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DOIS RIOS DA NASCENTE RUSSA  
NO SÉCULO XX

Igor Stravinski
ORANIENBAUM, 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

– O senhor tem uma teoria, ou uma acepção, 
particular da tradição?
– Não, eu mostro ‑me simplesmente muito 
prudente no uso desta palavra, porque pre‑
sentemente parece implicar “aquilo que se 
assemelha ao passado”. É também por esta 
razão que nenhum bom artista fica satisfeito 
por ouvir classificar a sua obra como “tradi‑
cional”. Na verdade, a verdadeira obra capaz 
de gerar tradição pode não se assemelhar ao 
passado, especialmente ao passado imediato, 
que é o único que a maior parte das pessoas 
pode entender. A tradição é genérica; ela não 
é simplesmente “transmitida” de pai para filho; 
segue um processo de vida: nasce, cresce, 
amadurece, declina e renasce, talvez. Estes 
estágios de crescimento e de regeneração 
estão sempre em contradição com um outro 
conceito ou uma outra interpretação: a verda‑
deira tradição vive na contradição.

Assim respondia o compositor russo Igor 
Stravinski à pergunta do amigo e maestro 
Robert Craft.

O concerto de hoje oferece testemunhos 
dessa (con)tradição. Entre passado e pre‑
sente, entre geral e particular, as referências 
vão ‑se contrapondo e metamorfoseando, 
assim como as referências estilísticas dís‑
pares que compõem o universo peculiar de 
cada obra, num jogo de espelhos permanente 
que constitui uma parte essencial da sua 
razão de ser e do seu sentido.

Aclamado como grande iconoclasta nas pri‑
meiras décadas do século XX graças aos 
seus bailados, fortemente ligados ao nacio‑
nalismo russo (O Pássaro de Fogo, Petruchka 
e A Sagração da Primavera), Igor Stravinski 
exemplifica cabalmente uma identidade não 
estanque e sempre em processo. Depois de, 
em 1913, escandalizar o público parisiense 
com as ousadias técnicas e formais da Sagra‑
ção, voltou ‑se, circa 1920, para uma escrita 
que ficaria classificada na memória colectiva 
como “neoclássica”. O rótulo, redutor como 
todos os rótulos, enfatiza o intuito de reavivar 
ou evocar estilos, géneros e formas de música 
anteriores ao Romantismo. 

As duas Suites para pequena orquestra 
são na verdade orquestrações feitas entre 
1917 e 1925 de pequenas peças para piano a 
quatro mãos que o compositor havia publi‑
cado em dois ciclos anteriores: Três Peças 
Fáceis para piano a quatro mãos (com mão 
esquerda fácil), em 1914 ‑1915; e Cinco Peças 
Fáceis (desta vez com mão direita fácil), em 
1916. As oito peças são redistribuídas pelas 
duas suites. É notória, nestas peças de carác‑
ter, a propensão tipicamente stravinskiana 
para a distorção harmónica, a orquestração 
imensamente inventiva e o espírito de pendor 
satírico. As estruturas formais convencionais 
das suites (com as peças maioritariamente 
em forma ternária) deixam antever a viragem 
neoclássica do compositor.

Na Suite n.º 1 pode ‑se apreciar: um 
Andante com melodia modal sobre um ligeiro 
acompanhamento em ostinato; a Napolitana 
(inspirada por uma visita a Nápoles em 1917), 
num vivo e dançante 6/8, cuja secção central 
explora material de uma melodia popular da 
região; a Española (inspirada por uma estadia 
em Madrid em 1916), com o acentuado ritmo 
dos pizzicatos de cordas e a melodia de oboé 



4

e trompete; o ambiente vivaz da Balalaika 
(aludindo ao instrumento homónimo russo), 
com as cordas em staccatissimo e as melo‑
dias que aparecem repartidas entre vários 
instrumentos de sopro, ora em contraponto, 
ora em diálogo.

A Suite n.º 2 inicia ‑se com os ritmos e sono‑
ridades militares da Marcha (prenunciando 
A História do Soldado, que Stravinski com‑
poria pouco depois); na Valsa, evocam ‑se 
ambientes campestres de forma muito pecu‑
liar, com uma orquestração a que não falta 
excentricidade nos timbres agudos, com um 
certo ar mecânico (à maneira de Petruchka) e 
respostas entrecortadas do trompete; a Polca, 
com o seu acompanhamento incessante entre 
as harmonias de tónica e dominante, traz diá‑
logos cheios de humor e figurações fuga‑
zes entre trompete e clarinete (juntando ‑se‑
‑lhes depois trombone); finalmente, a dança 
endiabrada do Galop, que termina a suite de 
forma vivaz e virtuosística, com uma orques‑
tração cheia de génio em que se destaca a 
secção central com trompete reforçado por 
tuba, acompanhado por notas curtíssimas das 
madeiras juntamente com o piano e os pizzica‑
tos de cordas. Inconfundivelmente moderna, 
mas sempre com um fundo dançante, muito 
longe de escandalizar um público e homena‑
geando a tradição da melhor maneira: pro‑
vando que é não só possível como inevitável a 
sua contínua reinvenção.

Alfred Schnittke
ENGELS, 24 DE NOVEMBRO DE 1934

HAMBURGO, 3 DE AGOSTO DE 1998

O meu desenvolvimento musical teve um tra‑
jecto semelhante ao de alguns amigos e cole‑
gas, atravessando o romantismo dos concer‑
tos para piano, o academismo neoclássico 
e tentativas de uma síntese ecléctica (...), e 
tomou conhecimento também das inevitáveis 
provas de masculinidade na auto ‑negação 
serial. Chegado à estação final, decidi aban‑
donar o comboio já sobrelotado. Desde então 
tenho tentado seguir a pé.

As palavras são de Alfred Schnittke, o mais 
notório dos compositores do final do período 
soviético, cuja procura estética implicou tam‑
bém uma viragem no sentido de reenqua‑
drar tradições. Tal como Stravinski, procurou 
reconciliar o movimento imparável da Histó‑
ria com o caminho percorrido, encontrando 
– ou descobrindo – lugar para uma multipli‑
cidade de alusões musicais através de ideias 
muito diversas das espelhadas pelo autor das 
Suites hoje ouvidas. A música da maturidade 
de Schnittke começou a desafiar delibera‑
damente as próprias noções de norma, de 
autenticidade, de “pureza” estilística, e mesmo 
a própria dicotomia tradição/modernidade, 
em favor de uma abordagem mais de acordo 
com o mundo de identidades fragmentadas 
e intenso questionamento ético, moral e espi‑
ritual que o rodeava. Schnittke assumiu como 
objectivo de vida ultrapassar o fosso entre a 
música “séria” e a de entretenimento, “mesmo 
que parta o pescoço ao fazê ‑lo”. A procura 
que levou a cabo desembocou numa expres‑
são estilística peculiar a que se chama “polies‑
tilismo”, que se pode definir em termos gerais 
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como um sentido estilístico advindo da com‑
binação criada através de citação e alusão a 
música de diferentes períodos e estilos. Em 
comum com Stravinski – e através também de 
Chostakovitch – Schnittke adoptou um humor 
irónico inescapável.

Moz ‑Art à la Haydn (1976 ‑1977), para dois 
violinos e duas pequenas orquestras de cor‑
das, é um óptimo exemplo desse humor. Para 
além da referência óbvia no título aos dois 
compositores maiores do Classicismo vie‑
nense, há mais: “Moz ‑Art”, em alemão, sig‑
nifica essencialmente “uma espécie de”, 
enquanto “a la Haydn” está certamente rela‑
cionado com a atitude lúdica da peça, alu‑
dindo ao sentido de humor célebre também 
em Haydn.

Mas a origem em Mozart e Haydn não se 
fica pelo título da peça. Schnittke adopta um 
procedimento semelhante ao de outras suas 
obras: toma como ponto de partida material 
de uma peça inacabada de outrem (neste 
caso, a parte de primeiro violino da Música 
para uma Pantomima, K. 446 de Mozart). 
Quanto a Haydn, Schnittke inspira ‑se na 
famosa Sinfonia n.º 45 (“do Adeus”) em que, 
perto do final da obra, Haydn pede aos músi‑
cos que abandonem o palco, um a um, apa‑
gando as velas à saída – ficando no final ape‑
nas dois violinistas. A alusão é reforçada pelo 
efeito dramático de escuridão total no início e 
no fim da peça.

Quando a peça se inicia, cada um dos ins‑
trumentistas em palco começa gradualmente 
a improvisar sobre o fragmento de Mozart, 
até à chegada de um acorde diminuto con‑
junto, em tremolo. Já com o maestro, ence‑
tam uma música rica em efeitos dramáticos 
e justaposições estilísticas, como se pode 
prever. O fragmento de Mozart aparecerá de 

diversas formas, desde enquadrado em con‑
texto assumidamente clássico até conjugado 
com sonoridades que lhe são profundamente 
antagónicas. A música reflecte as contradi‑
ções, contrastes e mudanças de rumo ace‑
leradas que associamos ao século XX tardio, 
numa viagem onde as combinações, alusões 
e citações são sempre imprevisíveis – e em 
que os elementos do público reconhecerão 
decerto uma das mais famosas melodias de 
Mozart a aparecer pelo caminho. A permis‑
sividade e experimentação exibem tanto de 
superfície naif como de comentário profundo, 
denunciando o lado absurdo das convenções.

Composta em 1983, a Sinfonia n.º 4 de Sch‑
nittke – escrita para piano solo, alto, tenor, 
coro e orquestra – configura uma tentativa 
de “encontrar o geral no dissimilar”, segundo 
o próprio compositor. A obra espelha a com‑
plexa vivência espiritual do seu autor, nunca 
totalmente resolvida – Schnittke era de ori‑
gem semi ‑alemã, nascido na Rússia, filho de 
pai judeu e ateu, dividido entre a ortodoxia 
russa e o catolicismo ao qual se convertera 
recentemente quando compôs esta sinfonia. 
Nela, combina diferentes tradições religiosas 
em termos musicais, conciliando elementos 
do znamenniy (cantochão da Igreja Ortodoxa 
russa), do canto gregoriano, do coral luterano 
e do canto da sinagoga, envoltos numa tex‑
tura orquestral polifónica e densa. 

O ponto de partida para a construção da 
obra é o Santo Rosário católico, com a sua 
divisão em três partes – os terços –, cada uma 
narrando cinco mistérios da vida de Cristo na 
perspectiva de Maria. Primeiro, os Mistérios 
Gozosos (Anunciação, Visitação, Natividade, 
Apresentação de Jesus no Templo, Encon‑
tro de Jesus no Templo); depois os Mistérios 
Dolorosos (Agonia no Horto das Oliveiras, 
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Flagelação de Cristo, Coroação de Espinhos, 
Transporte da Cruz, Crucificação); e final‑
mente os Mistérios Gloriosos (Ressurreição, 
Ascensão, Vinda do Espírito Santo, Assunção 
de Maria, Coroação de Maria).

Esta disposição em três e cinco partes tem 
consequências também na definição estru‑
tural da obra, para além de influenciar o fluxo 
emocional como é hábito em música de cono‑
tação sacra. Por outro lado, à superfície, o dis‑
curso estritamente musical desenha ‑se atra‑
vés de uma configuração assincrónica com 
essa construção, em um único andamento 
com 22 variações, numa alusão formal clássica. 

As três principais vertentes do Cristia‑
nismo – Ortodoxa, Católica e Protestante – são 
a base da obra em termos musicais. A peça 
abre com a moldura de três acordes misterio‑
sos (que serão também o ponto final da sin‑
fonia). Após esses acordes surge um motivo 
de três notas em intervalos de meio ‑tom que 
estará presente em toda a obra representando 
o canto da sinagoga e simbolizando a origem 
judaica comum às três formas de Cristianismo. 
Essa primeira enunciação do motivo é feita em 
cânone a três partes tocado por piano, cravo 
e celesta, no qual sobressaem os meios ‑tons 
não só a nível horizontal como vertical. Ao 
longo da peça, várias conjugações de três ins‑
trumentos vão aparecendo e reiterando este 
mesmo motivo, simbolizando momentos deci‑
sivos na vida de Cristo.

Feita a primeira enunciação do motivo 
“judaico”, ainda nos mesmos instrumentos, 
tem lugar o motivo “luterano”, uma subida 
linear de seis notas. Imediatamente depois, o 
naipe de cordas, sul tasto (com o arco perto 
do braço dos instrumentos), evocando um 
ambiente muito diferente, traz o material meló‑
dico “gregoriano”, que fica também presente 
ao longo da sinfonia como que metaforizando 

uma linha de soprano. Durante a sinfonia, a 
“voz” Católica é contraposta à “voz” Ortodoxa 
por diferenciação das respectivas referên‑
cias modais, sendo cada uma delas represen‑
tada por configurações intervalares diferentes 
(tetracordes maior e menor, respectivamente) 
que se complementam de maneira a enrique‑
cer o tecido cromático da obra por meios dia‑
tónicos – hábil maneira de encontrar o “geral 
no particular”, efectivamente.
Ao longo deste caleidoscópio intrigante, há 
momentos para todo o tipo de detalhes e 
momentos ‑chave. O cânone entre o impro‑
vável grupo de trompete, trompa e vibrafone 
antecede a variação de piano solo (que tem 
elementos improvisatórios a lembrar a ideia 
de uma cadenza), que por sua vez desem‑
boca numa repetição dos três acordes iniciais 
em tutti. Depois disto, a surpresa de entrada 
do tenor solista, sem texto, evocando o canto 
judaico (que aqui é baseado no motivo cor‑
respondente mas que, por tradição, é impro‑
visado). Perto do ponto central desta sinfo‑
nia essencialmente simétrica, os intervalos 
de meio ‑tom (sob uma forma mais alargada, 
sétima maior) reaparecem em primeiro plano, 
desta vez progressivamente rodeados de 
apontamentos de sopros, clusters do piano 
e sons dos sinos, num crescendo tenso sim‑
bolizando o sofrimento máximo da Cruz, que 
depois se distancia aos poucos. Há depois 
outra variação de piano solo, a que se segue a 
intervenção do contratenor solista (também 
sem palavras) acompanhado por vibrafone e 
flauta. Mas a tensão ainda volta, com um trilo 
de cordas a crescer até um clímax e, depois, 
uma variação contrastante (com a indicação 
“Vivo”). Voltamos a ter depois os cânones a 
três partes, e a música faz uma clara disten‑
são. Para o final Schnittke reservou ‑nos um 
momento mágico, de paz e união, em que o 
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coro entra cantando o texto da Ave Maria em 
contexto diatónico. 

Ave Maria gratia plena  
Dominus tecum
Et Benedicta tu in mulieribus

Ave Maria, cheia de graça,  
o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres

Aqui os vários materiais melódicos confluem, 
revisitados serena e solenemente, para depois 
se perderem no silêncio entre sinos e gongos, 
como rios correndo da mesma nascente até se 
dissiparem entre margens e horizonte.

PEDRO ALMEIDA, 2016
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Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partitu‑
ras complexas de todos os estilos e épocas, 
a par de uma grande criatividade dramatúr‑
gica, tornou Peter Rundel um dos maestros 
mais requisitados pelas principais orquestras 
europeias.

Dirigiu estreias mundiais de produções 
na Ópera do Estado da Baviera, Festwochen 
de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival de 
Bregenz e Schwetzinger SWR Festspiele. O 
seu trabalho na ópera inclui o repertório tra‑
dicional e também produções de teatro musi‑
cal contemporâneo inovador como Donners‑
tag do ciclo Licht de Stockhausen, Massacre 
de Wolfgang Mitterer e as estreias mundiais 
das óperas Nacht de Georg Friedrich Haas, 
Ein Atemzug — die Odyssee de Isabel Mun‑
dry e Das Märchen e La Douce de Emmanuel 
Nunes. A produção espectacular de Prome‑
theus, que Rundel dirigiu na Ruhrtriennale, foi 
premiada com o Carl  ‑Orff  ‑Preis em 2013.

Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen, 
Alemanha, e estudou violino com Igor Ozim e 
Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver e Nova 
Iorque, e direcção com Michael Gielen e Peter 
Eötvös. O compositor Jack Brimberg foi tam‑
bém um dos seus mentores em Nova Iorque. 
Entre 1984 e 1996, integrou como violinista o 
Ensemble Modern, com o qual mantém uma 
relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvol‑
vido colaborações com o Ensemble Recher‑
che, Asko|Schönberg Ensemble e Klangfo‑
rum Wien. É convidado regular do Ensemble 
Resonanz, Ensemble intercontemporain e 
musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e da Kammerakade‑

mie de Potsdam. Em 2005 tornou  ‑se maestro 
titular do Remix Ensemble Casa da Música 
no Porto, e desde então tem obtido grande 
sucesso com este agrupamento em impor‑
tantes festivais europeus. Depois da acla‑
mada produção Ring Saga (Wagner/Dove), 
registada pelo canal de televisão ARTE, Run‑
del dirige a estreia mundial da nova ópera de 
Francesco Filidei Giordano Bruno no Porto, 
Estrasburgo, Reggio Emilia, Milão, Caen e 
Paris. Dirige ainda De Materie de Heiner Goe‑
bbels no Armory Hall de Nova Iorque (uma 
produção que estreou na Ruhrtriennale 
2014), antes de dirigir a estreia mundial de 
Agota, uma nova ópera de Helmut Oehring, 
no Hessisches Staatstheater Wiesbaden. 
Colabora com a Orquestra da Rádio de Estu‑
garda, Sinfónica NDR e Sinfónica do Porto 
Casa da Música, entre outras, em concertos 
que celebram o 80º aniversário de Helmut 
Lachenmann em 2015. Recebeu numerosos 
prémios pelas suas gravações de música do 
século XX, incluindo por várias vezes o pres‑
tigiante Preis der Deutschen Schallplattenkri‑
tik, o Grand Prix du Disque, o ECHO Klassik e 
uma nomeação para o Grammy Award.
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José Pereira violino

José Pereira iniciou os estudos musicais 
na Banda Musical Lanhelense. Mais tarde 
estudou na Escola Profissional de Música 
de Viana do Castelo com Armando Gonza‑
lez e na ANSO (Academia Nacional Superior 
de Orquestra) com Aníbal Lima. Frequen‑
tou masterclasses com Serguei Arantou‑
nian, Nicolas Chumashenco, Anotoli Swar‑
zburg, Evélio Teles, Aníbal Lima, Gerardo 
Ribeiro, Lee ‑Chin Siow, Ilian Gronniz, Serguei 
Kravechenco, Vadim Répin e Thomas Bran‑
dies, entre outros. Em 2003 recebeu o 2º Pré‑
mio e em 2004 o 1º Prémio em violino – nível 
superior no Prémio Jovens Músicos da RDP/
Antena 2.

Trabalhou com os maestros Peter Run‑
del, Emilio Pomàrico, Brad Lubman, Paul 
Hillier, Franck Ollu, Stefan Asbury, Peter Eöt‑
vös, entre outros, e já tocou com a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, Orques‑
tra Académica do Porto, Orquestra Metro‑
politana de Lisboa, Orquestra Gulbenkian, 
Orquestra Académica Metropolitana de 
Lisboa, Orquestra Pedro Álvares Cabral e 
OrquestrUtópica, entre outras. É membro 
fundador do Ensemble Contrapunctus e do 
Webern Trio, e apresenta ‑se regularmente 
com o Sond’Art Electric Ensemble, o Ensem‑
ble Darcos e o musikFabrik de Colónia. Em 
2014 tocou a solo com a Orquestra de Sopros 
do Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro e com a Orquestra 
Clássica de Espinho.

Para além de já se ter apresentado em 
todas as principais salas de concerto de Por‑
tugal, e de integrar regularmente a progra‑
mação dos principais festivais de música 
portugueses, tocou também em Valência, 

Roterdão, Huddersfield, Barcelona, Estras‑
burgo, Paris, Orleães, Bourges, Reims, Antuér‑
pia, Madrid, Budapeste, Norrköping, Viena, 
Witten, Berlim, Amesterdão, Colónia, Zuri‑
que, Luxemburgo e Bruxelas. Com o Remix 
Ensemble, gravou vários discos e fez a estreia 
mundial da ópera Giordano Bruno de Fran‑
cesco Filidei, no Porto e em Estrasburgo.
Actualmente, José Pereira é membro 
do Remix Ensemble Casa da Música, 
2º Concertino convidado da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e 
professor de violino na Escola Profissional de 
Música e Academia de Música de Espinho e 
na Universidade de Aveiro.
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Albert Skuratov violino

Albert Skuratov nasceu na Rússia, em 1988. 
Iniciou os estudos musicais com 5 anos na 
escola de música da cidade e prosseguiu‑
‑os na Escola Especial de Música em Kazan. 
Aos 8 anos deu o seu primeiro recital a solo 
e estreou ‑se aos 9 anos com a Sinfónica de 
Tatarstan. Com 14 anos fez a sua primeira 
digressão na Noruega e apresentou ‑se numa 
série de concertos em Tóquio. Mudou ‑se para 
Madrid para estudar na classe de Zakhar 
Bron na Escola Superior de Música Reina 
Sofía, com uma bolsa da Fundação Albéniz. 

Tocou com várias orquestras, tais como 
a Filarmónica de Alicante, Orquestra de 
Câmara Sony de Madrid, Sinfónica de Elche, 
Orquestra de Câmara Kazan, Filarmónica 
Saratov e Orquestra de Câmara Zakhar 
Bron – da qual é actualmente concertino. A 
solo ou em música de câmara, apresentou‑
‑se em países como Espanha, França, Portu‑
gal, Suíça, Itália, Azerbaijão, Rússia e Japão. 
Foi premiado nas competições Cuerda de 
Barcelona (2009) e Ruperto Chapí (2010). 
Enquanto estudante e concertino da Escola 
Superior Reina Sofía, tocou sob a direcção 
de maestros como Zubin Mehta, Max Val‑
des, Jordi Savall, Vladimir Ashkenazy, Antoni 
Ros Marba, Jesús López Cobos, Stefan Lano, 
Jean ‑Jacques Kantorow e Gilbert Varga. 

Desde 2007, é membro honorário do 
Quarteto de cordas Sacyr, eleito agrupa‑
mento de câmara do ano na Escola Reina 
Sofía. Apresentou ‑se em festivais como o 
Encontro de Música de Santander, Interlaken 
Classics e Festival Rostropovitch (Baku). 

Estudou direcção com Rashid Skura‑
tov (pai) e Gilbert Varga, estreando ‑se com 
a Orquestra de Câmara Sony, em 2011. 

Apresentou ‑se ainda no Festival Fort com a 
orquestra do festival em Castellon e Orques‑
tra de Câmara Eduardo Ocón em Málaga.

A estreia sinfónica aconteceu em Madrid, 
em 2013, dirigindo a Orquestra Clássica 
Santa Cecília com As Bodas de Fígaro, o Con‑
certo para trompete de Haydn (com Christian 
Ibanez) e a Sinfonia Heróica de Beethoven. 
No mesmo ano, dirigiu a orquestra da Escola 
Internacional Amadeus no Palácio do Lich‑
tenstein em Viena.

Como Maestro Convidado da Orquestra 
de Jovens da Província de Málaga, estreou‑
‑se em 2014 com obras de Mozart e Sibelius 
e o Stabat Mater de Rossini com o Coral Almi‑
nares. No mesmo ano estreou ‑se em Madrid 
com a Orquestra Real Europeia. Desde 2013, 
é Director Artístico do Curso Internacional de 
Música Eduardo Ocón em Málaga. 
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REMIX ENSEMBLE CASA DA 
MÚSICA
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido 
pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, 
Kasper de Roo, Pierre  ‑André Valade, Rolf 
Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockham‑
mer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, 
Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Mas‑
son, Emilio Pomàrico, Brad Lubman, Peter 
Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel e Baldur 
Brönnimann, entre outros. 

No plano internacional apresentou  ‑se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Bar‑
celona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bour‑
ges, Toulouse, Reims, Antuérpia, Madrid, 
Milão, Ourense, Budapeste, Norrköping, 
Viena, Witten, Berlim, Amesterdão, Colónia, 
Zurique, Hamburgo, Luxemburgo e Bruxe‑
las, incluindo festivais como Wiener Festwo‑
chen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
– Paris) e Printemps des Arts (Monte Carlo). 
Entre as obras interpretadas em estreia mun‑
dial incluíram  ‑se duas encomendas a Wol‑
fgang Rihm, o concertino para piano Jetzt 
genau! de Pascal Dusapin no programa de 
encerramento do Festival Musica de Estras‑
burgo, Le soldat inconnu de Georges Aper‑
ghis (uma encomenda da ECHO), Da capo 
de Peter Eötvös e a ópera Giordano Bruno 
de Francesco Filidei, apresentada no Porto, 
Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez a 
estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, com encena‑
ção de Nuno Carinhas, apresentada no Porto 
e em Estrasburgo. O projecto Ring Saga, com 
música de Richard Wagner adaptada por 

Jonathan Dove e Graham Vick, levou o Remix 
Ensemble ao Festival Musica de Estrasburgo, 
Cité de la Musique em Paris, Saint  ‑Quentin ‑
‑en  ‑Yvelines, Théâtre de Nîmes, Le Théâtre 
de Caen, Grand Théâtre du Luxembourg e 
Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2016, merecem 
destaque as retrospectivas das obras de 
George Aperghis, Alfred Schnittke e Heinz 
Holliger, um projecto cénico sobre A Viagem 
de Inverno de Schubert na reinterpretação de 
Hanz Zender, com encenação de Nuno Cari‑
nhas, e a estreia mundial de novas compo‑
sições de António Breitenfeld Sá ‑Dantas e 
Daniel Moreira.

O Remix tem doze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte  ‑Real, Pei‑
xinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Ber‑
nhard Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitte‑
rer, Karin Rehnqvist, Pascal Dusapin, Luca 
Francesconi e Unsuk Chin. A prestigiada 
revista londrina de crítica musical Gramo‑
phone incluiu o CD com gravações de obras 
de Pascal Dusapin, pelo Remix Ensemble 
e a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, na restrita listagem de Escolha dos 
Críticos do Ano 2013. 
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CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros James 
Wood, Simon Carrington, Laurence Cum‑
mings, Andrew Bisantz, Kaspars Putniņš, 
Andrew Parrott, Antonio Florio, Christoph 
König, Peter Rundel, Robin Gritton, Michail 
Jurowski, Martin André, Marco Mencoboni, 
Baldur Brönnimann, Olari Elts, Gregory Rose, 
Takuo Yuasa e Nicolas Fink, para além do seu 
maestro titular, Paul Hillier. Ecléctico no seu 
repertório, o Coro é constituído por uma for‑
mação regular de 18 cantores, a qual se alarga 
a formação média ou sinfónica em função dos 
programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Bee‑
thoven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, 
a 3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Hän‑
del, o Te Deum de Charpentier, a Oratória de 
Natal, o Magnificat e Cantatas de Bach, a His‑
tória de Natal de Schutz, o Te Deum de Antó‑
nio Teixeira e o Requiem de Verdi.

Na temporada de 2016, o Coro Casa da 
Música volta ‑se especialmente para a música 
russa, interpretando as Vésperas de Rachma‑
ninoff, o Requiem de Schnittke, o Cântico do 
Sol de Gubaidulina, obras a cappella da Corte 
de Catarina, a Grande, e grandes obras corais 
sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), 
no Festival Laus Polyphoniae em Antuérpia, 
no Festival Handel de Londres, no Festival de 

Música Contemporânea de Huddersfield, no 
Festival Tenso Days em Marselha, nos Con‑
certos de Natal de Ourense e em várias salas 
portuguesas.
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REMIX ENSEMBLE  
CASA DA MÚSICA

Violino
José Pereira
Albert Skuratov
Ana Pereira
Afonso Fesch
Ana Madalena Ribeiro
Joana Dias
César Nogueira
Romeu Madeira
 
Viola
Trevor McTait
Jorge Alves
 
Violoncelo
Oliver Parr
Filipe Quaresma
 
Contrabaixo
António A. Aguiar
 

Flauta
Stephanie Wagner
Ana Raquel Lima
 
Oboé
José Fernando Silva
 
Clarinete
Vítor J. Pereira
Ricardo Alves
 
Fagote
Roberto Erculiani
Daniel Mota
 
Trompa
Nuno Vaz
 
Trompete
Ales Klancar
António Silva
 

Trombone
Ricardo Pereira
 
Tuba
Adélio Carneiro
 
Percussão
Mário Teixeira
Manuel Campos
Nuno Aroso
João Cunha
 
Piano/Teclados
Jonathan Ayerst
Vítor Pinho
Luís Duarte

CORO CASA DA MÚSICA

Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
 
Contraltos
Brígida Silva
Iris Oja*
Joana Valente

Tenores
Almeno Gonçalves*
André Lacerda
Vítor Sousa

Baixos
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Ricardo Torres

*Solos
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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  



15



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


