
Orquestra 
Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Alina Ibragimova violino*

11 Nov 2016
21:00 Sala Suggia
–
À VOLTA DO BARROCO

CICLO BARROCO BPI

ANO RÚSSIA

1ª PARTE

Béla Bartók 
Concerto para orquestra (1943; c.38min.)

1. Introduzione
2. Giuoco delle coppie
3. Elegia
4. Intermezzo interrotto
5. Finale

2ª PARTE

Dmitri Chostakovitch
Concerto para violino e orquestra n.º 1 em Lá menor, op. 77 (1947-48; c.35min.)

1. Nocturno
2. Scherzo
3. Passacaglia –
4. Burlesca
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Béla Bartók
NAGYSZENTMIKLÓS (HUNGRIA), 25 DE MARÇO DE 1881

NOVA IORQUE, 26 DE SETEMBRO DE 1945

Concerto para orquestra

Béla Bartók foi indubitavelmente um dos com‑
positores mais originais e versáteis da primeira 
metade do século XX, tendo ‑se assumido como 
uma figura de grande relevo no contexto da cul‑
tura musical húngara. Em 1940, constrangido 
pela capitulação da sua Hungria natal perante 
o nazismo, emigrou para Nova Iorque, traba‑
lhando na Columbia University na catalogação 
da colecção de canções folclóricas da Europa 
de Leste que essa instituição detinha. Os gra‑
ves problemas de saúde que se manifestaram 
por essa altura contribuíram também para o 
seu estado depressivo e para que praticamente 
tivesse abandonado a composição. Apenas em 
1943 encontraria o ânimo para retomar essa 
actividade: dois amigos húngaros também exila‑
dos, o maestro Fritz Reiner e o violinista Joseph 
Szigeti, persuadiram Sergei Kussevitzki, regente 
da Orquestra Sinfónica de Boston e conhecido 
promotor da música contemporânea, a ofere‑
cer a Bartók a encomenda de uma nova obra 
sinfónica. Foi em resposta a essa proposta 
que Bartók, em apenas sete semanas, com‑
pôs o seu Concerto para orquestra, que seria 
estreado a 1 de Dezembro de 1944, em Boston, 
com o mesmo Sergei Kussevitzki dirigindo a sua 
orquestra. O êxito da première foi enorme, tanto 
junto do público como junto da crítica – o pró‑
prio Kussevitzki se congratulou com a obtenção 
de uma obra esplêndida para a exibição da sua 
orquestra e dos seus principais instrumentis‑
tas –, e desde então a obra é frequentemente 
executada em concerto. Bartók elaboraria 
ainda algumas revisões em Fevereiro de 1945, 

particularmente no final do último andamento, 
que considerou algo abrupto.

Sendo que o concerto enquanto género 
tradicionalmente justapõe solista(s) e orques‑
tra, a aparente contradição patente no título 
da obra – “concerto para orquestra” – é com‑
preendida quando se recorda as origens etimo‑
lógicas do termo concerto. Com efeito, quando 
começou a ser aplicado à música, no início do 
século XVII, o termo encontrava ‑se ainda pró‑
ximo da sua raiz etimológica: em italiano antigo, 
concertare significava “juntar”, “congregar”, e 
assim o termo concerto descrevia inicialmente 
uma obra que conciliava num todo harmonioso 
várias linhas individuais (instrumentais ou 
vocais), encontrando ‑se assim próximo daquilo 
que mais tarde se designou como sinfonia. Um 
novo significado para o termo concerto emer‑
giu a partir de meados do século XVIII, com a 
ideia de um intercâmbio dramático entre duas 
entidades. Foi já no século XX que começou a 
ser concebido um novo concerto para orques-
tra, género que se caracteriza pela concessão 
de papéis destacados, quase solísticos, suces‑
sivamente a diferentes instrumentos ou naipes 
da orquestra. Um primeiro exemplo notável 
foi o Concerto para orquestra de Hindemith 
(1925), mas o mais famoso é talvez o de Bar‑
tók, uma obra de um lirismo intenso e grande 
poder dramático.

O 1º andamento, Introduzione, inicia ‑se 
numa atmosfera emocionalmente sombria, de 
acordo com o “estilo de música nocturna” que 
marcou o período de maturidade de Bartók – 
um estilo caracterizado pela imitação de sons 
da natureza (sobretudo de animais nocturnos) 
sobre um pano de fundo marcado pela estra‑
nheza das dissonâncias, numa evocação do 
ambiente solitário da noite que recorre a diver‑
sas técnicas, desde o ostinato ao tempo lento, 
passando por trilos, glissandi e clusters. A este 
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momento segue ‑se uma forma ‑sonata robusta 
e de carácter inquieto, marcada pelas numero‑
sas passagens de fugato e por um humorismo 
em que se destacam os solos das madeiras e 
dos metais.

No 2º andamento, Giuoco delle copie, o 
compositor volta a explorar a sua faceta humo‑
rística, desta feita com um jogo entre vários pa‑
res de instrumentos. Dois fagotes introduzem 
o tema principal de cariz jocoso, em 6as meno‑
res, o qual é variado sucessivamente por outros 
pares de instrumentos, cada um num interva‑
lo diferente: oboés em 3as menores, clarinetes 
em 7as menores, flautas em 5as e trompetes em 
surdina em 2as maiores. Entretanto, um amplo 
e solene coral dos metais introduz um momen‑
to contrastante, após o que o divertimento re‑
toma o seu curso.

A Elegia constitui o cerne emocional da 
obra. Trata ‑se de uma lúgubre canção da mor‑
te – talvez o exemplo mais perturbador do “es‑
tilo de música nocturna” de Bartók –, marcada 
pela intensidade das suas suplicações e por um 
ambiente de mistério para que contribui signifi‑
cativamente o tratamento tímbrico das cordas 
e dos sopros. A harpa e as madeiras estabele‑
cem a atmosfera etérea inicial do andamento, 
que se baseia em três temas derivados do 1º 
andamento, sendo depois gradualmente edi‑
ficado um grande ponto culminante de carác‑
ter pungente.

Por sua vez, o Intermezzo interrotto, um 
scherzo pelo menos tão divertido como o 
2º andamento, é literalmente um intermezzo 
interrompido. O oboé apresenta um tema de 
carácter insolente, ao que se segue uma melo‑
dia mais calorosa e luxuriante nas cordas. O 
ritmo de dança que se insinua gradualmente 
conduz a uma interrupção, em que uma ideia 
melódica banal é exposta pelo clarinete, sendo 
depois escarnecida pela orquestra. Trata ‑se 

de uma citação da Sinfonia n.º 7 de Chos‑
takovitch, obra que por essa altura, tida como 
evocação do cerco nazi a Leninegrado, gozava 
de grande popularidade tanto na Rússia como 
nos Estados Unidos – situação que desagra‑
dava a Bartók, que não apreciava a música do 
compositor russo.

Por fim, o Finale, também numa forma‑
‑sonata, abre com uma passagem ornada nas 
trompas que dá lugar a um exuberante perpe-
tuum mobile, num redemoinho incessante de 
energia que contradiz o frágil estado de saúde 
do compositor. As figurações rodopiantes 
executadas pelas cordas entrelaçam ‑se com as 
heróicas fanfarras dos metais e com ritmos de 
dança distintivos extraídos do folclore húngaro. 
No desenvolvimento, Bartók exibe todo o seu 
conhecimento técnico enquanto compositor, 
trabalhando uma passagem fugada incrivel‑
mente complexa que conduz a obra a um final 
de grande brilhantismo.
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Dmitri Chostakovitch
SÃO PETERSBURGO, 25 DE SETEMBRO DE 1906

MOSCOVO, 9 DE AGOSTO DE 1975

Concerto para violino e orquestra n.º 1

Dmitri Chostakovitch destacou ‑se como pro‑
vavelmente o principal sinfonista da histó‑
ria da música de meados do século XX. Mas 
para além das 15 sinfonias que compôs – e que 
constituem um testemunho revelador do seu 
percurso estilístico –, no catálogo da sua obra 
avultam igualmente os seis concertos (dedi‑
cados ao piano, ao violino e ao violon celo), 
que ocupam também um lugar importante 
na sua produção. A linguagem musical que 
desenvolveu conciliava diversas influências e 
caracterizava ‑se pelo seu intenso poder emo‑
cional, narrando frequentemente a sociedade 
e o tempo em que viveu – o complexo contexto 
político ‑social da antiga União Soviética –, mui‑
tas vezes comportando até mensagens políti‑
cas encriptadas.

Após o grande sucesso granjeado no início 
da sua carreira enquanto compositor – logo 
desde a estreia, em 1926, da Sinfonia n.º 1 em 
Fá menor, op. 10 –, em 1936, no contexto da 
grande campanha de repressão política levada 
a cabo pelo regime (a Grande Purga), Chostako‑
vitch começou a ser visado pelo Pravda, o jornal 
oficial do Partido Comunista, que reprovava a 
linguagem vanguardista da sua ópera Lady 
Macbeth, estreada com assinalável sucesso 
em 1934. Com isso o regime pretendia convocá‑
‑lo a abandonar esse vanguardismo e a aderir à 
orientação estética que pretendia implementar, 
o chamado realismo socialista. O compositor 
era assim pressionado a abdicar da complexi‑
dade técnica e a simplificar o seu estilo, adap‑
tando ‑o a um “classicismo heróico”, a uma 

abordagem monumental e a uma retórica exal‑
tada e optimista. A sua resposta subtil surgiu 
com a Sinfonia n.º 5 em Ré menor, op. 47, que 
lhe permitiu reabilitar um pouco a sua posição, a 
qual, porém, não mais seria inteiramente segura. 
Uma segunda acção de censura por parte das 
autoridades, ocorrida em 1948, submeteu ‑o a 
defender publicamente a política cultural levada 
a cabo pelo ministro Andrei Jdanov, e apesar do 
falecimento deste, pouco tempo depois, o clima 
não se alteraria substancialmente.

No contexto deste clima repressivo, era assim 
com grande cautela que o compositor consi‑
derava as suas próprias composições. O Con‑
certo para violino e orquestra n.º 1 em Lá menor, 
op. 77, foi composto originalmente entre 1947 e 
1948. Mas, tendo em conta o recente decreto 
de Jdanov, o compositor terá optado por não 
o revelar de imediato. De facto, a sua estreia 
ocorreria apenas alguns anos mais tarde – e 
já após a morte de Estaline em 1953 –, a 29 de 
Outubro de 1955, num concerto da Orquestra 
Filarmónica de Leningrado sob a direcção de 
Evgeny Mravinski e com o violinista David Ois‑
trakh no papel solista. No período que medeia a 
composição da obra e esta sua primeira apre‑
sentação pública, o compositor e o violinista 
dedicatário trabalharam conjuntamente em 
várias revisões da parte solista – “um vigoroso 
papel shakespeareano”, nas palavras do pró‑
prio Oistrakh. A obra foi inicialmente identifi‑
cada com o opus 77, mas dada a discrepância 
temporal entre a composição inicial e a estreia 
acabaria por ser publicada com o op. 99. Poste‑
riormente, foi o próprio compositor que optou 
por recuperar a numeração original, no senti‑
do de deixar bem marcado o período a que a 
composição pertencia.

O 1º andamento, Nocturno, inicia ‑se numa 
atmosfera escura e sinistra, plena de maus 
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presságios. Uma breve passagem orquestral 
em pianissimo introduz o material melódico 
sobre o qual o violino solista medita em seguida, 
à maneira de uma ária, acrescentando ‑lhe 
novos motivos rítmicos e melódicos com a cola‑
boração de outros instrumentos da orquestra. 
A música torna ‑se cada vez mais tensa, mas a 
libertação ansiada nunca sucede realmente. As 
madeiras coroam esta longa secção com um 
breve interlúdio e o violino reentra nos agudos, 
secundado pela celesta e pelos harmónicos 
da harpa. A música alcança um grande ponto 
culminante, marcado por dissonâncias pene‑
trantes, e o ambiente do início é retomado, 
cabendo à harpa e à celesta conduzir o anda‑
mento a um final etéreo.

Segue ‑se um Scherzo, que tem frequen‑
temente como pano de fundo, em diferen‑
tes permutações, o motivo DSCH, ao qual o 
compositor recorre habitualmente para se 
identificar a si mesmo. Iniciada pelos sopros, 
esta dança diabólica é depois corroída pelas 
acentuações mordazes do violino, que exibe 
selvaticamente o seu virtuosismo. Ambos se 
precipitam na apresentação do material temá‑
tico sarcástico – mas também algo ameaça‑
dor –, estilhaçando ‑se numa dança folclórica 
de carácter alucinatório. Depois desta secção 
contrastante, a música sardónica do início 
regressa numa versão ainda mais energética 
e selvática.

O 3º andamento, Passacaglia, vem recu‑
perar a centralidade da dimensão melódica 
no concerto, constituindo, com a sua grandio‑
sidade lapidar, o grande centro de gravidade 
emocional da obra. De acordo com o modelo 
da passacaglia, o andamento está construído 
numa série de variações sobre um baixo repe‑
tido, processo que permite ao compositor criar 
um longo e lento crescendo de tensão, mas 
também de beleza. Depois de uma abertura 

ao estilo de um coral fúnebre, o violino solista 
enuncia o tema principal, uma das criações 
mais fascinantes do compositor. As nove varia‑
ções exploram diferentes ambientes, entre o 
solene, o expressivo, o meditativo, o apaixo‑
nado e o enérgico. Quando a certa altura a 
música parece dissolver ‑se, o violino enceta 
uma cadência impressionante. No pico de 
uma tensão quase insuportável, irrompe subi‑
tamente o andamento final, Burlesca, num fluxo 
torrencial de brilhantismo e energia rítmica que 
se assemelha a uma selvagem dança campo‑
nesa sobre um ostinato rítmico. A meio, o 
tema da Passacaglia faz uma breve e trocista 
aparição no clarinete, na trompa e no xilofone. 
Acompanhado pela estridência das madeiras, 
o solista continua a sua imparável demonstra‑
ção virtuosística, culminando numa coda fais‑
cante que procura banir todas as inquietações. 
Não obstante, o carácter triunfante da conclu‑
são não logra encobrir inteiramente um certo 
desconforto e pessimismo latentes.

LUÍS MIGUEL SANTOS, 2016
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Baldur Brönnimann 
direcção musical 

Baldur Brönnimann é um maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à 
criação musical e uma afinidade particular pelas 
partituras contemporâneas mais complexas. 
Divide o seu tempo entre as salas de concerto 
e os teatros de ópera, e sempre que possí‑
vel procura actividades de âmbito educativo 
e comunitário. Em Janeiro de 2015 tornou ‑se 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, no seguimento de uma relação 
de longo prazo com a orquestra, e em Setembro 
de 2016 assumiu a posição de Maestro Princi‑
pal da Basel Sinfonietta. 

Desenvolveu estreitas colaborações com 
compositores de topo tais como John Adams, 
Saariaho, Birtwistle, Chin e Adès, e com orques‑
tras como a Filarmónica de Oslo, Filarmónica 
Real de Estocolmo, Britten Sinfonia, Philharmo‑
nia Orchestra, Sinfónica da BBC e Filarmónica 
de Seul. A música contemporânea continua 
a ter um papel crucial na sua carreira, mas é 
procurado de igual forma para dirigir em todo 
o mundo um repertório vasto e ecléctico.

Os momentos altos da temporada de 
2016/17 incluem a estreia nos Proms com o 
Ensemble intercontemporain e os BBC Sin‑
gers, num programa dedicado à obra de Pier‑
re Boulez, e as estreias com a Orquestra Aurora 
em Bilbao, Orquestra de Câmara de Munique e 
Orquestra Nacional Dinamarquesa. Regressa 
como convidado à Sinfónica de Düsseldorf e ao 
Klangforum Wien com dois projectos, um deles 
também dedicado à obra de Boulez no Wiener 
Festwochen. Realiza uma digressão em Taiwan 
com a produção Dark Mirror, uma orquestra‑
ção de Zender do Winterreise de Schubert. 

No domínio da ópera, Brönnimann regres‑
sou recentemente ao Teatro Colón (Argen‑
tina) para dirigir a produção de Die Soldaten 
de Zimmermann, tendo recebido a aclama‑
ção da crítica. Dirigiu a Ópera Norueguesa a 
estreia mundial de Elysium do compositor 
Rolf Wallin. Outros momentos altos da tempo‑
rada incluem a direcção de Le Grand Maca-
bre de Ligeti por La Fura dels Baus na English 
National Opera e no Teatro Colón (Argentina), 
Death of Klinghoffer de John Adams por Tom 
Morris na English Nacional Opera, L’Amour de 
Loin de Saariaho na Ópera Norueguesa e no 
Festival de Bergen e Index of Metals de Romi‑
telli com Barbara Hannigan no Theater an der 
Wien. No Teatro Colón dirigiu também Erwar-
tung de Schoenberg, Hagith de Szymanowski 
e The Little Match Girl de Lachenmann com o 
compositor no papel de narrador.   

No final de 2015, terminou o mandato de 
4 anos como director artístico do principal 
ensemble norueguês de música contempo‑
rânea, BIT20. Foi Director Musical da Orques‑
tra Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. Natural da Suíça, Baldur 
Brönnimann estudou na Academia de Música 
da Basileia e no Royal Northern College of 
Music em Manchester, onde foi posteriormente 
nomeado Professor Convidado de Direcção de 
Orquestra. Actualmente vive em Madrid. 
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Alina Ibragimova violino

O repertório de Alina Ibragimova estende ‑se 
desde o período Barroco às encomendas de 
novas obras, tanto em instrumentos modernos 
como antigos. A sua reputação enquanto uma 
das personalidades mais talentosas e fasci‑
nantes entre os virtuosos do violino foi ilus‑
trada com uma presença destacada nos BBC 
Proms 2015, onde interpretou um concerto 
com orquestra sinfónica, outro com um ensem‑
ble barroco e dois recitais no Royal Albert Hall 
com a integral das partitas e sonatas de Bach. 
Com estas performances conquistou os vários 
públicos e mereceu os seguintes comentários 
do jornal The Guardian: “A abordagem directa 
e honesta de Ibragimova tem a curiosa capaci‑
dade de fazer colapsar qualquer sensação de 
distância entre a intérprete e o ouvinte.”

A sua agenda de concertos recentes e 
próximos inclui estreias com as Sinfónicas de 
Boston e Montréal, Konzerthaus de Berlim, 
Sinfónica Alemã de Berlim, Sinfónica de Viena, 
Camerata Salzburg, Filarmónica Real de Esto‑
colmo, Filarmónica Nacional da Hungria, 
Orquestra de Câmara Escocesa e Sinfónica de 
Tóquio. Volta a colaborar com a Sinfónica de 
Londres, a Sinfónica da BBC e a Orquestra de 
Câmara da Europa, e faz residências na Filar‑
mónica de Estrasburgo e na Casa da Música no 
Porto, para além de uma digressão prolongada 
na Austrália (Orquestras Sinfónicas de Sidney, 
Melbourne, Adelaide e Tasmânia). 

Em recital, Alina Ibragimova tem ‑se apre‑
sentado em salas como Wigmore Hall em 
Londres, Concertgebouw em Amesterdão, 
Mozarteum em Salzburgo, Musikverein em 
Viena, Park Avenue Armory e Carnegie Hall 
em Nova Iorque, Palais des Beaux ‑Arts em 
Bruxelas, Théâtre des Champs ‑Elysées em 

Paris, Vancouver Recital Series, San Francisco 
Performances, e em festivais tais como os de 
Salzburgo, Verbier, Gstaad, MDR Musiksom‑
mer, Manchester International, Lockenhaus, 
Lucerna, Mostly Mozart em Nova Iorque e 
Aldeburgh. 

A sua parceria de longa duração em duo 
com o pianista Cédric Tiberghien deu origem 
às muito bem ‑sucedidas integrais das Sona‑
tas para violino de Beethoven e das Sonatas 
para violino e piano de Mozart, apresentadas 
no Wigmore Hall. Entre os planos futuros do 
duo incluem ‑se grandes digressões no Japão 
e América do Norte.

Alina Ibragimova nasceu na Rússia, em 
1985, e estudou na Escola Gnesin de Mosco‑
vo antes de se mudar para o Reino Unido em 
1995, frequentando a Yehudi Menuhin School 
e o Royal College of Music. Foi membro do 
programa Kronberg Academy Masters. Na‑
tasha Boyarsky, Gordan Nikolitch e Christian 
Tetzlaff foram alguns dos seus professores.

Entre os prémios que recebeu incluem‑
‑se: Royal Philharmonic Society Young Artist 
Award 2010, Borletti ‑Buitoni Trust Award 2008 
e Classical BRIT Young Performer of the Year 
Award 2009. Integrou o programa BBC New 
Generation Artists Scheme 2005‑7. Foi distin‑
guida com o título de Membro da Ordem do 
Império Britânico (MBE) em 2016. Grava para 
a Hyperion Records e toca um violino Anselmo 
Bellosio de ca. 1775 cedido gentilmente por 
Georg von Opel.
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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 Brönni‑
mann, Olari Elts, Peter Eötvös, Leopold Hager, 
Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, 
Christoph König (maestro titular no período 
2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Peter Rundel, 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 Chaves, Sequeira Costa, Joyce Dido‑
nato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane 
Hagner, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Cyprien Katsaris, Christian Lindberg, Felicity 
Lott, António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris‑
tine Opolais, Lise de la Salle, Simon Trpčeski 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res 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 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 tempo‑
radas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑

lid, Madrid e no Brasil, e é regularmente convi‑
dada a tocar em Santiago de Compostela e no 
Auditório Gulbenkian. Para além da apresenta‑
ção 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 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
Zofia Wóycicka
José Pereira*
Evandra Gonçalves
José Despujols
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Maria Kagan
Agostinha Jacinto*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Paul Almond
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
Flávia Marques*

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Hrant Yeranosyan
Sharon Kinder
Aaron Choi
Gisela Neves
Klara Rundel*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Slawomir Marzec
Augustinas Treznickas*
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Telma Mota*
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira*
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Pedro Miguel Silva

Trompa
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira

Harpa
Ilaria Vivan
Carolina Coimbra*

Celesta
Luís Filipe Sá*

*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


