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Nuno Lobo
Invertirus, para orquestra (2020; c.9min)*

Gala de Abertura — Dança à volta do frigorífico — 
Partículas de luz quebradas — Árvores migratórias

Wolfgang Rihm
Sotto Voce 1 e 2, para piano e orquestra (1999/2007; c.31min)**

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 2 em Ré maior, op. 36 (1802; c.33min)

1. Adagio — Allegro con brio
2. Larghetto
3. Scherzo: Allegro
4. Allegro molto
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Nuno Lobo
PORTO, 1 DE FEVEREIRO DE 1996

Invertirus, para orquestra

“(…) como se os nossos corpos sólidos não 
fossem nada senão um buraco negativo da 
perspectiva de uma sombra”, é uma das famo-
sas afirmações de Russ Ares. Em meados da 
década de 20, ele confirmou assim a existência 
dos Invertirus.

Os Invertirus são organismos vivos como nós. 
Estas criaturas vivem abaixo de zero, mesmo por 
baixo dos nossos pés, observando-nos a partir 
do oposto. O seu ecossistema é extremamente 
rico e multiforme, mas invertido sem sucesso.

Eles gostam de organizar uma GALA DE 
ABERTURA extravagante, como se nós, a partir 
de cima, pudéssemos assistir. Nas suas comu-
nidades, são comuns actividades culturais de 
muitos tipos. Um exemplo é a DANÇA À VOLTA 
DO FRIGORÍFICO, um culto mensal em sinal de 
gratidão pelo electrodoméstico que providen-
cia alimento. Lá, a cor é um domínio inconsis-
tente, já que nenhuma das PARTÍCULAS DE 
LUZ QUEBRADAS consegue emitir radiação 
que possa ser percebida pelas “células” fotore-
ceptoras dos Invertirus. Como todos os outros 
organismos, a fauna é também não-confor-
mista. Assim que há uma mudança drástica 
do tempo ou o agravamento de uma relação 
danosa, ÁRVORES MIGRATÓRIAS arrancam 
as suas raízes e caminham rumo a uma nova 
e melhor casa”.

NUNO LOBO, 2020

Ao jeito da música programática do século 
XIX, Invertirus faz-se acompanhar de um texto 
que serve de guia à audição, estabelecendo 
uma espécie de narrativa verbal (e visual) que 
o público poderá associar aos sons que vai 
ouvindo. Mas se o processo formal lembra a 
Sinfonia Fantástica de Berlioz ou o Till Eulens-
piegel de Strauss, já o conteúdo da narrativa 
seria completamente inimaginável no século 
XIX. Não é que a fantasia estivesse ausente des-
sas obras de Berlioz ou Strauss — bem pelo con-
trário. Mas apesar de tudo elas remetiam para 
personagens de carne e osso, mais ou menos 
comparáveis a seres humanos correntes. Já a 
narrativa de Nuno Lobo abre um mundo ple-
namente imaginário, uma espécie de fantasia, 
sim, mas uma fantasia surrealista. E se as obras 
programáticas do século XIX ancoravam o sig-
nificado da música em circunstâncias relati-
vamente específicas, aqui é tudo tão distante 
da nossa experiência quotidiana que o efeito 
é mais abstracto, um convite à imaginação e 
devaneio do ouvinte.

O texto é de autoria do próprio compositor, 
não sendo essa circunstância única no seu tra-
balho. Ainda há semanas ouvimos aqui na Casa 
da Música Robert Maan and His Time Machine 
(2020), uma obra para ensemble que Lobo 
descreve como uma “ópera virtual”, categoria 
também aplicada a uma obra anterior, The 
Love Story of Messiaen and a Regular Fly (2019; 
disponível no YouTube). Em ambos os casos, 
a música é acompanhada pela projecção em 
vídeo de um texto — redigido pelo composi-
tor — que vai surgindo no ecrã, sílaba a sílaba, 
à medida que certos instrumentos, corres-
pondentes a certas personagens, vão tocando 
notas que correspondem a essas sílabas. Tal 
como em Invertirus, o efeito é de aproximação 
a um género tradicional — a ópera, neste caso 
— mas com uma boa dose de distanciamento e 
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estranheza (pois não há cantores, mas instru-
mentos que “cantam” — ou melhor, “falam”). E 
em ambos os casos a temática remete para um 
certo absurdo surrealista: em The Love Story, 
por exemplo, Messiaen conversa com Simão, 
uma mosca que professa o ateísmo.

Essa qualidade de fantasia e devaneio não 
se manifesta só nos textos, mas também na 
música propriamente dita, por exemplo nas tex-
turas cristalinas e quase aquáticas de Necrotic 
Birds (2018), uma peça para dois pianos, ou nas 
sonoridades fragmentadas mas ressonantes 
de Wú (2018; também disponível no YouTube). 
Parece haver, na música recente de Nuno Lobo, 
uma busca de uma certa leveza e ligeireza, que 
em Invertirus — a obra que hoje ouvimos — se 
traduz em diferentes ambientes, da introdução 
delicada a um momento de dança desenfreada 
(a tal DANÇA À VOLTA DO FRIGORÍFICO) e a 
momentos mais contemplativos (PARTÍCULAS 
DE LUZ QUEBRADAS). Nas palavras de Nuno 
Lobo, a peça é uma “visita guiada pelo mundo 
surreal destas criaturas invertidas, apresen-
tando diferentes aspectos do seu ecossistema”, 
quase que como se de um documentário — ou 
enciclopédia — se tratasse.

Nascido no Porto em 1996, Nuno estudou 
primeiramente na sua cidade natal (na ESMAE), 
tendo depois concluído um Mestrado no Con-
servatório de Amesterdão, na Holanda, país 
onde actualmente reside. É também fagotista 
de formação, algo que se detecta em Invertirus 
na escrita muito detalhada e rica não só para 
este instrumento mas para todas as madei-
ras (em especial na exploração dos chamados 
“multifónicos”). Invertirus destaca-se também 
pelo uso do peking e do kempul, instrumentos 
tradicionais do gamelão de Bali na Indonésia 
que vêm enriquecer o timbre, acentuando a sua 
qualidade ressonante. Um terceiro aspecto a 
salientar da instrumentação é a sua contenção: 

devido às restrições associadas à pandemia de 
covid-19, Nuno teve de condensar a orquestra-
ção, inicialmente pensada para uma formação 
maior, para um grupo mais pequeno de uns 
40 músicos. Mas pelo menos podemos ouvir 
a música hoje — quase um milagre na Europa 
em Dezembro de 2020.
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Wolfgang Rihm
KARLSRUHE (ALEMANHA), 13 DE MARÇO DE 1952

Sotto Voce 1 e 2, para piano e orquestra

Sotto Voce 1 e Sotto Voce 2 são duas obras 
diferentes, compostas em diferentes circuns-
tâncias e com oito anos de permeio (a primeira 
obra é de 1999, a segunda de 2007). Ouvidas 
juntas, porém — como as ouvimos hoje — têm 
uma tal unidade e complementaridade que 
parece difícil imaginá-las separadamente. A 
unidade resulta, para além do óbvio facto de 
ambas colocarem o piano num papel solista 
perante a orquestra, de um ambiente intimista 
e lírico partilhado, numa música sempre deli-
cada e subtil (assim se deve entender o sotto 
voce do título, e o notturno no subtítulo da pri-
meira). Além disso, ambas as peças revelam 
uma profunda ligação à música do século XVIII, 
ao mesmo tempo que nunca se reduzem a uma 
imitação de estilos antigos. A presença sete-
centista mais palpável é a música de Mozart, 
que em raros momentos quase se parece con-
cretizar (ao jeito de uma pseudo-citação) na 
música de Rihm. Mas normalmente a ligação 
é mais subtil e logo que se afirma uma certa 
sonoridade clássica, logo a música caminha 
para outro ambiente. E esse é um dos aspec-
tos da profunda modernidade destas peças: 
estamos sempre em movimento, todas as ânco-
ras são temporárias, todos os equilíbrios ins-
táveis, gerando um desenvolvimento sempre 
imprevisível, com ideias musicais constante-
mente renovadas.

Esta ligação dupla com a tradição simul-
taneamente de proximidade e afastamento é 
muito característica da música de Wolfgang 
Rihm. Inicialmente, a sua música foi inclusiva-
mente vista como uma reacção à música de 
vanguarda (de compositores como Boulez e 

Stockhausen), tendo sido por isso ligada às 
estéticas contra-vanguardistas da nova sim-
plicidade, do neo-expressionismo ou do neo-
-romantismo. Peça essencial nesta recepção 
da música de Rihm foi a obra orquestral Mor-
phonie/Sektor IV, estreada em 1974, onde efec-
tivamente se ouviam gestos mahlerianos e ecos 
tonais algo pouco comum num compositor ger-
mânico que frequentava os cursos de Darms-
tadt (e ainda para mais aluno de Stockhausen). 
Mas se a expressão directa das emoções e uma 
certa ideia neo-romântica de autenticidade é 
certamente central na estética de Rihm, a ver-
dade é que é injusto apelidar a sua música sim-
plesmente de neo-romântica. Há sempre nela 
uma tensão com a música do passado: na ver-
dade, Rihm encara o passado como uma tradi-
ção dinâmica, fazendo a ruptura parte intrínseca 
dessa noção de tradição. Algumas das suas 
obras são, na verdade, extremamente violentas, 
deliberadamente ásperas e agressivas, caotica-
mente atonais. É o caso de muitas passagens 
da sua ópera Oedipus (1986-87), por exemplo.

Não é certamente o caso, porém, dos dois 
Sotto voce, nos quais prevalece uma ideia de 
suavidade e gentileza. Mas isso não significa 
que as duas peças sejam exactamente iguais. 
A segunda é, na verdade, mais agitada do que a 
primeira, mais rítmica e activa. E aí se vê a sua 
complementaridade, muito bem descrita por 
Nicolas Hodges, o pianista que vemos hoje em 
palco e que estreou Sotto voce 2 ( já Sotto voce 
1 foi estreado por Daniel Barenboim): “Tocar as 
duas peças seguidas (sem aplauso no meio, de 
acordo com a vontade do compositor) inevita-
velmente ilumina ambas as peças. Permite que 
o desejo nostálgico da primeira seja concreti-
zado na segunda: temos assim mais espaço em 
ambas as peças para explorar a fundo o seu 
carácter, iluminando de várias formas as som-
bras da primeira, e fazendo com que o carácter 
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caprichoso da segunda seja uma resposta em 
vez de uma declaração. Não consigo agora ima-
ginar-me a tocar as peças separadamente”.
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 2 em Ré maior, op. 36

É um lugar-comum considerar a Terceira Sinfo-
nia de Beethoven — a Heróica — como o ponto 
em que o compositor se libertou dos mode-
los clássicos de Haydn e Mozart e se lançou 
num estilo radical (e revolucionariamente) novo. 
Como nota Lewis Lockwood (no livro Beetho-
ven’s Symphonies: an Artistic Vision, de 2015), 
esta ideia tem “mascarado a evidência de que 
a Segunda Sinfonia foi ouvida no seu próprio 
tempo (e pode ainda ser ouvida no nosso) como 
um afastamento decisivo em relação à tradi-
ção”. Comparando a Segunda Sinfonia com a 
Primeira, um crítico contemporâneo comentou 
que “a Primeira Sinfonia é melhor do que a mais 
recente porque é desenvolvida com leveza e 
é menos forçada, enquanto que na Segunda 
a procura pelo novo e pelo surpreendente é 
mais evidente”. Implícito nesta observação está 
uma crítica à busca pela individualidade e ori-
ginalidade, qualidades tipicamente valorizadas 
pela nova sensibilidade romântica que estava 
a dealbar, em boa parte por influência da pró-
pria música de Beethoven. Essa sensibilidade 
opunha-se à tendência clássica para valorizar 
mais uma exploração lúdica e não disruptiva 
das convenções. O tal crítico era mais clássico 
que romântico.

Um aspecto em que a Segunda Sinfonia 
claramente inova é na dimensão sem prece-
dentes da introdução lenta que se ouve no pri-
meiro andamento — logo o início da obra. Era já 
prática corrente em Haydn e Mozart começar 
uma sinfonia com uma introdução lenta, antes 
de efectivamente aparecer, em andamento 
mais rápido e carácter mais decidido, o tema 

principal. É o que acontece, por exemplo, na 
maioria das sinfonias de Londres de Haydn (n.º 
93 a 104). Mas a introdução clássica era relati-
vamente curta, sendo sentida, acima de tudo, 
como preparação para a chegada do tema. Já 
na sua Segunda Sinfonia, Beethoven torna a 
introdução uma secção mais autónoma, mais 
individualizada. Consegue-o não só pela mais 
longa extensão (tipicamente dura mais de três 
minutos em concerto), mas também pelo ele-
vado grau de actividade interna, com muitos 
contrastes: primeiro alterna entre a cerimo-
nialidade de acordes em tutti e melodias deli-
cadas, simultaneamente solenes e sentidas, 
nos sopros e cordas; e depois caminha até 
uma chegada dramática que parece apontar já 
para a Nona Sinfonia. Depois desta introdução, 
aparece então o tema principal, muito efusivo 
e optimista (ainda que com uma pequena pas-
sagem em modo menor que lhe dá uma cor 
mais sombria); segue-se um outro tema, tam-
bém optimista, mas de carácter mais militar.

O segundo andamento foi descrito por Ber-
lioz como estando baseado num “tema puro e 
inocente” que é “uma descrição encantadora 
da alegria inocente, raramente atormentada por 
toques passageiros de melancolia”. Se esses 
toques são meramente passageiros é algo que 
fica em aberto, mas é certo que o calor das cor-
das — ouvidas sozinhas no início do andamento 
— nos coloca logo num ambiente afectuoso e 
ternurento. O musicólogo alemão Harry Golds-
chmidt (citado por Martin Geck em Beethoven’s 
Symphonies, 2017) avançou até a ideia de que 
toda a sinfonia seria uma espécie de versão 
instrumental da Flauta Mágica de Mozart e que, 
nesse quadro, o segundo andamento retrata-
ria o amor feliz (e nobre) de Tamino e Pamina.

Depois da calma idílica do segundo an-
damento, o terceiro é muito mais enérgico e 
caprichoso, num ambiente simultaneamente 
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fantasioso e alegre. É muito marcado por con-
trastes abruptos de dinâmica (entre forte e 
piano) e de instrumentação (entre cordas e so-
pros). O quarto andamento prolonga um pouco 
a atmosfera do scherzo, simultaneamente le-
vando mais longe a euforia mas trazendo tam-
bém um toque de maior delicadeza.

Predomina por isso, na obra no seu con-
junto, uma atmosfera feliz. Berlioz notava que 
“tudo nesta sinfonia é nobre, enérgico e orgu-
lhoso” e que “o autor acredita ainda na glória 
imortal, no amor, na devoção... Que entrega 
há nesta alegria, que espírito, que exuberân-
cia!”. Mas talvez tenha sido essa mesma ale-
gria que levou muitos a colocar a Sinfonia num 
plano secundário dentro da obra de Beethoven. 
E não é só porque muitos críticos são como 
que “entusiastas” da tragédia, da desgraça 
e da seriedade, preferindo obras que lidam 
com esses sentimentos, ditos mais profun-
dos, como seria o caso das sinfonias n.º 3, 5, 
7 e 9: é também porque a seriedade, escopo 
épico ou obscuridade destas últimas obras 
tem sido ligada às circunstâncias biográficas 
de Beethoven, compositor atormentado por 
uma surdez galopante. Na verdade, a Segunda 
Sinfonia foi composta em 1802, o mesmo ano 
em que Beethoven escreveu o chamado Tes-
tamento de Heiligenstadt, um documento só 
tornado público depois da sua morte, em que 
confessava o sofrimento causado pelas con-
sequências adversas da surdez (a nível profis-
sional, social e espiritual). Que esse sofrimento 
existiu está para além de qualquer dúvida; mas 
a forma como a vida de um artista se traduz 
na sua obra é mais complexa do que às vezes 
se pensa. Não é preciso, por isso, considerar 
que a Segunda Sinfonia é inferior só porque 
um artista como Beethoven supostamente não 
poderia escrever obras felizes num tempo de 
tormento. Na verdade, se quisermos manter a 

leitura biográfica — e não somos forçados a isso 
— podemos sempre ver na música um gesto 
de resistência do homem às circunstâncias e 
uma afirmação de vitalidade a partir da arte. 
Ou podemos simplesmente senti-la e deixar-
-nos inebriar por ela, neste tempo adverso de 
2020 em que também precisamos de energia, 
coragem e resistência.

DANIEL MOREIRA, 2020
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Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos me-
lhores maestros de música contemporânea do 
mundo. Desenvolveu estreitas colaborações 
com compositores de topo tais como John 
Adams, Kaija Saariaho, Harrison Birtwistle, Un-
suk Chin, Helmut Lachenmann, Magnus Lin-
dberg e Georg Friedrich Haas, e dirigiu obras 
importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier 
e Zimmermann. Apresentou-se em festivais 
como BBC Proms, Wien Modern, Darmstadt 
e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro 
de grande versatilidade com uma abordagem 
aberta à programação e à interpretação mu-
sical, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitário 
e na necessidade de questionar as fronteiras 
tradicionais da música clássica. É Maestro Ti-
tular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música e da Basel Sinfonietta.

Das temporadas passadas, destacam-se 
colaborações com as Filarmónicas de Seul, 
Oslo, Bergen, Luxemburgo e Real Escocesa, 
a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara 
de Aurora e Munique. Em 2019/20, foi convi-
dado para regressar às Sinfónicas das Rádios 
de Frankfurt e Viena — para uma interpreta-
ção da épica Décima Sinfonia de Schnebel no 
Musikverein. Trabalha frequentemente com 
ensembles de música contemporânea de todo 
o mundo: dirigiu o Klangforum Wien (em Viena 
e em digressão) e o Ensemble Intercompo-
rain nos BBC Proms, homenageando a música 
de Boulez.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English National 
Opera, na Komische Oper de Berlim e no Teatro 
Colón (Argentina), em produções de La Fura 
dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klinghoffer 
de John Adams na English Nacional Opera; 

L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue-
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma-
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann 
(com o compositor no papel de narrador) e Die 
Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra Sin-
fónica do Porto Casa da Música e da Basel Sin-
fonietta, Baldur Brönnimann continua a dirigir 
programas onde combina de uma forma inespe-
rada obras contemporâneas e desconhecidas 
com o repertório corrente. Entre 2011 e 2015, foi 
Director Artístico do principal ensemble norue-
guês de música contemporânea, BIT20. Foi 
Director Musical da Orquestra Sinfónica Nacio-
nal da Colômbia em Bogotá, entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu-
dou 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. Actual-
mente vive em Madrid. 
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Nicolas Hodges piano

Um repertório dinâmico que engloba composi-
tores como Beethoven, Berg, Brahms, Debussy, 
Schubert e Stravinski, reforça a especial mestria 
do pianista Nicolas Hodges na música contem-
porânea. Nas últimas décadas, estabeleceu-se 
como uma das principais figuras na interpreta-
ção de música contemporânea, trabalhando em 
estreita colaboração com os principais compo-
sitores, maestros e orquestras da actualidade. 
O seu virtuosismo aliado à musicalidade inata 
permite-lhe dominar as técnicas mais comple-
xas, tornando-o um dos intérpretes favoritos 
dos compositores dos nossos dias — muitos 
dos quais lhe dedicaram obras. 

Como solista em concerto, tem-se apre-
sentado com as Sinfónicas de Boston, BBC, 
Birmingham, Londres, Melbourne, São Fran-
cisco, Sidney, as Filarmónicas de Berlim, Lon-
dres, Los Angeles, Nova Iorque, Tóquio, MET 
Orchestra, Philharmonia Orchestra, Orquestra 
da Tonhalle de Zurique e Sinfónica da Rádio 
WDR, sob a direcção de prestigiados maes-
tros como Thomas Adès, Daniel Barenboim, 
George Benjamin, Martyn Brabbins, Sylvain 
Cambreling, Susanna Mälkki, Cornelius Meis-
ter e François-Xavier Roth. 

Tem-se apresentado também em recital 
nas grandes salas — Carnegie Hall, Wigmore 
Hall, Barbican e Konzerthaus de Viena — e em 
festivais de prestígio em Lucerna, Berlim, Hel-
sínquia, Salzburgo e Proms da BBC. Colabora 
regularmente com o Arditti Quartet, Adrian 
Brendel, Colin Currie, Anssi Karttunen e é mem-
bro do Trio Accanto desde 2013.

A discografia de Nicolas Hodges inclui o 
Concerto para piano In Seven Days, de Tho-
mas Adès, com a London Sinfonietta e direc-
ção do próprio compositor (Signum Classic); 
o concerto À quia de Pascal Dusapin (BIS); as 

obras tardias para piano de Sciarrino, música 
de Michael Finnissy e Gershwin (as três para a 
etiqueta Metronome). Gravou 4 discos a solo 
para a editora Wergo, onde inclui obras de Wal-
ter Zimmermann, Brice Pauset, Rolf Riehm e 
Harrison Birtwistle — o último combinado com 
música de Beethoven e a primeira gravação da 
premiada Gigue Machine. 
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Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal 

Stefan Blunier maestro titular designado

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Olari 
Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, 
Michail Jurowski, Christoph König, Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor-
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Jörg Wid-
mann, Ryan Wigglesworth, Antoni Wit, Christian 
Zacharias e Lothar Zagrosek. Diversos com-
positores trabalharam também com a orques-
tra, no âmbito das suas residências artísticas 
na Casa da Música, destacando -se os nomes 
de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija 
Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, 
Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, 
Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz 
Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich 
Haas e Jörg Widmann, a que se junta em 2020 
o compositor Philippe Manoury.

A Orquestra celebra o 20.º aniversário da 
sua formação sinfónica em 2020. Tem pisado os 
palcos das mais prestigiadas salas de concerto 
de Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, 
Roterdão, Valladolid, Madrid, Santiago de Com-
postela e Brasil. Ainda este ano, dá especial des-
taque às sinfonias de Beethoven e apresenta 
numerosas obras dos séculos XX e XXI nunca 
antes apresentadas em Portugal.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a categoria 
de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes -Graça, pela 
Naxos, e o disco com obras de Pascal Dusapin 
foi Escolha dos Críticos na revista Gramophone. 
Nos últimos anos surgiram os discos monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015) e Georges Aperghis (2017), além de obras 
de compositores portugueses, todos com gra-
vações ao vivo na Casa da Música.

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. Após a 
extinção das Orquestras da Radiodifusão Portu-
guesa, foi fundada a Régie Cooperativa Sinfonia 
(1989 -1992), vindo posteriormente a ser criada 
a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a 
Orquestra Nacional do Porto (1997), alcançando 
a formação sinfónica com um quadro de 94 
instrumentistas em 2000. A Orquestra foi inte-
grada na Fundação Casa da Música em 2006, 
vindo a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
James Dahlgren
André Gaio Pereira*
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Vladimir Grinman

Violino II
Nancy Frederick
Karolina Andrzejczak
Mariana Costa
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Nikola Vasiljev

Viola
Alexander Znamenskiy
Hazel Veitch
Theo Ellegiers
Biliana Chamlieva

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Michal Kiska
Sharon Kinder
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto

Fagote
André Rocha*
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Jonathan Ayerst*

*instrumentistas convidados
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