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Gustav Mahler
Sinfonia em Ré maior, n.º 1, “Titã” (1883 ‑89; c.60min.)
1. Langsam. Schleppend. — Immer sehr gemächlich. 

[Lento. Lânguido. — Sempre muito moderado.] 
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell. — Trio: Recht gemächlich.  

[Vigoroso, mas não muito rápido. — Trio: Muito moderado.] 
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen.  

[Solene e medido, mas sem arrastar.] 
4. Stürmisch bewegt.   

[Allegro furioso.] 

A solista Leticia Moreno viu-se obrigada a cancelar a sua vinda à Casa da 

Música devido a um acidente. Por esse motivo e perante a impossibilidade de a 

substituir à última hora, o concerto de Freitas Branco não será interpretado. 

Por este facto a Casa da Música apresenta ao público as suas desculpas.   



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA

APOIO
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Gustav Mahler
KALISTE, 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

Sinfonia em Ré maior, n.º 1, “Titã”

Os admiradores e os detractores de Mahler 
tiveram oportunidade de travar uma acesa 
batalha no último domingo, durante a estreia 
da sua Sinfonia Irónica (em Ré maior). Um 
melómano contou -me como tudo se pas-
sou. No terceiro andamento da sinfonia pode 
ouvir -se uma paródia de uma marcha fúne-
bre. Alguns entendidos deram logo conta 
disso e começaram a rir, facto que suscitou 
a ira dos admiradores de Mahler, para quem 
era inadmissível que alguém se risse durante 
uma marcha fúnebre. Tais admiradores ten-
taram por isso calar as gargalhadas dos 
ouvintes. Os detractores de Mahler, porém, 
entenderam que tal intervenção era exces-
siva pelo que, pretendendo demonstrar que 
a marcha fúnebre do senhor Mahler não era 
música séria, começaram a rir eles próprios 
com todas as forças que tinham, com o intuito 
de ridicularizar o senhor Mahler. E assim se 
desencadeou um combate tumultuoso entre 
bem e maldizentes. E aqueles entendidos que 
tinham rido por primeiro não ficaram isentos 
de consequências pois o ruído provocado 
pelos demais levou a que os sons cómicos da 
orquestra deixassem de se ouvir. 

KARL KRAUS, A TOCHA, Nº 59,  

NOVEMBRO DE 1900

Quanto tempo foi preciso para que Mahler 
saísse não da sombra — mas do Purgatório!
Um Purgatório tenaz que, por milhares de 
razões, não o queria libertar.

PIERRE BOULEZ, 1976 

Os primeiros esboços da Sinfonia em Ré maior, 
n.º 1, datam de 1883, sendo contemporâneos da 
composição do ciclo de canções Lieder eines 
fahrenden Gesellen (“Canções de um compa‑
nheiro viajante”, de 1884), obra com a qual par‑
tilha não só a atmosfera geral como também 
motivos e temas musicais concretos. Escritas 
sob a influência da paixão não correspondida 
de Mahler por Johanna Richter, as “Canções 
de um companheiro viajante” são descen‑
dentes tardias do “viandante” schubertiano, 
daquele Wanderer que se diluía na Natureza 
para acabar em amarga resignação existen‑
cial. A segunda canção do ciclo — Ging heut 
morgen übers Feld (“Passeei esta manhã pelos 
campos”) — é o tema principal do primeiro 
andamento da Sinfonia n.º 1, e a secção final 
da quarta canção, a partir da estrofe Auf der 
Straße steht ein Lindenbaum (“Junto à estrada 
ergue ‑se uma tília”), dá forma ao Trio do ter‑
ceiro andamento (Marcha fúnebre). Estas 
auto ‑citações, feitas em momentos estrutu‑
ralmente importantes, estabelecem uma pri‑
meira rede interpretativa da primeira sinfonia, 
tendo levado Bruno Walter a designá ‑la como 
o “Werther” de Mahler. Por outro lado, Mahler 
viria a integrar nesta primeira sinfonia muitos 
outros elementos, tanto musicais como extra‑
‑musicais, tendo sido estreada em Budapeste 
com a indicação de “Poema sinfónico em duas 
partes” e não de “sinfonia”. Mais tarde, por oca‑
sião da segunda execução (a 27 de Outubro de 
1893 em Hamburgo), Mahler acrescentar ‑lhe‑
‑ia o título de “Titã” e um programa detalhado, 
segundo o qual estamos diante de “um poema 
sinfónico em forma de sinfonia” com duas par‑
tes e cinco andamentos, inspirado no romance 
Titã de Jean Paul (1803). Só a partir da quarta 
execução (a 16 de Março de 1896, ou seja seis 
anos depois da estreia) é que Mahler se deci‑
diu pelo título de “Sinfonia em Ré maior” sem 
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qualquer designação, programa ou explicação 
adicional, mantendo ainda o segundo anda‑
mento original (Blumine, em Dó maior), que só 
viria a ser eliminado aquando da impressão da 
partitura em 1899. 

O que estas breves referências à génese 
da primeira sinfonia de Mahler permitem des‑
velar é a insegurança, a incerteza do pró‑
prio compositor relativamente à reacção do 
público e dos críticos às enormes inovações 
“revolucionárias” que a sua música expunha 
e consistentemente desenvolvia. Apesar de 
ser uma “primeira” sinfonia, esta obra não é 
de modo algum uma peça “inicial”, sendo sim 
um produto complexo, de grande densidade 
de concepção e de conteúdos, uma obra 
de plena maturidade artística e desafiante 
técnica orquestral. O mundo sonoro tipica‑
mente mahleriano encontra ‑se aqui já bem 
presente: o carácter narrativo da música; o 
intenso deambular entre extremos emocio‑
nais, entre banalidade quotidiana e transcen‑
dência, entre morte e euforia, entre tragédia 
e grotesco; a coexistência de idiomas musi‑
cais “incompatíveis”, desde a música popu‑
lar à polifonia mais rigorosa, passando por 
música militar, de salão, de feira e de circo; a 
“quase ‑citação” de temas e melodias popula‑
res ao lado da auto citação; a importância da 
literatura como fonte de inspiração directa 
para a composição, e aquela qualidade tão 
quintessencial de Mahler que Theodor W. 
Adorno designou como Durchbruch — rup‑
tura, brecha, rompimento —, momentos nos 
quais o inaudito ou o “insuportável” se tor‑
nam audíveis, rompendo os limitados qua‑
dros mentais das nossas expectativas. Tais 
momentos — que na primeira sinfonia são 
frequentes, mormente durante quase todo o 
último andamento — conduzem o ouvinte a 
regiões desconhecidas e ignotas, não lhe ofe‑
recendo nenhuma âncora a que se agarrar, 

nem nenhum porto seguro a alcançar. Ouvir 
Mahler é assim entrar num mundo onírico e 
aventuroso, é deixar ‑se levar sem a certeza 
de regressar ao território de partida, é ser 
parte de um processo de desterritorialização 
contínua e intensa através do qual nos encon‑
tramos em novos mundos, novos universos e 
novas perspectivas. 

A par de uma profunda imersão na Natu‑
reza (com as suas flores, campos, animais e 
bosques, as estações do ano e as horas do 
dia), Mahler explora uma dimensão cultural 
e intelectual sem precedentes, incluindo inú‑
meras referências à poesia, à literatura e à 
filosofia do seu tempo. Particularmente pró‑
ximo dos universos de Jean Paul, Nietzsche 
e Dostoievski, Mahler confere uma dimen‑
são musical à contradição existencial e filo‑
sófica central entre o mundo do espírito e a 
Natureza, conflito fundador da sua extrema 
subjectividade e do seu impulso criador. 
Se uma certa ideia de imersão na Natureza 
pode ser reconduzida a Schubert e Schu‑
mann (ou mesmo ao Beethoven da Sinfonia 
Pastoral), já a componente literário ‑filosófica 
de Mahler ultrapassa decididamente Schu‑
mann para se revelar original e inovadora. 
Enquanto todo o Romantismo alemão é feito 
de uma luta constante entre a imposição de 
uma forma exterior e o “afecto” momentâneo 
desejado, Mahler assume uma narratividade 
total, na qual a narração deve criar a sua pró‑
pria forma. É isto o que permite alargar, redu‑
zir e variar livremente o quadro de fundo no 
qual a narração se insere, eliminando tanto 
simetrias como a noção de regresso temá‑
tico literal, elementos que eram, até então, 
constitutivos do género sinfónico. A dimen‑
são extra ‑musical afasta ‑se também da téc‑
nica de “assimilação” para agir directamente 
sobre a substância mesma da música, na sua 
organização e estrutura. Na sua concepção, 
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maneira de fazer, procedimentos e na escolha 
do material sónico, Mahler trabalha como um 
romancista — sendo o romance o único meio 
artístico com liberdade suficiente para permi‑
tir alterações, intrusões e incrustações tem‑
porais comparáveis às da sua música. Acima 
do mundo concreto e físico do romance está 
o mundo abstracto e impalpável dos sonhos 
— sendo esse, na realidade, o verdadeiro ter‑
ritório das sinfonias de Mahler. É para esse 
mundo dos sonhos — tão admirável como, 
na época, totalmente desconhecido — que 
a música de Mahler se abre, revelando asso‑
ciações e precipícios que a consciência não 
ousaria abordar. Ouvir Mahler é, finalmente, 
também isso: desbloquear barreiras psicoló‑
gicas e libertar o Inconsciente. 

De acordo com o programa redigido por 
Mahler em 1893, a primeira parte da Sinfo‑
nia em Ré maior consistiria em “Recorda‑
ções de juventude: promessas, conquistas 
e espinhos”, sendo o primeiro andamento 
uma “Primavera sem fim”. A misteriosa intro‑
dução (na partitura pode ler ‑se: “Como um 
som da Natureza”) representa o desper‑
tar da Natureza depois de uma longa hiber‑
nação. Entendida como uma cena pastoral, 
inclui intervalos preponderantes de quarta 
(e quinta), cantos de pássaros (cucos nos 
clarinetes), fanfarras longínquas (trompetes 
nos bastidores), trompas aveludadas e um 
constante vibrar das cordas sobre a nota ‘lá’ 
tocada como harmónico — uma sonoridade 
que sugere um “som primordial” da natu‑
reza e que viria a ser reflectida no século XX 
por compositores como Luigi Nono e Hel‑
mut Lachenmann. Segue ‑se um Allegro com-
modo assente na melodia da canção “Ging 
heut morgen übers Feld” do ciclo Lieder eines 
fahrenden Gesellen. 

Entre este andamento e o seguinte havia 
(até 1899) um Andante Allegretto intitulado 
“Blumine”, inspirado por Jean Paul e de uma 
expressão delicada, à maneira do Blumenstück 
op. 19 de Robert Schumman, outra peça direc‑
tamente inspirada por textos de Jean Paul.

O segundo andamento — Kräftig bewegt, 
doch nicht zu schnell — é um Scherzo no 
qual uma dança vigorosa e rústica abraça 
um Trio central muito sensual, um idílio amo‑
roso secreto, uma daquelas passagens tão 
próximas de um sentimentalismo fácil que 
exige uma interpretação sábia e distan‑
ciada. O regresso do tema rústico é de um 
forte impacto e o maestro Willem Mengelberg 
chamava ‑lhe “Dança dos lavradores”. 

A marcha fúnebre que se segue, em Ré 
menor, é tanto uma prova do poder da ima‑
ginação de Mahler como uma afronta radical 
ao público e às expectativas do seu tempo. Do 
ponto de vista musical, onde se esperava um 
expressivo andamento lento, Mahler serve‑
‑se da conhecida melodia infantil “Frére Jac‑
ques” (um exemplo académico de ‘Cânone’) 
para parodiar uma solene e macabra mar‑
cha fúnebre, que é interrompida por episó‑
dios de música circense ou de feira popular 
(“Com paródia”, lê ‑se na partitura) antes de 
se ouvir a auto citação da quarta canção dos 
Lieder eines fahrenden Gesellen, cujo texto 
original diz: “Junto à estrada ergue ‑se uma 
tília / Ali descansei pela primeira vez, dor‑
mindo! / Debaixo da tília, que deixou nevar 
sobre mim as suas flores / Quando ainda não 
sabia como a vida dói / Era tudo, tudo ainda 
bom! / Tudo! Tudo! Amor e dor! E mundo e 
sonho!” Mas este idílico sonho em Sol maior é 
um fugaz episódio e a dura realidade regressa 
para concluir a marcha fúnebre. Porém, o que 
terá chocado ainda mais o público do seu 
tempo, foi o programa que Mahler distribuiu 
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e segundo o qual este andamento seria uma 
Marcha fúnebre “ao estilo de Callot”. A alusão 
a Jacques Callot (1592 ‑1635), um estranho 
artista gráfico francês famoso pelo tom fan‑
tástico e grotescamente anedótico dos seus 
desenhos, é simultaneamente uma alusão a 
E.T.A. Hoffmann e às suas Fantasiestücke in 
Callots Manier (Peças fantásticas à maneira 
de Callot, 1814 ‑15) — que tinham inspirado já 
Schumann para as Peças de Fantasia op. 12. 
Esta alusão indica que não se trata aqui de 
luto, mas sim de uma paródia sobre o luto, na 
qual o elemento grotesco assume prepon‑
derância. Mais ainda: Mahler associa toda 
a cena a uma imagem muito conhecida dos 
livros infantis do espaço cultural germânico, 
um desenho intitulado “As cerimónias fúne‑
bres do caçador”, no qual diversos animais 
da floresta acompanham o caixão do caça‑
dor morto até à sepultura: lebres empunham 
estandartes, enquanto à frente uma banda de 
música da Boémia toca, sendo acompanhada 
por gatos, sapos e gralhas; veados, corças, 
raposas e outros animais quadrúpedes acom‑
panham o cortejo em posturas burlescas. 

O último andamento — Allegro furioso 
— é dominado por um carácter apaixonado, 
desenfreado e urgente. Descrito por Mahler 
como “dall’inferno al paradiso”, alternando 
as tonalidades opostas de Fá menor e Ré 
maior e exigindo um notável virtuosismo de 
toda a orquestra, este andamento segue a 
máxima beethoveniana “per aspera ad astra”. 
A recapitulação de partes do primeiro anda‑
mento próximo do final, acrescenta um ele‑
mento dramático adicional, evocando a Pri‑
mavera no exacto momento da queda no 
abismo. Nas palavras de Adorno este final 
“não só não resolve as enormes tensões que 
toda a sinfonia foi criando como as amplifica 
e desenvolve exponencialmente”. À medida 

que este andamento decorre, mais se sente 
uma impossibilidade de continuar a ouvir, 
ao mesmo tempo que cresce o desejo e a 
necessidade de continuar a ouvir — é o Dur-
chbruch, a ruptura, a brecha, o rompimento 
do inaudível feito agora audível. 

PAULO PEREIRA DE ASSIS
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Eliahu Inbal direcção musical 

Desde que venceu o Concurso de Direcção 
de Orquestra Cantelli, aos 26 anos, Eliahu 
Inbal tem desenvolvido uma carreira interna‑
cional à frente das grandes orquestras mun‑
diais. Ao longo dos anos, foi nomeado Maes‑
tro Titular da Orquestra Sinfónica da Rádio de 
Frankfurt (hr ‑Sinfonieorchester), Orquestra 
da Konzerthaus de Berlim, Orquestra do Tea‑
tro La Fenice, Filarmónica Checa e Sinfónica 
Metropolitana de Tóquio.

Durante o seu mandato na hr ‑Sinfonieor‑
chester (1974 ‑1990), na qual se mantém como 
maestro honorário, Eliahu Inbal distinguiu ‑se 
como uma personalidade musical marcante. 
O maestro israelita, residente em Paris, foi 
aclamado internacionalmente pelas interpre‑
tações de Mahler, Bruckner e, em especial, as 
sinfonias de Chostakovitch. Viu as suas gra‑
vações serem premiadas com o Deutscher 
Schallplattenpreis e o Grand Prix du Disque, e 
fez as primeiras gravações das versões origi‑
nais das sinfonias de Bruckner.

O ano de 2016 marca o 80º aniversário 
de Eliahu Inbal. É convidado para dirigir a Sin‑
fónica da Rádio de Estugarda em várias oca‑
siões, incluindo em Basileia, Viena e no Festi‑
val da Primavera de Monte Carlo. Dirige a 9ª 
Sinfonia de Bruckner com a Orquestra Filar‑
mónica da Radio France, na Philharmonie 
de Paris, e a 8 ª Sinfonia com a Orquestra do 
Teatro La Fenice. Regressa à Ásia para dirigir 
a Sinfónica Metropolitana de Tóquio no seu 
papel de Maestro Laureado, e ainda a Filar‑
mónica de Seul pela terceira vez em 2 anos.

Tem dirigido em várias casas de ópera 
tais como a de Paris, Glyndebourne, Munique, 
Estugarda, Zurique e Madrid, entre outras. 
Celebrou o aniversário de Wagner, em 2013, 

com as interpretações aclamadas de Parsi-
fal na Ópera da Flandres e de Tristão e Isolda 
no Festival de Ópera da Corunha. Em Feve‑
reiro de 2016, retorna à Corunha para dirigir 
a versão de concerto de Salomé de Richard 
Strauss.

Nascido em Israel, estudou violino e com‑
posição na Academia de Música de Jerusa‑
lém, ingressando posteriormente no Con‑
servatório Nacional Superior de Paris sob 
recomendação de Leonard Bernstein, onde 
concluiu os estudos. Foi orientado por Louis 
Fourestier, Olivier Messiaen e Nadia Boulan‑
ger. O seu desenvolvimento musical foi for‑
temente influenciado também por Franco 
Ferrara em Hilversum (Holanda) e Sergiu 
Celibidache em Siena (Itália).

A extensa discografia de Eliahu Inbal 
inclui a obra sinfónica integral de Berlioz, 
Brahms, Bruckner, Mahler, Ravel, Schumann, 
Chostakovitch, Scriabin, Stravinski, Richard 
Strauss e dos compositores da Segunda 
Escola de Viena. 
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Leticia Moreno violino

Aclamada internacionalmente pela sua 
requintada musicalidade e expressividade, 
Leticia Muñoz Moreno é artista exclusiva da 
Deutsche Grammophon. Tem trabalhado 
com maestros como Z. Mehta, Y. Temirka‑
nov, K. Penderecki, V. Spivakov, M. Venge‑
rov, I. Bolton, J. Axelrod, J. Nelson, W. Weller, 
P. Steinberg, G. Herbig, E. Oue, J. Pons, 
V. P. Pérez, J. López Cobos, P. Halffter, C. Vás‑
quez, A. Orozco ‑Estrada e J. Mena; e com 
grandes orquestras como a Sinfónica de 
Viena, Mozarteum Orchester Salzburg, 
Orquestra de São Petersburgo, Filarmónica 
Nacional Russa, Maggio Musicale Fioren‑
tino, Sinfónica de Varsóvia, Sinfónica de 
Besançon, Filarmónica de Essen, Sinfónica 
de Taipé, Orquestra Simón Bolívar e as prin‑
cipais orquestras espanholas. É convidada 
regular de salas como Carnegie Hall, Musik‑
verein e Konzerthaus de Viena, Concertge‑
bouw de Amesterdão, Barbican Center e Wig‑
more Hall de Londres, Cité de la Musique de 
Paris, Teatro Rudolfinum de Praga, Bayreuth 
Opernhaus, Filarmónicas de São Peters‑
burgo e Moscovo, Concert Hall de Taipé, das 
principais salas espanholas e de festivais 
como Lockenhaus, Besançon, Ravinia, Musi‑
cal Olympus de São Petersburgo, Beethoven, 
Passau e Davos, entre outros.

Galardoada pelo Príncipe Filipe com o 
prémio “Príncipe de Girona” e eleita ECHO 
Rising Star pela Comunidade Europeia, 
ganhou vários concursos internacionais: 
H. Szeryng, Concertino Praga, Novosibirsk, 
Sarasate ou Kreisler. Outros galardões con‑
quistados foram o Emily Anderson Prize da 
Royal Philharmonic Society, Martin Musical 
Scholarship da Filarmónica de Londres, AIE 

e o Rheingau ‑Lotto Förder Preis pelas mãos 
C. Eschenbach.

Entre os seus compromissos futu‑
ros incluem ‑se estreias no Kennedy Cen‑
ter de Washington com a National Sym‑
phony Orchestra e C. Eschenbach, Sinfónica 
de Houston e hr ‑Sinfonieorchester com 
Orozco ‑Estrada e Filarmónicas de Monte 
Carlo e Luxemburgo; bem como digres‑
sões pelo Reino Unido, Itália, Rússia e Japão 
com a Filarmónica de São Petersburgo e 
Y. Temirkanov, com quem mantém uma 
estreita colaboração artística e acaba de 
gravar um disco dedicado a Chostakovitch. 
Foi convidada por Valery Gergiev para 
tocar com a Orquestra do Teatro Mariinski. 
Estudou com Z. Bron na Escola Superior de 
Música Reina Sofía e na Musik Hochschule 
de Colónia, com M. Vengerov na Saarlandes 
Musik Hochschule, e licenciou ‑se na Guildhall 
School of Music de Londres com D. Takeno. 
Teve o privilégio de ser aconselhada por 
M. Rostropovitch, seu mentor nos últimos 
anos de vida.

Leticia Moreno toca num violino Nicola 
Gagliano de 1762.
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ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados maes‑
tros, de entre os quais se destacam Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009   ‑2014), Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Jérémie Rho‑
rer, Peter Rundel, Michael Sanderling, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo Yuasa, 
Lothar Zagrosek, Peter Eötvös ou Ilan Volkov. 
Entre os solistas que colaboraram recente‑
mente com a orquestra constam os nomes de 
Midori, Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls 
Mørk, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana 
Bela Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, 
António Meneses, Simon Trpčeski, Sequeira 
Costa, Jean   ‑Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, 
Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt, Pierre  ‑
‑Laurent Aimard ou o Quarteto Arditti. 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 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, 
Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös e Helmut Lachenmann.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tem‑
poradas apresentou   ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑
lid, Madrid e no Brasil, e é regularmente con‑
vidada a tocar em Santiago de Compostela e 
no Auditório Gulbenkian. Para além da apre‑

sentação regular do repertório sinfónico, a 
orquestra demonstra a sua versatilidade com 
abordagens aos universos do jazz, fado ou 
hip   ‑hop, ao acompanhamento de projecção 
de filmes e aos concertos comentados, bem 
como a diversas acções educativas, incluindo 
o projecto “A Orquestra vai à escola”, 
workshops de composição para jovens com‑
positores e a masterclasses de direcção com 
o maestro Jorma Panula.

A interpretação da integral das sinfonias 
de Mahler marcou as temporadas de 2010 e 
2011. Em 2011, o álbum “Follow the Songlines”, 
gravado com Mário Laginha e Maria João com 
David Linx e Diederik Wissels, ganhou a cate‑
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi‑
res de la musique, em França. Em 2013 foram 
editados os concertos para piano de Lopes  ‑
‑Graça pela editora Naxos. A gravação ao vivo 
com obras de Pascal Dusapin foi Escolha dos 
Críticos 2013 na revista Gramophone. Em 2014 
surgiu o CD monográfico de Luca Francesconi 
com gravações ao vivo na Casa da Música. Na 
temporada de 2014, a Orquestra interpretou 
uma nova obra encomendada a Harrison Bir‑
twistle, no âmbito das celebrações do 80º ani‑
versário do compositor.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 ins‑
trumentistas, o que lhe permite executar todo 
o repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
Zofia Wóycicka
José Pereira*
Vadim Feldblioum
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Andras Burai
José Despujols
Alan Guimarães
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*

Violino II
Nancy Frederick
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Pedro Rocha
Vítor Teixeira
Francisco Pereira de Sousa
José Sentieiro
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Germano Santos

Viola
Javier López*
Anna Gonera
Biliana Chamlieva
Hazel Veitch
Mateusz Stasto
Jean Loup Lecomte
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Rute Azevedo
Luís Norberto Silva

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Américo Martins*

Contrabaixo
Carlos Mendez*
Jean Marc Faucher
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Nadia Choi
Joel Azevedo

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer
Vera Morais*

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques*
Luciano Cruz*

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
Hugo Sousa*
Bruno Rafael*
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé
Bruno Costa

Percussão
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados



FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S.A.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


