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1ª PARTE

Heinz Holliger 
Concerto para violino e orquestra, “Hommage à Louis Soutter” (1993‑95; c.45min.)

1. Deuil
2. Obsession
3. Ombres

2ª PARTE

Claude Debussy (orq. Charles Koechlin)
Khamma, lenda dançada (1911‑12; c.20min.)

Henri Dutilleux
Métaboles (1959‑64; c.17min.)

1. Incantatoire –
2. Linéaire –
3. Obsessionel –
4. Torpide –
5. Flamboyant
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 –
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

APOIO

Maestro/Compositor Heinz Holliger 
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/145973557
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Entre sombras e espelhos

O Concerto para violino de Heinz Holliger 
(n. 1939) é o ponto de partida para uma viagem 
pelos corredores da memória, entre sombras 
e espelhos que se mesclam e revezam em 
vislumbres de dois entre‑séculos. 

Encomendada para celebrar o 75º aniver‑
sário da Orchestre de la Suisse Romande, esta 
obra é uma homenagem ao artista suíço Louis 
Soutter (1871 ‑1942), cujo percurso é evocado de 
diversas formas através de alusões estilísticas. 
Soutter nasceu em Morges (onde Stravinski se 
fixaria no seu período suíço) e desde cedo teve 
a particularidade de combinar as actividades 
de pintor e músico. Após um período de estu‑
dos de pintura em Paris, rumou a Bruxelas onde 
estudou com o famoso violinista Eugène Ysaÿe. 
Mais tarde emigrado na América por alguns 
anos, acabaria por regressar à sua Suíça natal 
gravemente perturbado. Antes de viver os seus 
últimos anos confinado a um asilo (e com dificul‑
dades de visão que o levavam a pintar com os 
dedos), pôde ainda retomar a actividade musi‑
cal, como violinista na Orchestre du Théâtre 
de Genève, recém ‑fundada por Ernest Anser‑
met – a precursora da Orchestre de la Suisse 
Romande, de cuja encomenda resulta esta peça.

O Concerto, mais do que as restantes 
peças de Holliger, deixa entreouvir os dois 
principais vectores do seu percurso forma‑
tivo musical. Aluno de Sándor Veress (que 
por sua vez estudara com Bartók) e de Pierre 
Boulez, Holliger reconhece na obra a presença 
do referencial húngaro (note ‑se a inclusão do 
cimbalão e a tendência para sonoridades 
percussivas, num ritmo que Holliger descreve 
como “corporal” e não meramente intelectual), 
bem como da tradição francesa de Debussy a 
Boulez (de onde se explica uma preocupação 

com o colorido harmónico e com os jogos de 
luz/sombra). 

Inicialmente, Holliger pensara tomar como 
mote o terceiro dos Nocturnos de Debussy 
(“Sereias”), cujo coro feminino pretendia 
manter no primeiro andamento do Concerto. 
A ideia acabaria por ser abandonada em favor 
de uma alusão mais indirecta: a música “soa 
como um coro, mas feito por instrumentos; não 
um coro falso, mas um coro instrumental”, nas 
palavras do próprio compositor. A instrumenta‑
ção e disposição em palco são invulgares pela 
inclusão de um “concertino” central (harpa, 
marimba e cimbalão) que rodeia o maestro, o 
qual desenha “trajectórias, espelhos” que se 
reflectem na orquestra.

Composta entre 1993 e 1995, a obra foi 
publicada e estreada com três andamentos, 
embora na imaginação de Holliger estivesse 
já presente a ideia de um quarto andamento 
que não chegou a materializar ‑se até anos 
mais tarde. Em 2002 surgiu a partitura final, 
composta por quatro andamentos e contendo 
um epílogo entretanto acrescentado (tendo por 
base o quadro Antes do Massacre, que Sout‑
ter pintara no dia de início da II Guerra Mundial). 
No concerto desta noite, contudo, ouvir ‑se‑á a 
versão mais curta, tal como estreada em 1995, 
com o seu final súbito. O solista será também o 
mesmo da estreia: Thomas Zehetmair, desde 
o início imaginado por Holliger como o solista 
de referência para a peça. Na parte de violino 
solo, cuja execução foi experimentada em 
detalhe pelo próprio compositor, poder ‑se‑á 
apreciar a exploração de técnicas e timbres 
não convencionais por toda a peça. A inspira‑
ção para essa exploração foi, antes de qualquer 
outra, a técnica de Ysaÿe – professor de Sout‑
ter e amigo de Debussy.

O Concerto para violino percorre o arco 
do século XX musical, sem colagem de cita‑
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ções, mas com livre ‑trânsito entre referên‑
cias díspares, numa viagem desde um universo 
mais colorido até um cenário de escuridão. O 
primeiro andamento, intitulado Deuil (Luto), 
evoca a juventude de Soutter e é inspirado num 
quadro que retrata a sua irmã em pose dolente. 
A base para a escrita foi a frase inicial da 
Sonata n.º 3 para violino de Ysaÿe, que é citada 
nos primeiros compassos do Concerto, antes 
de dar lugar a uma sonoridade reminiscente 
do fin ‑de ‑siècle vivido por Soutter. A prenun‑
ciar o andamento seguinte chegam gestos 
nervosos. Esse enérgico Obsession (Obses‑
são, tal como o título de outra sonata de Ysaÿe) 
traz uma espécie de variações torturadas, 
dantescas, do cântico Dies Irae (que Berlioz 
usara tão famosamente na Sinfonia Fantás‑
tica), retratando não um quadro individual de 
Soutter mas sim toda a sua forma de expres‑
são, numa tendência de maior aproximação à 
linguagem modernista. Sobre o terceiro anda‑
mento, Ombres (Sombras, aludindo também 
ao título de Ysaÿe Danse des Ombres), diz 
o compositor: “Aqui há muitas dimensões: 
sombras muito próximas, sombras a afastar‑
‑se para muito longe, sombras a lançar as suas 
próprias sombras gigantes, sombras que dimi‑
nuem as figuras e finalmente sombras que 
transformam as figuras em algo bastante dife‑
rente”. A alusão reflecte um traço particular de 
alguns quadros de Soutter a preto e branco 
(positivos/negativos) que, quando mudados 
de ângulo, mostram uma imagem diferente 
e imprevista, como a sua alma torturada que 
Holliger retrata. É particularmente relevante 
o legado de Debussy a propósito deste anda‑
mento, pela exploração de gradações de luz 
cuidadosamente geridas.

Por várias razões já apontadas, percebe ‑se a 
naturalidade com que Heinz Holliger faz ques‑

tão de incluir música composta por Claude 
Debussy (1862‑1918) nos programas que in‑
cluem o seu Concerto. Debussy esteve, tal 
como Soutter, ligado a Eugène Ysaÿe, já que este 
estreou o seu Quarteto de cordas. Khamma, 
escrita em 1911 ‑1912, é a obra com que o compo‑
sitor se iniciou na escrita para bailado.

A peça surgiu na sequência de uma enco‑
menda da dançarina Maud Allan, inglesa de 
origem sul ‑africana (“la girl anglaise”, como lhe 
chamou), que lhe pedira uma obra alusiva ao 
Egipto. A aceitação desta encomenda, justi‑
ficada principalmente por razões financeiras, 
lançou Debussy num trabalho que não o entu‑
siasmava e que, talvez por isso, esteve longe 
de ser rápido ou linear, tal como a história da 
difusão da obra. Khamma teve a sua gesta‑
ção interrompida no ano seguinte em favor 
do trabalho para a música incidental O Martí‑
rio de São Sebastião (este sim, um trabalho a 
que Debussy se entregou com afinco). Quanto 
à orquestração, o trabalho meramente esbo‑
çado de Debussy (que orquestrou apenas os 
compassos introdutórios) foi continuado por 
Charles Koechlin a partir da redução para 
piano, sob a supervisão do compositor, até 
que a partitura orquestral tomou a sua forma 
completa em 1913. A música de Khamma seria 
ouvida pela primeira vez em 1924, já depois da 
morte de Debussy; mas mais ainda: a estreia 
da partitura com componente de bailado (de 
acordo com a intenção original, portanto) ocor‑
reria apenas em 1947, sem que se seguisse uma 
trajectória de êxito que lhe garantisse presença 
regular em salas de espectáculos. Entretanto 
ofuscado por outras peças, entre as quais uma 
obra posterior neste domínio (Jeux, acabada 
em 1913), Khamma permanece, com ou sem 
a componente de palco associada, uma das 
obras mais raras da produção debussiana, 
injustamente negligenciada.
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A escolha de integrar piano na orquestra 
foi do próprio Debussy. Note ‑se que a escrita 
para piano é invulgar na medida em que há 
uma predominância notória do registo grave, 
característica ecoada de certo modo na escrita 
orquestral, em que as cores não são tão claras, 
quentes e brilhantes como nas mais conheci‑
das páginas orquestrais do compositor. Há 
também uma mobilidade rítmica e formal 
mais próxima do que será explorado em Jeux. 
Por outro lado, também em termos harmóni‑
cos a peça traz um lado experimental – expli‑
cando assim a contradição do compositor que, 
aparentemente tão desinteressado da obra, 
mencionaria ao editor a propósito dela “as mais 
recentes descobertas da química harmónica”. 

A narrativa desta “lenda dançada” (expres‑
são que serve de subtítulo à obra) remonta 
ao Egipto Antigo. A cidade da jovem e bela 
Khamma está sob ameaça de invasão. No 
intuito de dissuadir os invasores, Khamma 
dança em honra do deus Amon ‑Rá. Assim 
que consegue garantir que a sua cidade está 
salva, Khamma cai morta e o seu sacrifício 
é abençoado pelo sumo ‑sacerdote. As três 
danças de Khamma formam o epicentro da 
obra: primeiro uma dança lenta, como que uma 
sarabanda; seguindo ‑se uma dança contras‑
tante em tempo mais animado; e por fim uma 
dança mais graciosa e terna que evolui pouco 
a pouco para um carácter cada vez mais frené‑
tico, onde sobressaem acordes dissonantes no 
naipe de metais. Uma entrada do tantã marca 
o momento fatal de Khamma, ao qual se segue 
um epílogo em que sobressaem ecos de fanfar‑
ras de trompetes. Nas páginas inspiradas desta 
admirável obra, poder ‑se‑á apreciar a escrita 
delicada para o naipe de madeiras e, muito, 
a subtileza com que se gere o matizado das 
combinações instrumentais.

Um dos compositores mais próximos do 
ideal debussiano em gerações posteriores foi 
Henri Dutilleux (1916‑2013). A sua posição na 
música francesa foi descrita por Paul Griffiths 
como “orgulhosamente só. Entre Olivier Mes‑
siaen e Pierre Boulez em idade, foi pouco afec‑
tado por ambos, embora se tenha interessado 
pelo seu trabalho (...), mas a sua voz, marcada 
por harmonia e cor tratadas com sensualida‑
de, era própria”. 

Composta sob encomenda feita em 1959 
pelo maestro George Szell (para celebrar o 40º 
aniversário da Orquestra de Cleveland), a peça 
Métaboles (Metáboles) foi acabada em 1964, 
com cinco dos sete andamentos inicialmente 
previstos. O título adequa ‑se em pleno à ideia 
de metamorfose subjacente ao conteúdo musi‑
cal: a obra como que obedece às leis do meta‑
bolismo, adoptando um efeito de acumulação 
semântica tanto na estrutura interna de cada 
andamento como na forma geral da peça. Nas 
palavras do compositor, o pensamento funda‑
mental que subjaz à peça é o de “apresen‑
tar uma ou várias ideias por uma ordem ou 
por aspectos diferentes, até que sofram, por 
etapas sucessivas, uma verdadeira mudança 
de natureza”.

A estrutura externa assemelha ‑se à de um 
concerto para orquestra, dado que os grupos 
instrumentais são geridos de forma diferen‑
ciada entre os andamentos, tendo cada anda‑
mento o seu efectivo instrumental próprio. O 
primeiro, Incantatoire (Encantatório), chega 
com ataques de percussão em acordes estáti‑
cos (atonais, como é comum em Dutilleux), que 
através de notas pedais persistentes e susten‑
tadas nas madeiras (nota Mi) são prolongados, 
num efeito tímbrico extremamente sedutor.  
O andamento seguinte, Linéaire (Linear), é 
extremamente diverso do anterior, não só por‑
que é feito apenas com instrumentos de corda, 



6

como também por exibir uma textura contra‑
pontística – que fica cada vez mais densa, a 
ponto de dividir a orquestra em catorze par‑
tes (linhas) simultâneas. Em terceiro lugar, 
Obsessionel (Obsessivo, tal como um dos 
títulos referidos a propósito do Concerto de 
Holliger) adopta, sintomaticamente, a forma 
de uma passacaglia (em que há uma linha de 
baixo que se repete incessantemente pelo 
andamento). A linha base é construída com 
um motivo dodecafónico, e as variações são 
feitas num andamento rápido, agitado e lumi‑
noso, com destaque para os metais. Torpide 
(Entorpecido), quarto andamento da obra, 
estabiliza “à volta de um acorde único, formado 
por seis sons e apresentado por ordem e em 
registos instrumentais diferentes”. Não há pri‑
mazia melódica neste andamento, valorizando‑
‑se antes a riqueza expressiva e a variedade 
tímbrica dos instrumentos de percussão, entre 
os quais sobressaem os de altura indefinida. O 
andamento final, intitulado Flamboyant (Extra‑
vagante), tem a essência de um scherzo. Nele, 
há um sentido de emolduramento e recapitu‑
lação. Ocorre a sucessiva integração de todos 
os naipes da orquestra com materiais não 
raras vezes muito contrastantes em sobrepo‑
sição e em justaposição rápida. Volta a ouvir ‑se 
materiais manifestamente derivados dos anda‑
mentos anteriores até que um tutti poderoso 
impõe com vigor o clímax final. Chega assim 
ao fim este longo processo, feito em cinco bre‑
ves etapas, mas do qual é difícil imaginar que 
um ouvinte atento possa sair sem sombra – ou 
espelho? – de metamorfose.

PEDRO ALMEIDA, 2016
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Heinz Holliger direcção musical 

Heinz Holliger encontra ‑se entre as personali‑
dades musicais mais versáteis e extraordiná‑
rias do nosso tempo.

Depois de ganhar primeiros prémios nos 
Concursos Internacionais de Genebra e Muni‑
que, iniciou uma carreira extraordinária que o 
tem levado aos principais centros musicais dos 
cinco continentes. Como compositor e como 
intérprete, tem alargado as possibilidades técni‑
cas do seu instrumento enquanto se dedica 
aprofundadamente à música contemporânea. 
Alguns dos maiores compositores da actuali‑
dade escreveram obras especialmente dedica‑
das a Heinz Holliger, que também dá a conhecer 
obras e compositores menos conhecidos.

Tem sido galardoado com inúmeros pré‑
mios e distinções: Prémio de Composição da 
Associação Suíça de Músicos, Prémio Léo‑
nie Sonning da Cidade de Copenhaga, Pré‑
mio de Arte da Cidade da Basileia, Prémio de 
Música Ernst von Siemens, Prémio de Músi‑
ca da Cidade de Frankfurt, Prémio Abbiati da 
Bienal de Veneza, um doutoramento honoris 
causa da Universidade de Zurique, um Prémio 
do Festival de Zurique e o Prémio de Música 
de Rheingau. Também as suas gravações têm 
sido distinguidas: Diapason d’Or, Midem Clas‑
sical Award, Edison Award, Grand Prix du Dis‑
que, entre outros. Em 2015, recebeu o Grand 
Prix Suisse de Musique. Em 2016, foi nomeado 
Membro Estrangeiro Honorário da Academia 
Americana das Artes e Ciências. 

Enquanto maestro, Heinz Holliger tem 
trabalhado com grandes orquestras e ensem‑
bles de todo o mundo, incluindo a Filarmónica 
de Berlim, Orquestra de Cleveland, Orquestra 
do Concertgebouw, Philharmonia de Londres, 
Sinfónica e Filarmónica de Viena, Sinfónicas 

das Rádios WDR de Colónia, SWR, da Baviera 
e hr de Frankfurt, Orquestra da Tonhalle de 
Zurique, Orchestre de la Suisse Romande, 
Orquestra do Festival de Budapeste, Orques‑
tra Nacional de Lyon, Filarmónica de Estras‑
burgo e Orquestras de Câmara de Lausanne, 
Mahler e da Europa. 

Holliger é um compositor muito requisi‑
tado e as suas obras são publicadas exclu‑
sivamente pela Schott Music International. 
A ópera baseada na peça Schneewittchen 
(Branca de Neve) de Robert Walser, apresen‑
tada na Ópera de Zurique, despertou as aten‑
ções a nível internacional. Destacam ‑se ainda 
outras obras de referência como Scardanelli‑
‑Zyklus e o Concerto para violino. 

As inúmeras gravações de Holliger enquan‑
to oboísta, maestro e compositor estão dispo‑
níveis sob os selos das editoras Teldec, Philips, 
ECM, SWR/Hänssler e Audite. Como maestro, 
gravou uma série de cinco volumes com obras 
de Charles Koechlin para a SWR/Hänssler. De 
entre estas, a gravação com a soprano Juliane 
Banse recebeu, em 2006, o Midem Classical 
e o Echo Klassik. A gravação de Les Bandar‑
‑Log/Offrande musicale sur le nom de BACH 
foi a única vencedora do prestigiante Grand 
Prix du Disque em 2009. Com a Orquestra do 
Musikkollegium Winterthur, Holliger gravou as 
Sinfonias n.º 3 e n.º 4 de Mendelssohn, e com 
a Sinfónica da WDR de Colónia gravou a inte‑
gral das obras sinfónicas de Robert Schumann 
– incluindo sinfonias, aberturas e concertos –, 
da qual foram lançados até ao momento 5 volu‑
mes. Seguem ‑se as obras corais de Schumann. 
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Thomas Zehetmair violino 

A capacidade de Thomas Zehetmair conci‑
liar os seus interesses musicais é incompa‑
rável. Aclamado internacionalmente como 
violinista, maestro e instrumentista de música 
de câmara, é um dos artistas mais destacados 
da actualidade. A sua carreira enquanto maes‑
tro é definida primordialmente pelas posições 
de Artista em Associação da Saint Paul Cham‑
ber Orchestra (EUA) e de Maestro Principal do 
Musikkollegium Winterthur, cargo que assume 
na temporada 2016/2017. 

Enquanto Maestro Principal da Royal Nor‑
thern Sinfonia de 2002 a 2014, tornou ‑a numa 
das principais orquestras da Inglaterra. Na con‑
dição de Maestro Laureado, mantém a sua 
relação de proximidade com o agrupamento. 
O vasto catálogo de obras gravadas atesta o 
trabalho prolífico com a orquestra: Concerto 
para violino de Brahms, Sinfonia n.º 4 de Schu‑
mann, Sinfonias n.º 3 e n.º 6 de Sibelius, Con‑
certo para violino em Ré maior de Stravinski, 
Sinfonias n.º 6 e n.º 9 de Schubert e Sinfonias 
n.º 1 e n.º 2 de Hans Gál. Recentemente foram 
editadas as gravações das Sinfonias n.º 1 e 
n.º 5 de Mendelssohn com o Musikkollegium 
Winterthur (MDG) e de obras de composito‑
res franceses com a Orquestra de Câmara de 
Paris (Naïve).

Gravou grande parte do repertório para vio‑
lino, tendo recebido múltiplos prémios. Entre 
estas gravações incluem ‑se o Concerto para 
violino de Zimmermann com a Sinfónica WDR 
sob direcção de Heinz Holliger (Diapason 
d’Or de l’Année 2009); 24 Caprichos de Paga‑
nini (lista dos melhores da Crítica Discográ‑
fica Alemã em 2009 e Midem Classic Award 
2010); Concerto para violino de Elgar com a 
Hallé Orchestra Manchester sob a direcção 

de Sir Mark Elder (Gramophone Award 2010); 
e ainda Concertos para violino de Mozart com a 
Orchestra of the Eighteenth Century sob direc‑
ção de Frans Brüggen, que acabou por se tor‑
nar um disco de referência. De destacar ainda 
o álbum Manto and Madrigals gravado para a 
ECM em 2011, onde o duo Thomas Zehetmair 
e Ruth Killius embarca numa viagem entre os 
repertórios moderno e contemporâneo para 
violino e viola. 

Thomas Zehetmair é requisitado pelas prin‑
cipais orquestras do mundo enquanto solista 
e maestro. É membro ‑fundador do Quarteto 
Zehetmair, o qual foi distinguido com o Prémio 
Paul Hindemith da cidade de Hanau, em 2014. 

Fruto do grande alcance das suas contri‑
buições artísticas, Thomas Zehetmair rece‑
beu o certificado de honra do Prémio da Crítica 
Discográfica Alemã bem como o Prémio de 
Interpretação Karl Böhm do Estado da Estíria 
(Áustria). É doutor honoris causa pela Univer‑
sidade de Música Franz Liszt (Weimar) e pela 
Universidade de Newcastle. 
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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, Valladolid, 

Madrid e no Brasil, e é regularmente convidada 
a tocar em Santiago de Compostela e no Audi‑
tório Gulbenkian. Para além da apresentação 
regular do repertório sinfónico, a orquestra 
demonstra a sua versatilidade com aborda‑
gens aos universos do jazz, fado ou hip ‑hop, 
ao acompanhamento de projecção de filmes 
e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concertos 
para piano e orquestra de Beethoven. Em 2011, 
o álbum “Follow the Songlines”, gravado com 
Mário Laginha, Maria João, David Linx e Die‑
derik Wissels, ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os con‑
certos 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 monográ‑
fico 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 Orquestra interpre‑
tou 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 Sin‑
fónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas desig‑
nações. Engloba um número permanente de 
94 instrumentistas, 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
James Dahlgren
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Vladimir Grinman
Emília Vanguelova
Vadim Feldblioum
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
José Despujols
Alan Guimarães
Maria Kagan
Agostinha Jacinto*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Domingos Lopes
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*

Viola
Joana Pereira
Anna Gonera
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Biliana Chamlieva
Emília Alves
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Sharon Kinder

Aaron Choi
Hrant Yeranosyan
Miguel Fernandes*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Nadia Choi
Augustinas Treznickas*
Pedro Barbosa*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Luciano Cruz*
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Pedro Miguel Silva

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Carlos Leite*
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Emanuel Rocha*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Pedro Góis*
Jonathan Silva*

Harpa
Ilaria Vivan
Angelica Salvi*

Piano
Luís Filipe Sá*

Celesta
Luís Filipe Sá*
Vítor Pinho*

Cimbalão
Matthias Würsch*

*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.

AGEAS PORTUGAL,

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.

CIN 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

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

EXTERNATO RIBADOURO

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 DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


