na Suíça, onde se lhe juntaria Cosima após 
conseguir o divórcio. O apoio mecenático 
do jovem Ludwig II da Baviera seria deter‑
minante para o retorno do compositor, e 
a estreia de Tristão e Isolda em 1865, em 
Munique, retumbaria em enorme suces‑
so. Em 1871, Wagner optava pela cidade de 
Bayreuth para a construção de um teatro 
adequado às exigências da sua música e 
onde pretendia estrear o ciclo O Anel do Ni‑
belungo, composto ao longo de quase três 
décadas. Seria em Bayreuth que passaria 
os restantes anos da sua vida.

Os Mestres Cantores de Nuremberga é a 
única ópera cómica de Wagner composta 
nos seus anos de maturidade. O enredo, 
ambientado no final da Idade Média, narra 
a história do jovem Walther von Stolzing e 
da sua tentativa de entrada na corporação 
de Mestres Cantores (Meistersinger) com o 
intuito de vencer o concurso de canções e 
conquistar a mão de Eva, filha de um dos 
Meistersinger. Seria o velho Hans Sachs, o 
mais prestigiado cantor de Nuremberga, e 
também apaixonado por Eva, a ajudar Wal‑
ther a atingir os seus propósitos.

Apesar de a ideia e o libreto para a com‑
posição da ópera Os Mestres Cantores de 
Nuremberga ter surgido tão cedo quanto 
1845, a verdade é que a composição do Pre‑
lúdio é contemporânea da escrita da auto‑
biografia de Richard Wagner, Mein Leben. 
A pedido de Ludwig II da Baviera, Wagner 
começava, assim, a ditar à sua esposa, 
Cosima, o relato do seu percurso, desde o 
nascimento em 1813 até ao ano de 1864. 
O próprio Wagner descreve a concepção 
da sua obra, ao contemplar o Reno, num 
momento de inspiração que lhe traria os 
principais temas musicais do drama, que 
desfilam no Prelúdio em programa.

O Prelúdio recorre a temas da ópera, ini‑
ciando num majestoso tutti orquestral ex‑
traído da “procissão dos mestres canto‑
res que evoca o orgulho da corporação; e 
percorrendo, seguidamente, as melodias 
expressivas do amor entre Walther e Eva; 
as fanfarras da entrada dos Meistersinger 
aquando da competição; ou o momento da 
atribuição do Prémio a Walther. Os temas 
são desenvolvidos, alternados e sobrepos‑
tos nas mais diversas combinações. A es‑
treia da ópera teria lugar a 21 de Junho de 
1868, em Munique, sob a batuta de Hans 
von Bülow.
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de técnicas polifónicas que fazem intera‑
gir os vários instrumentos da orquestra. 
O segundo andamento, em ritmo terná‑
rio, trata ‑se de uma dança, onde a ironia 
mahleriana reside na desconstrução temá‑
tica, e nomeadamente nos papéis desem‑
penhados pelo violino, clarinete e fagote. O 
Poco adagio, de grande fôlego, termina fa‑

ChRISTOPh KöNIg dIrecção mUSIcAL 

A profunda musicalidade de Christoph 
König é marcada por uma abordagem 
enérgica e séria, comprometendo ‑se com 
uma programação reflectida e estimulan‑
te. É Maestro Titular da Orquestra Sin‑
fónica do Porto Casa da Música (desde 
2009) e Maestro Titular e Director Musi‑
cal dos Solistes Européens Luxembourg. 
Com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, fez digressões pelo Brasil e 
Europa incluindo concertos em Viena, Ro‑
terdão, Antuérpia, Estrasburgo, Valladolid 
e Madrid. Com os Solistes Européens Lu‑
xembourg apresentou ‑se na Philharmo‑
nie de Colónia e no Festival de Música de 
Schleswig ‑Holstein.

König é muito requisitado como maestro 
convidado. Apresenta‑se regularmente com 
grandes orquestras europeias e norte‑ame‑
ricanas. Nesta temporada estreia ‑se com a 
Deutsche Radio Phiharmonie Saarbrucken, 
a Filarmónica da Malásia e a Sinfónica de 
Adelaide, regressando à Royal Philharmo‑
nic Orchestra, Real Filharmonía de Galicia, 
BBC de Gales e Sinfónicas de Bournemouth, 
New Jersey, Oregon e Baltimore.

No campo da ópera, dirigiu produções na 
Ópera de Zurique, Teatro Real de Madrid, 
Ópera Estatal de Estugarda e Ópera Alemã 
de Berlim.

A discografia de Christoph König inclui 
obras de Schoenberg e Prokofieff (Romeu e 
Julieta), Saariaho e Sibelius (Sinfonia nº 7) 
com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Melcer com a Orquestra Sin‑
fónica Escocesa da BBC (Hyperion) e Sin‑
fonias de Beethoven com a Orquestra Sin‑
fónica de Malmö (DB Productions). Com 
os Solistes Européens Luxembourg gravou 
Prokofieff, Mozart, Wagner, Beethoven e 

Pütz (Chandos e SEL Classics). 
Christoph König nasceu em Dresden, 

onde cantou em criança no célebre Dres‑
dner Kreuzchor. Estudou direcção, piano 
e canto na Escola Superior de Música 
de Dresden. Frequentou masterclasses 
de maestros como Sergiu Celibidache e 
Sir Colin Davis, sendo convidado por este 
para trabalhar como maestro assistente 
em concertos e produções de ópera para 
a Ópera de Dresden/Sächsische Staatska‑
pelle. Começou a carreira como Erster Ka‑
pellmeister em Wuppertal/Gelsenkirchen.

ZOE NICOlAIDOU SoprAno

A soprano cipriota Zoe Nicolaidou partici‑
pou no Programa para Jovens Artistas da 
Ópera de Paris (Atelier Lyrique), entre 2009 
e 2011, e iniciou a carreira sob a direcção 
de maestros como Philippe Jordan (Suor An‑
gelica), Bernharndt Kontarsky (Faust de Fé‑
nelon) e Dan Ettinger (As Bodas de Fígaro). 

Nas últimas temporadas apresentou‑
‑se no Palais Garnier, no Lincoln Center 
de Nova Iorque, no Festival Operkloster‑
neuburg, com o Ensemble de Lausanne 
na Suíça, no MC93 em Bobigny, no Teatro 
de Aachen, na Kammeroper de Viena, no 
Teatro de Schönbrunner e no Festival Retz 
na Áustria.

Com igual sucesso em recital e concer‑
to, o seu repertório inclui oratórias e obras 
sinfónicas tais como: Requiem Alemão de 
Brahms, Sinfonia nº 4 de Mahler, Oratória 
de Natal e Magnificat de Bach, Stabat Mater 
e As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz 
de Haydn, Missa em Si menor de Bach e Der 
Rose Pilgefahrt de Schumann. Fez algumas 
estreias mundiais, entre as quais et après 
eux le silence de Piotr Moss em França e 

A Vida Celestial
(de “A Trompa Mágica do Rapaz”)

Saboreamos os prazeres celestes,
por isso evitamos todas as coisas terrenas.
No céu não se escuta
nenhum rumor do mundo!
Todos vivem em serena paz!
Levamos uma vida angelical,
mas somos também muito alegres!
Levamos uma vida angelical,
dançamos e cantamos,
saltamos e pulamos!
E, no céu, São Pedro observa  ‑nos!

São João solta o pequeno cordeiro,
Herodes, o carniceiro, aguarda por ele!
Levamos o manso,
inocente e manso
e doce cordeirinho, para a morte!
São Lucas abate o boi
sem muito pensar ou sentir,
o vinho não custa um tostão
nas caves celestes,
e os anjos cozem o pão.

Ervas aromáticas de diversos tipos
crescem no jardim celeste!
Bons espargos, feijões,
e tudo o que quisermos!
São  ‑nos servidos pratos fartos!
Boas maçãs, boas pêras, e boas uvas!
Os jardineiros deixam  ‑nos provar tudo!
Se quereis corças ou lebres,
elas surgem correndo
pelas ruas espaçosas!
E se é dia de jejum,
todos os peixes nadam alegremente até à tona!
E eis São Pedro que chega
com a sua rede e engodo
ao viveiro celeste.
Santa Marta deve ser a cozinheira!

Não existe música na Terra
que se compare à nossa.
Onze mil virgens
lançam  ‑se numa dança!
Santa Úrsula observa e ri!
Não existe música na Terra
que se compare à nossa.
Cecília e os seus pares
são magníficos músicos de câmara!
As vozes dos anjos
estimulam os sentidos,
e tudo desperta para a alegria.

Tradução de Ofélia Ribeiro, gentilmente 
cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian

zendo uso do tutti orquestral e anteceden‑
do o último andamento, um Lied, em que o 
pungente surgimento da soprano conduz a 
um final de grande serenidade, elencando 
os prazeres celestiais: “não existe música 
na Terra que se compare à nossa.”

rosa paula rocha pinto [2014]



Violino I

Zofia Wóycicka 

Radu Ungureanu 

Vadim Feldblioum 

Emília Vanguelova

Tünde Hadadi

Evandra Gonçalves

Andras Burai

Vladimir Grinman

Maria Kagan

José Despujols

Alan Guimarães

Roumiana Badeva

Ana Madalena Ribeiro*

Jorman Hernandez*

Violino II

Jossif Grinman 

Nancy Frederick 

Tatiana Afanasieva 

Pedro Rocha

Francisco Pereira de Sousa

Lilit Davtyan

José Paulo Jesus

Paul Almond

José Sentieiro

Domingos Lopes

Vítor Teixeira

Nikola Vasiljev

Viola

Pedro Muñoz*

Anna Gonera 

Hazel Veitch

Rute Azevedo

Jean Loup Lecomte

Luís Norberto Silva

Francisco Moreira

Biliana Chamlieva

Emília Alves

Theo Ellegiers

Violoncelo

Vicente Chuaqui 

Feodor Kolpachnikov 

Aaron Choi

Sharon Kinder 

Gisela Neves

Hrant Yeranosyan

Américo Martins*

Vanessa Pires*

Contrabaixo

Slawomir Marzec 

Joel Azevedo

Jean Marc Faucher

Altino Carvalho

Tiago Pinto Ribeiro

Angel Luis Martinez*

Flauta

Ana Maria Ribeiro 

Angelina Rodrigues

Eva Morais*

Alexander Auer 

Oboé

Aldo Salvetti 

Tamás Bartók 

Jean ‑Michel Garetti 

Clarinete

Luís Silva 

Carlos Alves 

António Rosa 

Gergely Suto 

Fagote

Gavin Hill 

Robert Glassburner 

Vasily Suprunov 

Trompa

Bohdan Sebestik 

José Bernardo Silva 

Hugo Carneiro 

Eddy Tauber 

Pedro Fernandes*

Trompete

Sérgio Pacheco  

Ivan Crespo 

Luís Granjo 

Rui Brito 

Trombone

Dawid Seidenberg 

Diogo Andrade*

Nuno Martins 

Tuba

Luís Oliveira*

Tímpanos

Jean ‑François Lézé 

Percussão

Nuno Simões 

Paulo Oliveira 

André Dias*

Sandro Andrade*

Harpa

Ilaria Vivan 

* instrumentistas 

convidados

Misterium Fidei de Kabat no Luxemburgo 
e em Praga.

Zoe Nicoladou estudou canto clássico na 
Universidade de Música e Teatro de Viena 
(Magister Artium). Trabalha actualmente 
sob a orientação de Wessela Zlateva.

Foi vencedora do Concurso Internacio‑
nal de Canto Schlossoper Haldenstein 
2007, finalista do Concurso de Canto Hilde 
Zadek 2007 (Viena) e laureada com o Prix 
Lyrique du cercle Carpeaux 2011 (França).

A sua agenda actual e futura inclui: 
Pamina (A Flauta Mágica), Requiem de Fauré 
com a Orquestra Sinfónica de Chipre, um 
recital na Pharos Arts Foundation, Sinfo‑
nia nº 4 de Mahler com a Orquestra Estatal 
de Thessaloniki, entre outras obras.

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christoph König 
maestro titular 
Baldur Brönnimann 
maestro titular indigitado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados 
maestros, de entre os quais se destacam 
Baldur Brönnimann, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jéré‑
mie Rohrer, Peter Rundel, Michael San‑
derling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Gilbert Varga, Antoni 
Wit, Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter 
Eötvös ou Ilan Volkov. Entre os solistas 
que colaboraram recentemente com a or‑
questra constam os nomes de Midori, Vi‑
viane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, 
Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela 

Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, 
António Meneses, Simon Trpčeski, Sequei‑
ra Costa, Jean‑Efflam Bavouzet, Lise de la 
Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt, 
Pierre‑Laurent Aimard ou o Quarteto Ar‑
ditti. Diversos compositores trabalharam 
também com a orquestra, destacando‑se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, 
Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin e Peter Eötvös. 

Nas últimas temporadas apresentou‑se 
nas mais prestigiadas salas de concerto 
de Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, An‑
tuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid e no 
Brasil, e é regularmente convidada a tocar 
em Santiago de Compostela e no Auditó‑
rio Gulbenkian. A interpretação da integral 
das sinfonias de Mahler marcou as tempo‑
radas de 2010 e 2011. A gravação ao vivo 
com obras de Pascal Dusapin foi Escolha 
dos Críticos 2013 na revista Gramopho‑
ne. Na temporada de 2014, a Orquestra in‑
terpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das cele‑
brações do 80º aniversário do compositor.

A origem da Orquestra remonta a 1947, 
ano em que foi constituída a Orquestra 
Sinfónica do Conservatório de Música do 
Porto. Actualmente engloba um número 
permanente de 94 instrumentistas e é 
parte integrante da Fundação Casa da 
Música desde Julho de 2006.

DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono do Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
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