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Alfred Schnittke 
Pianissimo (1967 ‑68; c.9min.)

Georges Aperghis 
Concerto para acordeão e orquestra (2015; c.30min.) 
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Tributo Alfred Schnittke V
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Palestra pré ‑concerto por Daniel Moreira
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Maestro Peter Rundel 
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/188111447
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Alfred Schnittke 
ENGELS (RÚSSIA), 24 DE NOVEMBRO DE 1934 

HAMBURGO, 3 DE AGOSTO DE 1998

Pianissimo

“Ecos dos serialistas vienenses [Schoen‑
berg, Berg e Webern], de Ligeti, Stockhau‑
sen e Boulez abundam nas primeiras peças 
de Schnittke, como em Pianissimo para or‑
questra, obra que foi tocada pela primeira 
vez no ilustre Festival de Donaueschingen, 
em 1969. Essas peças tê ‑lo ‑iam tornado 
um compositor muito conformista caso ele 
fosse ocidental, mas vindo de um compo‑
sitor soviético …foram vistas como resolu‑
tamente contracorrente”.

As palavras são do musicólogo americano 
Richard Taruskin, grande especialista em 
música russa (e soviética), e têm o interesse 
de colocar em perspectiva vários aspectos em 
torno da obra que hoje ouvimos: Pianissimo. 
Senão vejamos:

1. Há, de facto, ecos da música vanguardista 
ocidental nesta obra composta por Schnittke, 
na União Soviética, em 1968. Desde logo, de 
György Ligeti, compositor que se destacara, 
no início década de 1960, por ter inventado 
um estilo musical completamente novo (geral‑
mente apelidado de micropolifónico), em que 
a música é feita de uma enorme multiplicidade 
de partes individuais, ouvidas todas em simul‑
tâneo (por exemplo, cada músico da orquestra 
toca uma parte diferente), mas em que, justa‑
mente por força dessa densidade, não ouvimos 
as melodias individuais de cada instrumento, 
mas antes uma sonoridade global, uma massa 
sonora que se vai transformando gradualmente 

ao longo da peça. Esse tipo de efeito encontra‑
‑se claramente em Pianissimo. Assim, a peça 
de Schnittke começa com 12 violinos, tocando 
cada um deles uma linha diferente, o que 
produz um tecido sonoro muito ligetiano. Aos 
poucos, vão entrando outros instrumentos, de 
diferentes grupos, sempre com partes diferen‑
tes em cada instrumentista. A massa sonora 
vai ‑se tornando, assim, cada vez mais densa; 
inicialmente, porém, todos os instrumentos 
entram em pianíssimo.

 
2. Também há ecos de Boulez e Stockhau‑
sen, nomeadamente do chamado serialismo 
integral, um método de composição que estes 
compositores desenvolveram na década de 
1950, caracterizado por uma organização 
hiper ‑racionalizada do material musical, em 
que praticamente tudo na música ficava sujeito 
a uma mesma estrutura matemática (uma 
série). Ora, também Pianissimo obecede a uma 
organização matemática estrita, havendo uma 
única série que determina as notas e os ritmos 
tocados por cada um dos instrumentos. 

3. Estas abordagens – micropolifónica e serial 
– eram, de facto, muito comuns no Ocidente à 
data de composição de Pianissimo, e tinham 
já perdido, até, alguma da sua força inicial – 
sobretudo o serialismo. A música de Ligeti era 
já, aliás, uma reacção ao serialismo, e em torno, 
justamente, do ano de 1968 surgiriam outras 
alternativas, como a nova simplicidade de Wolf‑
gang Rihm e a música concreta instrumental 
de Helmut Lachenmann (na Alemanha), ou o 
minimalismo de Terry Riley e Steve Reich (nos 
EUA) – todas elas muito distanciadas do seria‑
lismo integral.

4. Na União Soviética, contudo, o significado 
de uma obra como Pianissimo era distinto. 
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Durante o tempo de Estaline, tanto a música 
dos serialistas vienenses como a das vanguar‑
das do pós ‑guerra (Boulez, Stockhausen, etc.) 
estivera rigorosamente proscrita: para as auto‑
ridades soviéticas, tratava ‑se de uma música 
completamente afastada do povo, que expri‑
mia a decadência da burguesia no mundo 
capitalista. Contudo, com a subida de Krus‑
chev ao poder, em 1953, há uma nova aber‑
tura, permitindo ‑se aos jovens compositores 
– como Schnittke, que entrou no Conserva‑
tório de Moscovo exactamente nesse ano – 
estudarem a música mais vanguardista do 
Ocidente. No contexto soviético, então, obras 
como Pianissimo representavam, mesmo no 
fim da década de 1960, um desvio em relação 
à norma. De resto, no caso de Schnittke, toda 
esta década foi marcada pela assimilação das 
técnicas vanguardistas ocidentais, sobretudo 
do serialismo: só mais tarde desenvolveria a 
sua abordagem ecléctica e poliestilística pela 
qual é hoje mais conhecido.

Em todo o caso, a obra que hoje ouvimos não 
soa exactamente a Ligeti, nem a Boulez ou 
Stockhausen. Para já, tem um impacto expres‑
sivo directo e imediato que é muito distante do 
ascetismo de Boulez e Stockhausen – e que 
talvez se aproxime mais de Chosta kovitch. 
Por outro lado, comparando com Ligeti, cuja 
música micropolifónica tem geralmente uma 
certa luminosidade (veja ‑se Lontano ou Lux 
Aeterna), as sonoridades de Schnittke são 
muito mais sombrias, com uma carga mais 
pessimista. Na verdade, Schnittke compôs Pia
nissimo a partir de uma pequena história de 
Franz Kafka, Na Colónia Penitenciária, em que 
o autor checo nos fala de um terrível e ultra‑
‑complexo mecanismo de execução e tortura 
– uma máquina feita de milhares de agulhas e 
facas – que inscreve lentamente no corpo do 

condenado (em letras dificilmente decifráveis) 
o conteúdo da sua culpa. Inicialmente, o con‑
denado não sabe sequer que foi condenado, 
muito menos porquê, nem que está prestes a 
ser executado; só no limite do seu sofrimento 
– ao cabo de 12 horríveis horas – é que con‑
segue ler, no seu corpo dilacerado, aquilo por 
que é acusado, e logo a seguir morre. Depois de 
algumas peripécias, o mecanismo acaba por 
avariar, provocando enormes estragos. Como 
acima se descreveu, também a música apre‑
senta um mecanismo altamente complexo 
(sendo cada uma das peças da engrenagem 
– cada instrumento – controlada matemati‑
camente), e esse mecanismo musical acaba 
também por entrar em colapso. Para além 
desse paralelo estrutural, parece também que 
o carácter sombrio da música espelha o con‑
teúdo aterrorizador da história de Kafka, que 
mostra como o controlo absoluto pode levar 
à mais trágica desumanização. Para muitos 
comentadores, é irresistível ver nesse para‑
lelo um retrato – metafórico – que Schnittke 
faz, via Kafka, da própria União Soviética. 
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Georges Aperghis 
ATENAS, 23 DE DEZEMBRO DE 1945 

Concerto para acordeão e orquestra

“O que é interessante no acordeão é que 
ele tem de imediato o aspecto popular – a 
cor popular – e eu não quis transformá ‑lo 
num instrumento erudito como os outros. 
(…) Eu queria manter essa cor popular, 
porque é ela que dá ao acordeão o seu 
charme.”

Georges Aperghis, numa entrevista sobre o seu 

Concerto para acordeão e orquestra, disponível 

em www.youtube.com/watch?v=Mgqi9mhmqqM 

Embora o acordeão seja tradicionalmente 
entendido como um instrumento popular – e 
tem, de facto, essa origem – ele tem gradual‑
mente emergido, sobretudo desde a década 
de 1950, como um instrumento perfeitamente 
válido para a música clássica (e contemporâ‑
nea). Para isso tem sido fundamental a proli‑
feração de uma ampla literatura – tanto para 
acordeão solo, como música de câmara e con‑
certos – escrita por alguns dos principais com‑
positores do nosso tempo, como é o caso da 
Sequenza para acordeão que Luciano Berio 
compôs em 1995.

Muitas dessas novas obras têm resultado 
de colaborações directas entre acordeonis‑
tas e compositores: a Sequenza de Berio, por 
exemplo, foi escrita para o grande acordeonista 
Teodoro Anzellotti, para quem também Aper‑
ghis escreveu o concerto que hoje ouvimos. 
Este concerto – composto em 2015 para uma 
encomenda da Bayerisch Rundfunk “Musica 
Viva” e da Casa da Música – é, na verdade, 
o culminar de mais de 20 anos de trabalho 

de Aperghis com o acordeão. Esse trabalho 
iniciou ‑se em 1990, com duas obras escritas 
para o acordeonista Frédéric Daverio: Tingel
Tangel, uma composição de 35 minutos para 
soprano, cimbalão e acordeão; e Jojo, uma obra 
de teatro musical para voz masculina, duas 
actrizes, percussionista e acordeão. Mais tarde, 
Aperghis trabalharia também com Krassimir 
Sterev, o acordeonista do Klangforum Wien, um 
ensemble de música contemporânea sedeado 
em Viena que tem a particularidade de ter um 
acordeão na sua formação fixa. 

Originário da Grécia, Aperghis emigrou 
muito cedo para França – em 1963, com ape‑
nas 18 anos de idade – aí contactando de per‑
to com as correntes vanguardistas da época 
(como a música serial e pós ‑serial de Bou‑
lez, entre outros). Tal como o seu compatrio‑
ta Xenakis, que igualmente se deslocara para 
França mas nunca se inserira propriamente no 
mainstream da música contemporânea, tam‑
bém Aperghis se manteve sempre à margem 
das modas e tendências dominantes, com um 
estilo muito próprio. Um aspecto constante na 
sua obra tornou ‑se, desde então, o explorar 
das convergências entre a música e a lingua‑
gem, não sendo por acaso que é autor de várias 
óperas e inúmeras peças no género do teatro 
musical. Na verdade, essas preocupações 
encontram ‑se também na sua música “pura” 
(música sem texto explícito). É esse o caso do 
Concerto para acordeão, em que, segundo 
palavras do próprio compositor na entrevista 
acima citada, o acordeão fala, grita e murmu‑
ra – e também a orquestra o faz, em resposta. 
A música apresenta, na verdade, uma grande 
variedade de situações dramáticas, fazendo 
alternar gigantescos tuttis e passagens mui‑
to delicadas em que o acordeão se junta em 
pequenos grupos de música de câmara com 
meia dúzia de outros instrumentos.
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Alexander Scriabin 
MOSCOVO, 6 DE JANEIRO DE 1872 

MOSCOVO, 27 DE ABRIL DE 1915

Poema do Êxtase

“Acabo de escrever um monólogo com as 
cores mais divinas. Novamente sou arras‑
tado por uma enorme onda de criativi‑
dade. Mal consigo respirar, mas, oh!, que 
benção! Estou a criar divinamente. Estou a 
desenvolver um novo estilo, e que alegria é 
vê ‑lo tomar forma tão bem! (…) Por vezes, 
o efeito do poema é tão potente que nem 
é necessário nenhum conteúdo. Estou a 
exprimir – no poema – o que virá a ser o 
mesmo como música.”

Nesta carta que, em Dezembro de 1904, Scria‑
bin endereçou à sua segunda mulher, Tatiana 
de Schlözer, encontramos uma das primeiras 
referências ao que viria a ser o seu Poema do 
Êxtase. Nesta altura, tratava ‑se apenas de um 
texto poético – que Scriabin começara então 
a redigir – e que ele via como uma espécie de 
manifesto da sua doutrina filosófica e estética, 
muito influenciada, desde o início do século, por 
um misticismo simbolista próximo de outros 
artistas russos seus contemporâneos (mas 
praticamente único entre compositores), 
segundo o qual a arte era vista como “uma 
forma superior de conhecimento, uma intuição 
análoga à dos místicos, trazendo a promessa 
de revelar a verdadeira realidade e providen‑
ciar uma passagem para um mundo trans‑
cendental, para a divindade” (B. De Schloezer, 
1923, citado no artigo sobre Scriabin do The 
New Grove Dictionary of Music & Musicians). 

Como a carta deixa antever, a intenção de 
Scriabin era utilizar esse poema como base (ou 

programa) para uma nova obra musical. Tratar‑
‑se ‑ia da sua Sinfonia n.º 4: a n.º 3 terminara ‑a 
em 1904, estando prestes a ser estreada à data 
da carta. O plano original – registado num bloco 
de notas em 1905 – era de uma sinfonia intitu‑
lada Poema Orgíaco e dividida em quatro anda‑
mentos, cada um deles representando uma 
fase distinta da evolução da consciência espi‑
ritual. Passariam ainda mais três anos, contudo, 
até a composição estar concluída: numa 
primeira fase, até 1906, Scriabin trabalhou 
no poema – um poema longuíssimo, com 369 
versos; mais tarde – e com especial vigor entre 
o Verão de 1907 e Janeiro de 1908 – dedicou ‑se 
à música. No decorrer desse processo, muda‑
ram muitas das ideias iniciais: assim, a sinfonia 
ficou reduzida a um único andamento, em vez 
de quatro; e, em vez de Poema Orgíaco, passou 
a chamar ‑se Poema do Êxtase (devendo esse 
êxtase, sem prejuízo de outras possíveis cono‑
tações, ser primariamente entendido num 
sentido místico e espiritual).

O fragmento seguinte dá uma ideia do tom 
geral do texto poético, escrito por Scriabin, que 
serviu de base à composição musical:

Chamo vos à vida, forças misteriosas,
 Afogadas nas profundezas obscuras

do espírito criador,
Tímidos esboços da vida.
A vós trago a audácia.

No essencial, o poema conta a história da 
viagem do Espírito de uma existência inicial 
estática e vagarosa, até à sua plena auto‑
‑realização. No início, ele vagueia sem destino, 
preguiçosamente, mas essa actividade é 
perturbada por sombrios pressentimentos, 
que o Espírito acaba por reconhecer como uma 
ameaça real. O Espírito vence essa primeira 
ameaça, mas aborrece ‑se com o regresso à 
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existência estática inicial, ansiando por novas 
lutas. O ciclo repete ‑se, então, mas a cada nova 
batalha – seguida de vitória e retorno à estase 
inicial – o Espírito atinge um patamar mais 
elevado de auto ‑consciência. A última parte 
do poema é, então, um monólogo do Espírito, 
afirmando ‑se como criador de Vida, constan‑
temente em busca de desafios para se supe‑
rar e evoluir. O último verso do poema traduz o 
triunfo completo e afirmação do Eu: “Eu sou!”. 

Certamente que a música não procura 
seguir o poema passo a passo (ou verso a 
verso); mas transparece muito claramente 
nela esta ideia de trajectória espiritual ascen‑
dente, com sucessivas lutas que conduzem ao 
glorioso triunfo final. Assim, o primeiro tema, 
ouvido alternadamente na flauta e no violino 
solo, tem um carácter  frouxo e preguiçoso (ou 
lânguido, como vem especificado na parti‑
tura), traduzindo o estado inicial do Espírito. 
Mais à frente, aparece um novo tema no clari‑
nete, às vezes chamado tema do sonho: o seu 
carácter é suave e doce, mas, pelo seu movi‑
mento sempre ascendente (ao contrário do 
primeiro tema, mais estático), parece já almejar 
novos caminhos. Um pouco depois, o carácter 
muda radicalmente: a música fica repentina‑
mente mais agitada, fremente, sempre com o 
impulso ascendente (como se o Espírito come‑
çasse a querer materializar o sonho). Depois do 
regresso momentâneo do tema inicial, aparece 
pela primeira vez uma melodia na trompete, 
muito afirmativa e também ascendente, que 
se tornará o tema principal da obra (apare‑
cendo sempre na trompete). Um outro tema, 
de carácter mais trágico e tonitruante, ouve ‑se 
nos trombones, com dissonâncias e predomí‑
nio dos graves, produzindo uma sensação de 
abismo (talvez os sombrios pressentimentos 
que aparecem no poema). Todos esses temas 
são então elaborados e combinados de dife‑

rentes formas, numa gradual intensificação que 
conduz a um primeiro grande clímax, glorioso 
e arrebatador, assinalado na partitura com a 
indicação “avec une noble et joyeuse émotion” 
(“com uma emoção nobre e alegre”). E, tal 
como no poema, após a primeira vitória há um 
retorno à situação inicial, mais calma e estática, 
a partir da qual se desencadeia um novo cres‑
cendo, ainda mais afirmativo e portentoso que 
o primeiro, conduzindo a um clímax de sono‑
ridades incrivelmente resplandecentes e de 
carácter verdadeiramente extático.

Como quase sempre acontecia com a 
música de Scriabin, a estreia da obra susci‑
tou reacções muito diversificadas, defen‑
dendo uns entusiasticamente a obra, outros 
criticando ‑a causticamente. Após a estreia 
russa, em Janeiro de 1909, em São Peters‑
burgo, um crítico elogiava o “enorme impacto” 
da música, concluindo que “em pensamento 
e em complexidade orquestral, o Poema do 
Êxtase é a composição mais ousada em toda 
a música contemporânea, incluindo Richard 
Strauss. É uma obra brilhante”. Mas em Dezem‑
bro de 1908, aquando da estreia absoluta da 
peça, em Nova Iorque, um crítico queixava ‑se 
“que os nervos do público tinham sido desgas‑
tados e atormentados como raramente acon‑
tece mesmo nos nossos dias” e outro troçava 
do “êxtase dos cavalheiros excessivamente 
entusiastas que pensavam que o ar estava 
cheio de macacos verdes com olhos cor de 
carmesim e caudas cintilantes – um tipo de 
êxtase que é vendido na Rússia a dois rublos 
por garrafa”. Para além das questões filosófi‑
cas – que muitos tinham dificuldade em seguir 
ou aceitar – era sobretudo o carácter resolu‑
tamente modernista da própria música que 
criava resistências. A partir do Poema do 
Êxtase, de facto – e da 5ª Sonata para piano, 
composta no mesmo período – a linguagem 
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musical de Scriabin sofreu uma clara inflexão, 
distanciando ‑se cada vez mais de um roman‑
tismo inicial muito influenciado por Chopin, 
rumo a territórios de expressão musical nunca 
antes explorados. 

DANIEL MOREIRA

Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partituras 
complexas de todos os estilos e épocas, a par de 
uma grande criatividade dramatúrgica, tornou 
Peter Rundel um dos maestros mais requisita‑
dos pelas principais orquestras europeias.

Dirigiu estreias mundiais de produções na 
Ópera do Estado da Baviera, Festwochen de 
Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival de Bre‑
genz e Schwetzinger SWR Festspiele. O seu tra‑
balho na ópera inclui o repertório tradicional e 
também produções de teatro musical contem‑
porâneo inovador como Donnerstag do ciclo 
Licht de Stockhausen, Massacre de Wolfgang 
Mitterer e as estreias mundiais das óperas Na
cht de Georg Friedrich Haas, Ein Atemzug – die 
Odyssee de Isabel Mundry e Das Märchen e La 
Douce de Emmanuel Nunes. A produção es‑
pectacular de Prometheus, 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 desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, 
Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum Wien. 
É convidado regular do Ensemble intercontem‑
porain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou ‑se maestro titular do Remix 



9

Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este 
agrupamento em importantes festivais euro‑
peus. Depois da aclamada produção Ring Saga 
(Wagner/Dove), gravada pelo canal de televi‑
são ARTE, Rundel dirigiu a estreia mundial da 
ópera de Francesco Filidei Giordano Bruno 
no Porto, em 2015, uma co ‑produção entre 
o Remix Ensemble o T&M Paris. A produ‑
ção foi ainda apresentada em Estrasburgo, 
Reggio Emilia, Milão, Caen e Paris. Em Março 
de 2016, dirigiu De Materie de Louis Andries‑
sen no Armory Hall de Nova Iorque, com ence‑
nação de Heiner Goebbels, uma produção que 
estreou na Ruhrtriennale 2014. Na temporada 
2016/2017, foi convidado pelo Teatro Argentino 
la Plata para apresentar De Materie e estreia‑
‑se no Gran Teatre del Liceu apresentando pela 
primeira vez em Espanha a ópera Quartett de 
Luca Francesconi. 

Recebeu numerosos prémios pelas suas 
gravações de música do século XX, incluindo 
por várias vezes o prestigiante Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.

Teodoro Anzellotti acordeão

Nascido em Apulia, no Sul da Itália, Teodoro 
Anzellotti cresceu perto de Baden ‑Baden. 
Estudou acordeão nas Escolas Superiores de 
Karlsruhe e Trossingen e rapidamente come‑
çou a arrecadar galardões em diversas compe‑
tições internacionais. 

Desde 1980 tem sido convidado para se 
apresentar com as principais orquestras inter‑
nacionais e nos festivais mais importantes. 
Tem contribuído para a integração do acor‑
deão na esfera da música clássica, principal‑
mente através da interpretação de música 
contemporânea – o desenvolvimento de 
novas técnicas de execução tem ‑lhe permi‑
tido alargar as possibilidades tímbricas e o per‑
fil sonoro do instrumento.

Mais de 300 obras foram dedicadas a Teo‑
doro Anzellotti por compositores como George 
Aperghis, Brice Pauset, Heinz Holliger, Toshio 
Hosokawa, Mauricio Kagel, Michael Jarrell, 
Isabel Mundry, Gerard Pesson, Matthias Pin‑
tscher, Wolfgang Rihm, Salvatore Sciarrino, 
Marco Stroppa, Jörg Widmann e Hans Zen‑
der. Luciano Berio compôs a sua Sequenza XIII 
para o acordeonista, que a estreou em Roter‑
dão, em 1995, apresentando ‑a posteriormente 
em grandes festivais de todo o mundo. Desde 
1987, lecciona na Escola Superior das Artes 
de Berna; e desde 2002 é professor na Escola 
Superior de Música de Freiburg im Breisgau. 

A sua discografia abrange um repertório 
que se estende de Bach e Scarlatti até Janáček, 
Satie, John Cage e Matthias Pintscher. 
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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 maestros, de 
entre os quais se destacam Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Leopold Hager, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris‑
toph König (maestro titular no período 2009
‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Run‑
del, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, 
Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e Lothar 
Zagrosek. Entre os solistas que colaboraram 
recentemente com a orquestra constam os 
nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam 
Bavouzet, Pedro Burmester, Ana Bela Cha‑
ves, Sequeira Costa, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Ste‑
ven Isserlis, Kim Kashkashian, Cyprien Katsaris, 
Christian Lindberg, Felicity Lott, António Mene‑
ses, Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de 
la Salle, Simon Trpčeski ou o Quarteto Arditti. 
Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, no âmbito das suas residên‑
cias artísticas na Casa da Música, destacando‑
‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, Pas‑
cal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös e Helmut Lachenmann, a que se 
juntam em 2016 os nomes de George Aperghis 
e Heinz Holliger.

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 fil‑
mes e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concer‑
tos para piano e orquestra de Beethoven. Em 
2011, o álbum “Follow the Songlines”, gravado 
com Mário Laginha, Maria João, David Linx e 
Diederik Wissels, ganhou a categoria de Jazz 
dos prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, 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, seguindo‑
‑se em 2015 um disco com obras de Unsuk 
Chin, ambos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2014, a Orques‑
tra interpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor. Em 2016 
apresenta uma nova encomenda a George 
Aperghis em estreia nacional e as integrais das 
Sinfonias de Prokofieff e dos Concertos para 
piano e orquestra de Rachmaninoff.

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 instru‑
mentistas, 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.



Violino I
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José Pereira*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Andras Burai
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
José Despujols
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Alan Guimarães

Violino II
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Paul Almond
José Sentieiro
Nikola Vasiljev
Vítor Teixeira
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Anna Gonera
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Rute Azevedo
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Francisca Moreira*

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Michal Kiska
Aaron Choi
Malwina Stasto*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec
Samuel Abreu*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques*
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Pedro Miguel Silva

Trompa
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
Bruno Rafael*
André Maximino*
Daniel Canas*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
Leandro Rocha*

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Thomas Horch*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Sandro Andrade*

Cravo
Vítor Pinho*

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda*

Piano
Jonathan Ayerst*
Raquel Cunha*

Órgão
Jonathan Ayerst*

Celesta
Luís Filipe Sá*

Guitarra
Luís Eurico*

*instrumentistas 
convidados
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