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1ª PARTE

Felix Mendelssohn
Abertura Sonho de uma noite de Verão, op. 21 (1826; c.12min)

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto para violino e orquestra n.º 3, em Sol maior, KV 216* (1775; c.25min)

1. Allegro
2. Adagio
3. Rondeau: Allegro – Andante – Allegretto – Allegro

2ª PARTE

Jean Sibelius
Sinfonia n.º 5, em Mi bemol maior, op. 82 (1915 /1919; c.32min)

1. Tempo molto moderato
2. Andante mosso, quasi allegretto
3. Allegro molto

*Cadências de Benjamin Schmid
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Felix Mendelssohn
HAMBURGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1809

LEIPZIG, 4 DE NOVEMBRO DE 1847

Abertura Sonho de uma noite de Verão

Felix Mendelssohn foi um dos mais notáveis 
talentos precoces da música do século XIX. 
Beneficiado por condições sociais e culturais 
privilegiadas, desenvolveu um estilo composi‑
cional que conciliava as suas raízes no século 
XVIII (Händel e Bach, Haydn e Mozart) com a 
absorção da nova estética musical romântica 
emergente. A abertura de concerto Sonho de 
uma noite de Verão, op. 21, foi composta em 
1826, após a leitura da peça de Shakespeare 
e a assistência a uma produção da mesma em 
Berlim, numa fase em que o compositor adoles‑
cente nutria um fascínio pela obra do drama‑
turgo. Gerada inicialmente enquanto um dueto 
de piano, depressa conheceria uma versão 
orquestral. Trata ‑se de uma obra marcante 
na história da música, pelo facto de ter sido a 
primeira peça concebida para a sala de concer‑
tos que procurava reflectir o enredo de uma obra 
dramática. Mais tarde, em 1842, a convite do rei 
da Prússia, Mendelssohn escreveria música de 
cena para uma produção da mesma peça, o seu 
op. 61. Essa música de cena não só incorporou a 
abertura pré ‑existente, como reutilizou e desen‑
volveu o seu material musical em treze números 
novos, entre os quais há canções, melodramas e 
coros, bem como trechos instrumentais. Conce‑
bidas originalmente como entreactos, as quatro 
peças instrumentais ganhariam popularidade 
enquanto suite, juntamente com a abertura, 
apesar de o compositor nunca se ter pronun‑
ciado em relação a isso.

A abertura, Allegro di molto, em Mi maior, 
uma forma sonata, abre com quatro acordes 

suspensos nos sopros, como que lançando o 
feitiço que encanta o ouvinte. O primeiro tema, 
em Mi menor, sugere o esvoaçar das fadas, e 
após uma transição em estilo de fanfarra (retra‑
tando a corte de Atenas) surge um segundo 
tema, mais lírico, que evoca os amantes, ao qual 
se segue uma ideia mais bucólica e o encer‑
ramento da exposição. A secção de desen‑
volvimento, em que a música se torna mais 
misteriosa, é dominada pela recordação das 
fadas, enquanto o tema lírico surge numa tona‑
lidade menor. Os quatro acordes de abertura 
são novamente ouvidos nos sopros, dando 
início à reexposição, que retoma os temas pela 
mesma sequência. No final, e tal como na peça 
de Shakespeare, sucede o regresso das fadas, 
a quem é dada a última palavra, e a abertura 
encerra com uma derradeira referência aos 
quatro acordes iniciais.
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Concerto para violino e orquestra n.º 3, 
em Sol maior, KV 216

Wolfgang Amadeus Mozart é considerado um 
dos representantes máximos do chamado 
classicismo vienense, tendo desenvolvido um 
estilo bastante pessoal, produto da confluên‑
cia entre o lirismo da ópera italiana e a tradição 
instrumental germânica, no qual naturalmente 
sobressai a sua beleza melódica, a sua elegân‑
cia formal, bem como a sua riqueza a nível 
harmónico e textural. Autor de uma obra vasta 
e variada, é possível constatar que dominou 
todos os géneros sobre os quais se debru‑
çou. Antes do seu estabelecimento definitivo 
em Viena em 1781, que daria início a uma nova 
fase no seu percurso criativo, os últimos anos 
de actividade em Salzburgo foram marcados 
pela insatisfação relativamente às limitações 
profissionais sentidas, mas apesar de tudo o 
compositor ainda teve algumas oportunida‑
des ao serviço do Arcebispo Colloredo. Foi 
em 1775, quando ocupava o lugar de Konzert‑
meister na corte de Salzburgo, que compôs os 
seus cinco concertos para violino e orquestra (é 
possível que os dois primeiros sejam algo ante‑
riores), género que não mais teria oportunidade 
de revisitar. 

O Concerto para violino e orquestra n.º 3, 
em Sol maior, KV 216, inaugura o grupo dos 
três concertos mais maduros e partilha da sua 
ampla popularidade, sendo no entanto bastante 
distinto dos seguintes. No quadro da produção 
de Mozart, esta é uma obra relevante pelo facto 
de ser aquela que, mais do que o domínio do 
concerto de câmara clássico enquanto género, 

marca a capacidade de integração do mesmo 
com o tipo de percurso dramático, continua‑
mente em mudança, característico da produ‑
ção operática do compositor. A linha do solista 
beneficia da compreensão idiomática que 
Mozart, ele próprio um violinista competente, 
possuía do instrumento.

O primeiro andamento, Allegro, uma forma 
sonata, abre com a intervenção da orquestra, 
que expõe os temas principais. O primeiro tema, 
que provém da ópera Il re pastore, composta 
por Mozart nesse mesmo ano em resposta a 
uma encomenda do arcebispo, é trabalhado 
numa alegre discussão entre o solista e o acom‑
panhamento, seguindo ‑se, depois da elabora‑
ção de material de transição numa modulação 
para a dominante, Ré maior, a apresentação 
de um segundo tema. Ambas as ideias são 
exploradas na secção de desenvolvimento e 
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devidamente reafirmadas, na tonalidade prin‑
cipal, na recapitulação. 

Por sua vez, o segundo andamento, Adagio, 
uma forma ternária em Ré maior, constitui no 
geral um excelente exemplo não só do talento 
melódico do compositor, mas também da habi‑
lidade e da segurança com que sabia explo‑
rar as potencialidades líricas do violino solista, 
nomeadamente com uma longa melodia de 
grande beleza, que inicialmente é apresen‑
tada pela orquestra, e para a qual esta depois 
proporciona um acompanhamento subtil. Os 
sopros introduzem um novo motivo de dança, 
agora na tonalidade de Lá maior, que o violino 
solista também assume e conduz a um ponto 
conclusivo, após o que retoma o tema principal 
com todo o seu lirismo – primeiro nessa mesma 
tonalidade, e logo depois, após uma modula‑
ção surpreendente, em Si menor, regressando 
rapidamente a Lá maior e à tonalidade princi‑
pal de Ré maior. Concluída uma breve cadên‑
cia, o solista enuncia novamente esse tema no 
encerramento deste Adagio.

Por fim, o terceiro andamento, Rondeau: 
Allegro, novamente em Sol maior, caracteri‑
zado pelo balanço ternário dançante do seu 
compasso 3/8, apresenta, entre os seus episó‑
dios imaginativos e contrastantes, uma grande 
variedade de ideias em que se incluem uma 
dança de corte e outra dança de cariz mais 
tradicional. O primeiro tema, jovial e despreocu‑
pado, é introduzido inicialmente pela orquestra, 
sendo depois tomado e elaborado com deter‑
minação pelo violino solista. Uma modulação 
súbita para Mi menor coloca o solista como 
protagonista de um novo tema de carácter 
mais expressivo, mas baseado num dos motivos 
que constituíam a primeira secção temática. O 
tema é de novo apresentado integralmente e, de 
súbito, inicia ‑se novo episódio especialmente 
contrastante, em termos de tempo, tonalidade e 

carácter, um dispositivo que, aliás, é comum aos 
três últimos concertos para violino de Mozart e 
que era afinal uma característica distintiva do 
chamado rondó francês, ou rondeau, que por 
essa altura era particularmente popular. Este 
episódio começa por ser um Andante, em Sol 
menor e em compasso binário, evocando uma 
elegante dança cortesã, com o solista delica‑
damente acompanhado pelas cordas em pizzi‑
cato, mas rapidamente se transforma num 
malicioso Allegretto, em Sol maior, com uma 
melodia de cariz mais folclórico que mantém 
o mesmo compasso binário e que o solista 
explora em arpejos irrequietos. Em breve é reto‑
mado o espirituoso tema inicial, que o violino 
assume até desembocar numa curta cadên‑
cia, após o que cabe à orquestra encerrar a obra 
não com o expectável brilhantismo, mas antes 
com o toque humorístico da intervenção das 
trompas e dos oboés.
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Jean Sibelius
HÄMEENLINNA (FINLÂNDIA), 8 DE DEZEMBRO DE 1865

JÄRVENPÄÄ, 20 DE SETEMBRO DE 1957

Sinfonia n.º 5, em Mi bemol maior, op. 82

O compositor finlandês Jean Sibelius assumiu‑
‑se como uma figura central na formação de 
uma identidade nacional finlandesa em música. 
No contexto da sua produção destacam ‑se, 
para além de vários poemas sinfónicos, sete 
sinfonias. O trabalho naquela que viria a ser a 
sua quinta sinfonia terá sido iniciado pelo menos 
ainda durante a Primavera de 1912, numa altura 
em que procurava concluir outras peças, mas 
o primeiro conjunto significativo de esbo‑
ços data já do final de 1914. O pretexto para o 
compositor dar forma às suas intenções surgi‑
ria em 1915, quando o governo finlandês lhe diri‑
giu uma encomenda no sentido de assinalar o 
seu 50º aniversário, uma data que entretanto 
havia sido declarada feriado nacional. Foi no 
final desse mesmo ano, a 8 de Dezembro (dia 
do seu aniversário), que Sibelius dirigiu a estreia 
da versão original à frente da Orquestra Filar‑
mónica de Helsínquia. Mas a obra conheceria 
outras versões: exactamente um ano depois, 
seria estreada em Turku uma nova versão, da 
qual apenas uma parte sobreviveu, e já no final 
de 1919, a 24 de Novembro, seria estreada uma 
terceira versão, hoje em dia a mais comum‑
mente interpretada, também com direcção 
do autor. 

No período em que se dedicou à composi‑
ção desta obra, depois de quase trinta anos em 
que invariavelmente encontrou um bom acolhi‑
mento por parte da crítica, Sibelius começava a 
deparar ‑se com opiniões negativas, nomeada‑
mente em relação à sua Sinfonia n.º 4, acabada 
de estrear em 1911. A isso acrescia o facto de, 

em tempos recentes, as produções sinfónicas 
mais marcantes a nível internacional apresen‑
tarem importantes desenvolvimentos a vários 
níveis. Tudo isto terá levado o compositor a 
um ponto de incerteza entre uma mudança 
estilística no sentido desses desenvolvimen‑
tos e a manutenção daquilo que vinha colo‑
cando em prática. Esta Sinfonia n.º 5, em Mi 
bemol maior, talvez a obra que melhor repre‑
senta a maturidade estilística do compositor, 
é exemplo dessa mesma indefinição. Na sua 
primeira versão, a obra dava continuidade 
ao estilo orquestral que Sibelius vinha prati‑
cando, tendo em comum com a sinfonia ante‑
rior algumas passagens mais arrojadas. Mas na 
sua última versão, de 1919, que envolveu a alte‑
ração, o reordenamento e a condensação de 
inúmeros aspectos, apresenta ‑se mais simples, 
objectiva e coesa, não obstante a sua estru‑
tura inusual, com três andamentos simétricos, 
todos em tonalidades maiores.

O primeiro andamento, Tempo molto mode‑
rato, constitui uma fusão dos dois primeiros 
andamentos dos quais constava a versão origi‑
nal da sinfonia. A sua abertura sucede numa 
atmosfera algo nebulosa, com uma ideia meló‑
dica na trompa que contém muito do material 
musical que será trabalhado na obra. Seguem‑
‑se as intervenções das madeiras, num cres‑
cendo de tensão que conduz à entrada inquieta 
das cordas e a uma transição para um segundo 
tema majestoso, no centro do andamento, 
com um carácter próximo de um scherzo. Este 
desenvolve ‑se com um entusiasmo imparável 
até a uma investida final. 

O segundo andamento, Andante mosso, 
quasi allegretto, em Sol maior, é um tranquilo e 
contemplativo intermezzo, ora mais idílico, ora 
mais emotivo, concebido enquanto uma série 
de variações sobre um tema em estilo de coral 
ouvido inicialmente nas flautas e acompanhado 
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pelas cordas em pizzicato. Nestas variações, 
que não se limitam a uma abordagem conven‑
cional, sucedem ‑se as ideias melódicas com 
contornos rítmicos semelhantes, tornando ‑se 
o seu ambiente mais sombrio apenas por alguns 
momentos, até que um encerramento abrupto 
conduz directamente ao finale. 

O terceiro andamento, Allegro molto, nova‑
mente em Mi bemol maior, com sua gradual 
desaceleração do tempo (processo inverso 
daquele que se verificara no primeiro anda‑
mento), vem proporcionar o encerramento 
simétrico da obra. Este finale massivo inicia‑
‑se com uma ideia melódica veloz e ágil nas 
cordas, executada tremolando, após o que 
emerge aquele que é um dos mais célebres 
temas compostos por Sibelius, um movimento 
oscilante das quatro trompas, que se asse‑
melha ao badalar dos sinos, e que o composi‑
tor disse ter sido inspirado no canto de cisnes. 

Sobre este tema, as madeiras e os violonce‑
los enunciam uma nova ideia melódica, desta 
feita um tema de carácter pungente. Ambas as 
ideias são sujeitas a desenvolvimento, até que 
na apoteótica secção final, que constitui o ponto 
culminante do processo de desaceleração em 
curso no andamento, o “tema do cisne” regressa 
com toda a imponência na tonalidade principal. 
A sinfonia encerra de modo original com uma 
série de seis poderosos acordes, isolados num 
silêncio desconcertante.

LUÍS MIGUEL SANTOS, 2018
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Arvo Volmer direcção musical 

O maestro estónio Arvo Volmer é aclamado em 
todo o mundo pelas suas magníficas interpreta‑
ções de repertório operático e de concerto. São 
particularmente conhecidas as suas abordagens 
a Mahler e Sibelius, a compositores alemães, nór‑
dicos e russos e à música contemporânea.

Arvo Volmer estreou ‑se profissionalmente 
com a Ópera Nacional da Estónia, aos 22 anos, 
e desde então mantém uma ligação forte com 
a companhia. Tornou ‑se Maestro Associado 
da Orquestra Sinfónica Nacional da Estónia 
em 1989 e seu Director Musical desde 1993 até 
2001. Foi Maestro Titular e Director Artístico da 
Orquestra Sinfónica de Oulu na Finlândia entre 
1994 e 2005.

Em 2004, Arvo Volmer foi nomeado Direc‑
tor Artístico e Maestro Titular da Ópera Nacio‑
nal da Estónia, bem como Director Musical da 
Orquestra Sinfónica de Adelaide – um cargo 
que desempenhou até ao final de 2013. Neste 
período, dirigiu a orquestra em digressões a Los 
Angeles e ao Carnegie Hall de Nova Iorque, em 
projectos como o aclamado Ciclo Mahler, que 
durou cinco anos. Mantém esta longa relação 
nas próximas temporadas. 

Director musical da Orquestra Haydn de 
Bolzano e Trento, Volmer dirige ‑a em digres‑
sões importantes a Itália e Alemanha. Continua 
a desenvolver a sua relação com a Orques‑
tra Sinfónica do Estado de São Paulo, e faz 
concertos com a Noord Nederlands Orkest no 
Concertgebouw de Amesterdão, com a Filar‑
mónica de Naples na Florida e com a Orques‑
tra Sinfónica do Porto Casa da Música. 

Arvo Volmer apresenta ‑se regularmente 
em importantes teatros de ópera, dirigindo 
orquestras como a Filarmónica da BBC, a 
Sinfónica Cidade de Birmingham, a Sinfónica 

de Singapura, a National Symphony Orchestra, 
a Sinfónica de Taiwan, a Filarmónica de Macau, 
a Orchestre National de France, a Filarmónica 
da Radio France e todas as principais orques‑
tras australianas. 

Dirigiu as orquestras da Komische Oper e 
da Konzerthaus de Berlim, a Filarmónica da 
Rádio NDR, a NDR Elbphilharmonie Orchester 
(numa digressão à América do Sul) e as prin‑
cipais orquestras escandinavas – tais como a 
Sinfónica da Rádio Finlandesa, a Filarmónica 
de Helsínquia, a Sinfónica de Gotemburgo e 
a Filarmónica Real de Estocolmo. No domínio 
da ópera, apresentou ‑se no Teatro Bolshoi, na 
Ópera Nacional Finlandesa e na Ópera Norue‑
guesa e dirige regularmente a Opera Australia 
em Sidney e Melbourne. 

Ao longo da sua carreira, Arvo Volmer reali‑
zou numerosas gravações, incluindo a inte‑
gral das sinfonias de Jean Sibelius para a ABC 
(gravada depois de um ciclo de concertos com 
a Orquestra Sinfónica de Adelaide), as obras 
sinfónicas de Eduard Tubin, o catálogo completo 
de Leevi Madetoja e obras contemporâneas de 
compositores estónios e suecos. Mais recen‑
temente foi editado um disco com concertos 
para instrumentos de sopro e orquestra de Ross 
Edwards com a Sinfónica de Melbourne. 

Diplomado na reputada classe de direcção 
do Conservatório de São Petersburgo, Arvo 
Volmer foi o vencedor do Concurso Nicolai 
Malko, em Copenhaga, no ano de 1989.
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Benjamin Schmid violino

Benjamin Schmid é um dos violinistas mais 
versáteis da actualidade, com um estilo muito 
pessoal e um repertório excepcionalmente 
vasto, centrado na interpretação de obras de 
compositores austríacos como Berg, Gold‑
mark, Korngold, Kreisler, Mozart, Muthspiel, 
Schoenberg e Webern. Toca e grava regular‑
mente com a pianista Ariane Haering, com 
quem se foca essencialmente em Mozart. 
Desde 2011, têm editado partituras de sona‑
tas e fragmentos nunca antes publicados 
deste compositor para a editora Henle Verlag. 
Schmid tem uma carreira igualmente bem‑su‑
cedida no jazz, apresentando regularmente o 
seu projecto Hommage à Grappeli em salas 
dedicadas ao jazz e também à música erudita.

Na temporada de 2017/18, Benjamin Schmid 
tem estado especialmente activo em Espanha 
e Portugal e apresenta‑se com a Orquestra 
Sinfónica das Ilhas Baleares sob a direcção de 
Pablo Mielgo. É Artista em Associação na Casa 
da Música, interpretando, a partir de Março, 
quatro concertos para violino de Mozart. Entre 
outros compromissos, regressa ao Festspiel‑
frühling Rügen e à Orquestra de Câmara de 
Estugarda e realiza uma digressão com a 
Sinfónica de Norrköping. No Verão, estreia‑
‑se com a Orquestra de Câmara de Israel sob 
a direcção de Ariel Zuckermann.

A agenda preenchida de Schmid inclui 
colaborações regulares com agrupamentos 
como a Orquestra de Câmara Australiana, a 
Philharmonia, as Orquestras do Concertge‑
bouw, da Gewandhaus de Leipzig e da Tonhalle 
de Zurique, as Filarmónicas de Roterdão, São 
Petersburgo, Nápoles e Árctico (Noruega), a 
Orquestra da Rádio Finlandesa, as Sinfóni‑
cas de Washington e Houston, a Orquestra de 

Jazz de Nápoles e as orquestras do Curtis Insti‑
tute. Na Ásia, toca com a Nova Filarmónica do 
Japão, a Sinfónica de Singapura e a Orques‑
tra do Festival de Hong Kong, entre outras. 
Desenvolve uma relação de especial proximi‑
dade com a Filarmónica de Viena: participou no 
concerto de abertura do Festival de Salzburgo 
em 2004 e tocou a versão de Fritz Kreisler do 
Concerto para violino de Paganini sob a direc‑
ção de Valery Gergiev em 2001 (um concerto 
lançado em CD e DVD pela Deutsche Gram‑
mophon e transmitido para mais de 60 países). 
É também convidado habitual dos principais 
festivais europeus de música de câmara.

Benjamin Schmid tem vindo a construir 
uma extensa discografia que inclui cerca de 
40 CD, muitos deles premiados. Ganhou o 
Prémio ECHO Klassik, foi Escolha do Editor da 
Gramophone e integrou a Strad Selection. Foi 
nomeado para o Prémio da Crítica Discográ‑
fica Alemã pela gravação do Concerto para 
violino de Wolf‑Ferrari. O seu último álbum 
com o Concerto para violino de Ligeti foi eleito 
“Gravação do Mês” pela revista Gramophone.

Benjamin Schmid ganhou diversos prémios 
internacionais, incluindo os Prémios Mozart, 
Beethoven e do Público no Concurso Flesch 
em 1992.

Para além da sua carreira enquanto intér‑
prete, lecciona no Mozarteum de Salzburgo e 
orienta masterclasses na Escola Superior de 
Música de Berna. Toca com um violino Stra‑
divarius “ex Viotti” de 1718, cedido pelo Banco 
Nacional da Áustria. Em 2017 integrou o júri do 
Concurso Internacional de Música ARD, na cate‑
goria de violino.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, 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 Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm cola‑
borado com a orquestra constam os nomes de 
Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram 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, Helmut Lachenmann, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger e Harrison 
Birtwistle, a que se junta em 2018 o compositor 
austríaco Georg Friedrich Haas.

A Orquestra tem ‑se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques‑
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate‑
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi‑
res 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 surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2018, a Orques‑
tra apresenta um conjunto de obras ‑chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre‑
tada cantata Gurre ‑Lieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta‑
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém‑
‑descoberta de Stravinski, um cine ‑concerto 
com o filme Há Lodo No Cais em celebração 
dos 100 anos de Leonard Bernstein e as sono‑
ridades inusitadas de um concerto de Haas ao 
lado de um quarteto de trompas alpinas!

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.
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Violino I
Zofia Wóycicka
Radu Ungureanu
Maria Kagan
José Despujols
Vladimir Grinman
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*
Agostinha Jacinto*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Mariana Costa 
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Flávia Marques*
Raquel Santos*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Michal Kiska
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
Pedro Silva*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Bohdan Sebestik
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Tiago Noites*

Tuba
Adélio da Costa Carneiro*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

*instrumentistas convidados



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO VERÃO
NA CASA SUPER BOCK


