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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Franz Joseph Haydn
Sinfonia n.º 83, em Sol menor, “La Poule” (1785; c.22min)

1. Allegro spiritoso
2. Andante 
3. Menuet: Allegretto — Trio 
4. Finale: Vivace 

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia concertante em Mi bemol maior, K. 364 (1779; c.33min)

1. Allegro maestoso
2. Andantino
3. Presto

PAUSA TÉCNICA

Francis Poulenc 
Sinfonietta (1947; c.30min)

1. Allegro con fuoco
2. Molto vivace
3. Andante cantabile
4. Finale: Prestissimo et très gai

Wolfgang Amadeus Mozart
Abertura de As Bodas de Fígaro (1786; c.5min)

Na impossibilidade de contar com a presença do solista Martyn Jackson, a Casa da Música agradece a 

Benjamin Schmid a disponibilidade para interpretar a Sinfonia concertante de Mozart, à última hora.
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Franz Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 83, em Sol menor, “La Poule” 

A sinfonia foi um género orquestral que Haydn 
cultivou de forma continuada ao longo da vida, 
tendo composto mais de 100 obras neste for-
mato. Esta produção acompanhou a evolução 
do género praticamente desde as suas origens, 
a partir das aberturas de ópera italiana, até à 
associação a eventos promovidos pela aristo-
cracia e, finalmente, ao contexto dos concer-
tos públicos. Foi sobretudo na fase final da sua 
carreira que Haydn recebeu mais encomen-
das para este último contexto. Anteriormente, 
enquanto músico da corte dos príncipes de 
Esterházy, estava limitado às tarefas que lhe 
eram exigidas. Uma renegociação do seu con-
trato, em 1779, e a morte do príncipe Nicolau 
em 1790 foram gradualmente permitindo-lhe 
uma maior autonomia profissional, incluindo 
a possibilidade de aceitar encomendas para 
centros urbanos como Paris e Londres.

Haydn compôs mais de 20 sinfonias na 
década de 1780, entre as quais nove para 
apresentação em França — distribuídas entre 
um conjunto de seis (n.os 82 a 87, que ficaram 
conhecidas como sinfonias “Paris”) e outro de 
três (n.os 90 a 92). A encomenda foi feita por 
Claude-François-Marie Rigoley, Conde d’Og-
ny, que ofereceu uma soma irrecusável, e os 
concertos foram promovidos por Le Concert 
de la Loge Olympique, uma organização ligada 
à maçonaria que integrava membros da aris-
tocracia e dispunha de uma orquestra com 
dimensões notáveis para a altura. As primei-
ras encomendas, o conjunto de seis sinfonias 
que inclui a Sinfonia n.º 83, composta em 1785, 
distinguem-se de obras sinfónicas anteriores 

do compositor não apenas pelo estilo deter-
minado pelo contexto, mas também pela sua 
dimensão e complexidade de orquestração.

A Sinfonia n.º 83 utiliza o modo menor, uma 
escolha não muito frequente nas sinfonias 
posteriores ao período Sturm und Drang de 
Haydn (décadas de 1760 e 1770). Esta opção 
atribui uma intensidade particular ao “Allegro 
spirituoso” inicial, reforçada pela utilização de 
algumas técnicas: o tema principal, de apenas 
quatro compassos, é repetido várias vezes, 
sempre em dinâmica forte mas transposto para 
funções harmónicas diferentes, e parte des-
se tema inclui um motivo de ritmo pontuado. 
Haydn trabalha estes conteúdos, de cariz qua-
se minimalista, em combinação e/ou repetição, 
procedendo também a diversas modulações 
e variantes de orquestração. Mas a associa-
ção ao modo menor revela-se fugaz, já que o 
segundo tema principal passa para modo maior, 
apresentado apenas por dois naipes: os 1.os e 
2.os violinos. A designação pela qual a Sinfonia 
passou a ser conhecida (“La poule” — “A gali-
nha”) poderá ter derivado de particularidades 
desta secção. Desde logo, o seu carácter bem-
-humorado (em contraste com o tema inicial), o 
acompanhamento em staccato nos 2.os violinos, 
a utilização de notas ornamentais rápidas nos 
1.os violinos e, na repetição deste tema, a nota 
obsessivamente repetida pelos oboés em ritmo 
pontuado. A secção central (ou desenvolvimen-
to) deste andamento joga com contrastes entre 
estes motivos, justapondo, frequentemente 
sem transições, o motivo dramático em modo 
menor do início com a jocosidade das notas 
repetidas (na flauta, por exemplo). Uma bre-
ve secção lenta precede um brusco retorno 
do tema principal (a reexposição), mas não 
do modo menor; assim, o andamento termina 
em modo maior, de certa forma evidenciando 
a contradição com o seu dramatismo inicial.
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O “Andante” recorre de novo a motivos de 
notas repetidas como material principal, mas 
introduzindo agora motivos melódicos de cariz 
mais cantabile. A apresentação do primeiro 
tema centra-se quase exclusivamente nos nai-
pes de cordas, mas os sopros intervêm pon-
tualmente, sobretudo em finais de secção ou 
para reforçar dinâmicas fortes e os contrastes 
dramáticos que estabelecem.

O “Menuet: Allegretto” segue a sequência 
minueto — trio — minueto, modelo padrão das 
sinfonias clássicas. O minueto, em compasso 
ternário, demonstra pela elegância a sua origem 
nas danças de corte, mas também a simplici-
dade, em contraste com a complexidade dos 
restantes andamentos. O trio também não foge 
aos preceitos que regem este formato especí-
fico: os naipes são reduzidos em relação à ins-
trumentação do minueto (dos sopros, apenas 
a flauta é utilizada), o que leva os instrumentos 
que apresentam melodias principais a assumir 
um papel solístico mais próximo do estilo da 
música de câmara do que do estilo sinfónico.

O ritmo de subdivisão ternária confere ao 
“Finale: Vivace” o cariz de dança, reforçado pela 
utilização do modo maior: o esperado retorno à 
tonalidade inicial de Sol menor não ocorre, uma 
particularidade que não teria passado desper-
cebida aos contemporâneos de Haydn. Várias 
técnicas aplicadas nos andamentos anterio-
res podem também ser encontradas aqui: a 
utilização quase camerística de instrumentos 
de sopro na exposição de temas, o contraste 
entre dinâmicas opostas, o recurso a notas 
repetidas como forma de conferir mais ener-
gia à música. Já quase no fim do andamento, 
Haydn introduz um elemento particularmente 
surpreendente: três suspensões algo abrup-
tas criam momentos inusitados de paragem, 
mas a passagem final que se segue reafirma a 
energia e o carácter de dança do andamento.

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sinfonia concertante em Mi bemol maior, 
K. 364

Género híbrido, a sinfonia concertante assimila 
características associadas à sinfonia — como 
a complexidade da escrita orquestral — com 
o destaque dado a um grupo de solistas, neste 
caso o violino e a viola. A Sinfonia concertan-
te de Mozart data de 1779, o seu último ano ao 
serviço do arcebispo Colloredo em Salzbur-
go, antes de se fixar definitivamente em Viena 
como músico independente. É possível que o 
compositor tenha escrito a parte de viola para 
si próprio. Alguns aspectos da orquestração 
poderão remeter para as limitações da orques-
tra de Salzburgo, nomeadamente a ausência 
de vários naipes de sopros (como as flautas ou 
os clarinetes), mas poderão também decorrer 
de um desejo de realçar a presença da viola. 
Instrumento de tessitura média, a viola poderia 
ter dificuldade em sobressair, enquanto solista, 
no contexto da textura orquestral. Aliás, Mozart 
regista a parte de viola solista numa tonalidade 
diferente que obriga a que seja afinada meio 
tom acima, uma estratégia que contribui para 
tornar o seu timbre mais brilhante.

Este problema parece ter sido também 
tomado em consideração no início do primeiro 
andamento, “Allegro maestoso”: no tutti orques-
tral que apresenta o 1.º tema não se destacam, 
em termos de conteúdos melódicos principais, 
os registos mais agudos, como seria em parte 
expectável em obras sinfónicas deste período. 
O destaque desses registos está associado à 
necessidade de realçar as melodias principais, 
menos evidentes caso fossem atribuídas a nai-
pes de tessituras graves. Ao evitar registos 
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muito agudos, Mozart está já a preparar, desde 
o início da obra, a viabilidade de a viola poder 
sobressair enquanto instrumento solista. A 
esse nível, a ausência de um naipe de flautas é 
significativa, assim como a inclusão de apenas 
dois naipes de sopro — oboés e trompas, ambos 
com timbres algo velados. Enquanto protago-
nistas, as partes solistas de violino e viola, após 
a longa introdução orquestral, alternam entre a 
apresentação simultânea de conteúdos meló-
dicos ou, sobretudo, a utilização desses conteú-
dos em diálogo, seguindo frequentemente um 
padrão de pergunta/resposta, com materiais 
idênticos ou muito semelhantes.

O “Andante”, em tom menor, apresenta 
um tema marcado pela melancolia, exposto 
pelos violinos da orquestra. O violino solista 
apresenta uma versão ornamentada, e esse 
procedimento de variação e ornamentação é 
ainda mais expandido pela viola solista. Des-
ta forma, estabelece-se um contraste entre a 
sobriedade da escrita orquestral e a figuração 
profusa das partes solistas. Em particular no 
final deste andamento, e na cadência a solo, 
Mozart recorre à técnica de imitação e contra-
ponto, em que os dois solistas, mais do que um 
diálogo sequencial, interagem com materiais 
musicais que se complementam.

Breve, leve e alegre, o “Presto” explora con-
trastes tímbricos entre cordas e sopros no seu 
início. Tal como no primeiro andamento, Mozart 
recorre abundantemente ao formato de per-
gunta/resposta nas intervenções dos solistas, 
o que leva à frequente repetição dos vários 
motivos que vão sendo apresentados. Neste 
andamento, o foco incide sobre o virtuosismo, 
com passagens rápidas que exigem grande 
controlo rítmico e coordenação entre solistas 
e orquestra.

Francis Poulenc
PARIS, 7 DE JANEIRO DE 1899

PARIS, 30 DE JANEIRO DE 1963

Sinfonietta

A informalidade dos estudos musicais de Fran-
cis Poulenc não fazia prever a sua longa car-
reira como compositor, assumida sobretudo a 
partir de 1917. Muitas das artes e modas que a 
cosmopolita Paris acolhia no início do século 
XX foram marcantes para o desenvolvimento 
de Poulenc enquanto compositor: o contacto 
com a música de criadores como Satie, Ravel 
e Stravinski, a influência do music hall ou do 
jazz, ou as ideias e criações dos artistas sur-
realistas foram factores que determinaram 
características específicas da sua obra, mas 
que também o distanciam do estilo impres-
sionista/simbolista de Debussy. Em 1920, um 
crítico associou Poulenc a um grupo de outros 
seis compositores, que ficou conhecido preci-
samente como “Os Seis”, e que incluía também 
Darius Milhaud e Arthur Honneger, entre outros. 
Não obstante as características que os distin-
guem, são normalmente associados a um estilo 
de composição de cariz ligeiro, demonstrando 
a influência das músicas populares que circu-
lavam em Paris nas décadas de 1910 a 1930.

Esta associação ainda é perceptível na Sin-
fonietta, composta em 1947 e estreada em 
Londres no ano seguinte, única obra de Pou-
lenc no género sinfónico. Nesta, o compositor 
propõe uma revisitação da sinfonia clássica 
com ironia e bom humor. Esse objectivo está 
patente logo no “Allegro con fuoco”, que abor-
da alguns clichés da sinfonia clássica — o início 
com acordes imponentes, o uso de motivos 
baseados em escalas e a escrita ornamen-
tal. Há, no entanto, um distanciamento gra-
dual da matriz da sinfonia clássica ao longo 
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do andamento. As diferenças mais marcan-
tes residem na adaptação da linguagem tonal 
para uma linguagem mais contemporânea, na 
importância dada aos instrumentos de sopro 
(que assumem aqui uma autonomia e uma rele-
vância incomuns em repertório sinfónico da era 
clássica) e no lirismo expressivo e exploração 
tímbrica da orquestração, que evidenciam a 
ligação à tradição composicional francesa da 
transição para o séc. XX — a divisão dos naipes 
que adensa a textura orquestral e a utilização 
de efeitos como os glissandi da harpa ou os 
tremoli das cordas.

Poulenc inverte a ordem comum dos anda-
mentos ao apresentar como segundo anda-
mento um “Molto vivace” rápido, em estilo de 
tarantela frenética. A rapidez e o virtuosismo, 
tanto dos motivos melódicos como dos acom-
panhamentos, é impetuosa, e, não obstante 
a apresentação de alguns motivos mais cal-
mos, está sempre subjacente ao andamento. 
Destaca-se também a exploração do timbre 
de vários naipes, nomeadamente de sopros, 
instrumentos que Poulenc frequentemente 
privilegiou nas suas obras de câmara.

O início do “Andante cantabile” contrasta 
com a densidade orquestral do andamento 
anterior, e é apresentado apenas por clarine-
tes e fagotes, acompanhados por um acorde 
tocado por três violinos e uma viola. Mesmo 
quando novas secções são apresentadas, em 
tempos mais rápidos, a singeleza mantém-
-se recorrendo a técnicas como os pizzicati, 
que conferem uma textura diáfana à música. 
Poulenc recorre também ao procedimento de 
variação, baseado sobretudo em orquestra-
ção diferenciada e na distribuição alternada 
de temas pelos naipes.

Existem algumas semelhanças entre o início 
do “Finale: Prestissimo et très gai” e o primei-
ro andamento: o acorde enérgico no início ou 

a combinação de breves motivos com notas 
repetidas. Este andamento sugere de novo a 
influência da sinfonia clássica e da sua ener-
gia rítmica e humor. O tema inicial é repetido 
ao longo do andamento, alternando com sec-
ções contrastantes, evocando assim os rondós 
sinfónicos do período clássico. No entanto, as 
paragens abruptas e o contraste de dinâmicas 
são expandidos em relação aos seus modelos 
clássicos. Não falta também a sugestão da 
dança, com uma alusão ao music hall que tanto 
fascinou Poulenc e alguns dos seus contem-
porâneos, ou procedimentos de orquestração 
em que a influência de Debussy ou Ravel se 
tornam mais patentes.

Wolfgang Amadeus Mozart

Abertura de As Bodas de Fígaro

Mozart colaborou com o libretista Lorenzo da 
Ponte (1749-1838) em três óperas: As Bodas de 
Fígaro, Don Giovanni e Così fan tutte. A primei-
ra, estreada em Viena em 1786, foi adaptada de 
uma peça do dramaturgo francês Pierre Beau-
marchais (1732-1799): La Folle Journée, ou Le 
Mariage de Figaro. A forma como representava 
a aristocracia conferiu a esta peça uma aura de 
irreverência, que poderá ter gerado particular 
impacto e curiosidade em Viena e, sobretudo, 
em Praga, como aliás relatou Mozart na sua 
correspondência. A história de amores, desa-
mores e infidelidades representada na ópera 
não tem correspondência musical com a res-
pectiva Abertura, já que os conteúdos musicais 
que a integram não são utilizados na ópera. No 
entanto, evidencia o seu estatuto como aber-
tura de uma ópera cómica: a entrada, em dinâ-
mica piano, dos naipes de cordas e fagotes 
teria sido adequada para a representação da 
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natureza ardilosa de Fígaro, o conhecido bar-
beiro de Sevilha. Seguida depois pela entrada 
dos restantes naipes, atinge a dinâmica for-
te e apresenta um tema com características 
de cantabile. Mas este não é o cariz predo-
minante da Abertura, pois Mozart foca a sua 
atenção na justaposição de secções relativa-
mente curtas, mas que seguem quase sempre 
uma sequência padrão: motivos repetidos em 
piano que vão crescendo através da sobrepo-
sição de naipes, sequências de motivos em 
piano com acordes em forte, ou a utilização 
de notas repetidas para a intensificação das 
dinâmicas, conseguindo assim a construção 
de clímaces sucessivos.

HELENA MARINHO, 2022
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Christian Zacharias  
direcção musical

Christian Zacharias destaca-se entre os maes-
tros e pianistas da sua geração como alguém 
que procura o que está para lá das notas musi-
cais, em interpretações elaboradas, detalha-
das e claramente articuladas. Combinando o 
seu estilo único, íntegro, expressivo e profundo 
com uma personalidade carismática, é reco-
nhecido não só como um dos grandes pianis-
tas e maestros mundiais mas também como 
pensador musical. A sua carreira internacional 
floresceu através de inúmeros concertos acla-
mados com as principais orquestras do mun-
do e maestros de renome e de vários prémios 
e gravações.

Desde 2020, Christian Zacharias é Maestro 
convidado principal da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música, cargo que ocupa 
igualmente desde 2021/22 na Orquesta Ciu-
dad de Granada. É também maestro associa-
do da Orchestre National d’Auvergne (desde 
2021/22) e maestro honorário da Filarmónica 
George Enescu em Bucareste (desde 2020/21).

A música dos períodos clássico e român-
tico, particularmente Haydn, Mozart, Beetho-
ven e Schumann, é central no seu trabalho e 
dá forma aos compromissos que assume com 
a Orchestre National de Lyon, a Göteborgs 
Symfoniker, a Bilbao Orkestra Sinfonikoa, a 
Orchestre de Chambre de Lausanne e a Stutt-
garter Philharmoniker.

São já raras as suas apresentações em reci-
tal, que o levam nesta temporada, uma última 
vez, a Paris, Madrid, Lyon e à Schubertiade, 
entre outras cidades e festivais.

Ao longo da sua carreira, estabeleceu laços 
profundos com a St Paul Chamber Orches-
tra, as Sinfónicas de Gotemburgo, Bamberg e 
Boston, a Orquestra de Câmara de Basileia e a 

Orquestra da Konzerthaus de Berlim. Desenvol-
ve também um interesse especial pela ópera, 
tendo dirigido produções de La Clemenza di 
Tito, As Bodas de Fígaro (Mozart) e La Belle 
Hélène (Offenbach). Dirigiu As Alegres Coma-
dres de Windsor de Otto Nicolai na Ópera Real 
da Valónia, em Liège, uma produção que con-
quistou o Prix de l’Europe Francophone 2014, 
atribuído pela Associação Profissional de Crí-
ticos de Teatro, Música e Dança de Paris.

Desde 1990, tem aparecido em vários filmes: 
Domenico Scarlatti à Seville, Robert Schumann 
— der Dichter spricht (INA, Paris), Zwischen 
Bühne und Künstlerzimmer (WDR-Arte) e De 
B comme Beethoven à Z comme Zacharias 
(RTS, Suíça). Gravou a integral dos concertos 
para piano de Beethoven (SSR-Arte).

As suas palestras “Porque é que Schubert 
soa como Schubert?” e “Haydn: Criação a partir 
do nada” deram ao público percepções impres-
sionantes sobre a música destes compositores.

Entre os muitos prémios que tem conquista-
do destaca-se o Midem Classical Award 2007 
para Artista do Ano. O Governo Francês atri-
buiu-lhe o título de Officier dans l’Ordre des Arts 
et des Lettres e o seu contributo para a cultura 
na Roménia foi também premiado, em 2009. 
Em 2016, foi nomeado membro da Real Acade-
mia Sueca de Música. É doutorado honorário 
da Universidade de Gotemburgo desde 2017.

Como maestro titular da Orquestra de Câ-
mara de Lausanne, realizou gravações que con-
quistaram a crítica internacional. A sua integral 
dos concertos para piano de Mozart deu-lhe o 
Diapason d’Or, o Choc du Monde de la Musique 
e o ECHO Klassik Award. Destaca-se ainda a 
gravação da integral das sinfonias de Schumann.

Preside aos júris dos concursos Clara Haskil 
(desde 2015) e Geza Anda (2018), tendo dirigi-
do neste último o concerto final.
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Benjamin Schmid violino

Considerado um dos violinistas mais versá-
teis e multifacetados da actualidade, Benja-
min Schmid é especialmente reconhecido pela 
sua extraordinária abrangência artística. Para 
além do seu vasto repertório, que ultrapas-
sa os 75 concertos, aposta na divulgação de 
compositores como Hartmann, Gulda, Korn-
gold, Muthspiel, Szymanowski, Wolf-Ferrari, 
Lutosławski e Reger. Desenvolve também uma 
bem-sucedida carreira no jazz e apresenta o 
seu programa Hommage à Grappelli, tanto em 
palcos dedicados ao jazz como em salas de 
concerto de música clássica.

Na temporada 2020/21 foi nomeado direc-
tor artístico da Orquestra de Câmara Musica 
Vitae, na Suécia, uma parceria que prossegue 
durante este ano traduzindo-se em vários pro-
jectos que combinam a arte de tocar e dirigir 
em simultâneo. Dos momentos altos desta tem-
porada destacam-se ainda concertos com a 
Mozarteumorchester de Salzburgo, a Sinfónica 
de Naples com Andrey Boreyko, a Filarmónica 
da Galiza com Juanjo Mena e os regressos aos 
festivais MDR Musiksommer e Mecklenburg-
-Vorpommern, entre outros. 

Desenvolve uma relação especial com a 
Filarmónica de Viena, com a qual fez o con-
certo de abertura do Festival de Salzburgo 
2004, actuações no Musikverein de Viena e, 
em 2001, interpretou a versão de Fritz Kreis-
ler do Concerto para violino de Paganini, sob 
a direcção de Valery Gergiev, no Palácio de 
Schönbrunn — um concerto transmitido para 
mais de 60 países e editado em CD e DVD pela 
Deutsche Grammophon.

A discografia de Schmid ultrapassa os 50 
CD e inclui vários títulos premiados pela críti-
ca — ECHO Klassik, Escolha do Editor da Gra-
mophone e Strad Selection. O Concerto para 

violino de Ligeti foi Gravação do Mês da revista 
Gramophone e o álbum com o Concerto para 
violino de Wolf-Ferrari foi nomeado para o Pré-
mio da Crítica Discográfica Alemã.

Benjamin Schmid ganhou o Concurso Inter-
nacional Carl Flesch em 1992, onde conquistou 
também os Prémios Mozart, Beethoven e do 
Público. Ensina no Mozarteum de Salzburgo e 
orienta masterclasses na Escola Superior das 
Artes de Berna. Foi membro do júri de violino no 
Concurso Internacional de Música ARD (2017) 
e presidente do júri no Concurso Internacional 
de Violino Leopold Mozart (2019).

Trabalha regularmente com maestros como 
Seiji Ozawa, Christoph von Dohnányi, Riccar-
do Chailly, Yuri Temirkanov, John Storgårds 
e Hannu Lintu, e com agrupamentos como a 
Orquestra de Câmara Australiana, a Philhar-
monia, a Orquestra Real do Concertgebouw, 
a Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, a 
Orquestra da Tonhalle de Zurique, a Filarmóni-
ca de São Petersburgo, a Sinfónica de Toron-
to e o Concerto Köln. Nos Estados Unidos da 
América, tocou com as Sinfónicas de Baltimo-
re, Houston e Washington, a Filarmónica de 
Naples, a Filarmónica de Jazz de Naples e a 
Orquestra do Curtis Institute. Na Ásia, foi con-
vidado da Nova Filarmónica do Japão, da Sin-
fónica de Singapura e do Festival de Hong Kong.

Benjamin Schmid toca num Stradivarius 
“ex Viotti” de 1718, cedido pelo Banco Nacio-
nal Austríaco.
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Mateusz Stasto viola 

Mateusz Stasto nasceu em 1977, em Cracó-
via (Polónia). Aos sete anos iniciou os estudos 
musicais em violino. Concluiu o Mestrado com 
distinção na Academia de Música de Cracóvia, 
na classe de Mieczyszlaw Szlezer. Participou 
em masterclasses com músicos distintos como 
Zakhar Bron, Dmitry Sitkovetsky e Krzysztof 
Wegrzyn. Foi bolseiro da George Soros Mozart 
Foundation e da Academia Chigiana, em Siena, 
tendo sido aluno de Franco Gulli. Obteve a bol-
sa de estudos da Scuola di Musica di Fiesole 
onde estudou, entre outros, com Pavel Ver-
nikov. Fez uma pós -graduação na Alemanha, 
onde se especializou em violino, viola e músi-
ca de câmara, tendo trabalhado com Jakob 
Gilman e Helmut Nicolai no Richard -Strauss-
-Konservatorium (Munique) e com Vladimir 
Mendelssohn na Folkwang Hochschule für 
Musik (Essen). Em 2019, concluiu um douto-
ramento na Academia de Música de Cracóvia.

Fez recitais em diversos países da Europa, 
da América do Sul, de Ásia e de África. Estreou-
-se a solo com apenas 17 anos, com o Concerto 
de Mozart, junto da Orquestra Juvenil Austríaca 
em Salzburgo. Participou em festivais de músi-
ca de câmara em várias cidades portugue-
sas como Espinho, Póvoa de Varzim, Viseu e 
Algarve, e ainda em países como França, Itália, 
Noruega, Rússia, Alemanha e Moçambique.

Integrou projectos orquestrais tais como 
International Bachakademie Stuttgart, Orques-
tras de Câmara de Graz e de Berlim, Orquestra 
Sinfónica de Munique, Orquestra Nacional de 
Espanha, Orquestra Sinfónica da Galiza, entre 
outros. Desde 2004, é membro da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música. Foi chefe 
do naipe de violas convidado da Orquestra 
Gulbenkian, da Orquestra da Rádio da Norue-
ga, da Orquestra Sinfónica da Malásia, da 

Niederbayerisches Philharmonie, da Orques-
tra Sinfónica da Catalunha e da Liszt Festi-
val Orchester.

Entre 2011 e 2014, Mateusz Stasto partici-
pou no projecto Xiquitsi, que possibilita o aces-
so à educação musical por crianças e jovens 
moçambicanos. Desde 2016, é professor de 
viola d’arco na Universidade do Minho.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

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, Bal-
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris-
toph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Jörg Widmann, Ryan 
Wigglesworth, Antoni Wit, Christian Zacharias, 
Lothar Zagrosek, Nuno Coelho, Pedro Neves, 
Joana Carneiro, Abel Pereira, Tito Ceccherini 
e Clemens Schuldt.

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 Lindberg, Pas-
cal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, 
Georg Friedrich Haas, Jörg Widmann e Philippe 
Manoury, a que se junta em 2022 a composi-
tora Rebecca Saunders.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e em 2021 actuou pela primeira vez na emble-
mática Philharmonie de Colónia. Em 2022, apre-
senta novas encomendas da Casa da Música 
aos compositores Rebecca Saunders, Philippe 
Manoury, António Pinho Vargas, Pedro Amaral, 
Solange Azevedo e José Maria Sanchez-Verdú 

— este último num cine-concerto com nova 
música para A Queda da Casa de Usher, filme 
clássico de Jean Epstein. Nesta temporada, 
destaca-se ainda a interpretação das óperas 
Senza Sangue de Peter Eötvös e O Castelo do 
Barba Azul de Béla Bartók, numa sessão úni-
ca com direcção do próprio Eötvös, e grandes 
obras corais-sinfónicas como o Requiem de 
Verdi e a Grande Missa em Dó menor de Mozart, 
ao lado do Coro Casa da Música.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bru-
ckner; 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 catego-
ria de Jazz dos prémios Victoires de la musi-
que, 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), Georges Aperghis (2017), Harrison Birt-
wistle (2020), Peter Eötvös e Magnus Lindberg 
(2021), além de gravações de dezenas de obras 
de compositores portugueses.

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 Por-
tuguesa foi fundada a Régie Cooperativa Sinfo-
nia (1989-1992), sendo posteriormente criada 
a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a 
Orquestra Nacional do Porto (1997), alcançan-
do 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
Paula Carneiro*
José Despujols
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Catarina Martins
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev

Viola
Anna Gonera
Rute Azevedo
Luís Norberto Silva
Emília Alves
Theo Ellegiers
Jean Loup Lecomte

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Irene Alvar
Sharon Kinder

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Telma Mota*

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo

Tímpanos
Jean-François Lézé

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados 
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