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Richard Strauss
Elektra (1908; c.1h45min)
ópera em um acto sobre libreto de Hugo von Hofmannsthal

ELECTRA
(filha do rei Agamémnon)

CLITEMNESTRA 
(mãe de Electra e esposa de Agamémnon)

EGISTO 
(amante de Clitemnestra)

CRISÓTEMIS 
(irmã de Electra)

ORESTES 
(filho exilado de Agamémnon)
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A CONFIDENTE
A CAUDATÁRIA

UM JOVEM CRIADO
UM VELHO CRIADO

A VIGILANTE

PRIMEIRA CRIADA
SEGUNDA CRIADA
TERCEIRA CRIADA

QUARTA CRIADA
QUINTA CRIADA

Lise Lindstrom soprano 

Monika Bohinec meio-soprano 

Jeff Martin tenor

Allison Oakes soprano 

Boaz Daniel barítono 

Luís Rendas Pereira baixo 
Eva Braga Simões soprano 
Ângela Alves soprano 
Bernardo Pinhal tenor 
Nuno Mendes baixo 
Ângela Alves soprano 

Nélia Gonçalves contralto
Maria João Gomes meio-soprano
Joana Valente meio-soprano
Leonor Barbosa de Melo soprano
Ana Caseiro soprano

Ópera cantada em alemão; legendada em português.
Tradução: Rui Esteves, gentilmente cedida por OPART, Organismo de Produção Artística EPE/Teatro 
Nacional de São Carlos.
Legendagem: Marta Carvalho Foley.

Na impossibilidade de contar com a soprano Christiane Libor, por motivos de saúde, a Casa da Música 
agradece a Lise Lindstrom a disponibilidade para interpretar o papel de Electra, à última hora.
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Elektra 

Da tragédia grega à ópera alemã

A mitologia da Grécia Antiga é presença assí-
dua nas narrativas da tradição operática des-
de o surgimento da ópera (na viragem para o 
século XVII), que teve na tragédia grega um 
modelo fundamental. Ésquilo, Sófocles e Eurí-
pides debruçaram-se sobre os principais mitos 
gregos nas suas tragédias, que inspiraram por 
sua vez algumas das mais importantes ópe-
ras escritas milénios mais tarde. A Elektra de 
Strauss e Hofmannsthal é um dos mais inte-
ressantes casos.

GRÉCIA, SÉCULO V A.C. 

Sófocles e o mito de Electra

O mito de Electra1 foi dramatizado por todos 
aqueles grandes vultos da tragédia grega. A ver-
são de Sófocles, base principal do que nos con-
duz a este programa, é possivelmente anterior 
à versão de Eurípides (de 413 a. C.) e foi repre-
sentada pela primeira vez entre 420 e 410 a. C.

Electra é filha de Agamémnon (o rei vito-
rioso na guerra de Tróia) e de Clitemnestra. É 
irmã de Crisótemis e de Orestes, que está há 
anos exilado. Vive enlutada pela morte do pai, 
assassinado por Clitemnestra com a ajuda do 
amante Egisto, e anseia o regresso do irmão 
para que faça justiça. Orestes, depois de fazer 
chegar ao palácio a falsa notícia da sua morte, 
aparece incógnito e encontra Electra, mas não 
a reconhece. Quando percebe estar diante da 
irmã, revela-se em segredo. Após uma emo-
cionada reacção dela que quase os denuncia, 

1 Neste programa, o nome da personagem grega 
surge na grafia latina; preserva-se a grafia alemã 
nas menções ao título da ópera.

chega o momento da vingança. Orestes entra 
no palácio e mata a mãe enquanto Electra, que 
aguarda o retorno de Egisto, fica a ouvir. Egisto 
regressa ao palácio convencido da morte de 
Orestes, mas quando se depara com o cadá-
ver de Clitemnestra percebe a cilada. No final, 
Orestes obriga-o a ir até ao lugar da morte de 
Agamémnon, onde o matará.2

ALEMANHA, CIRCA 1900

Hofmannsthal e o mito de Electra

Na viragem para o século XX, o jovem poeta 
e dramaturgo Hugo von Hofmannsthal (1874-
-1929) procurava criar uma forma de arte capaz 
de melhorar o espírito e enriquecer a socieda-
de. A tragédia grega era nessa fase uma das 
suas grandes inspirações. 

Em 1903, estreava em Berlim a sua versão 
da Electra de Sófocles, “reescrita para os palcos 
alemães”, numa produção de Max Reinhardt. 
Tratava-se não de uma mera tradução, mas de 
uma adaptação e releitura da narrativa sofoclia-
na à luz do pensamento germânico de então. 
Hofmannsthal, aristocrata austríaco, criado 
nos círculos intelectuais de Viena — a mes-
ma Viena de Freud, Mahler, Schoenberg ou 
Berg —, ilumina especialmente a complexida-
de emocional e psicológica das personagens, 
revelando os seus impulsos e desejos mais 
recônditos numa perfeita articulação com as 
inquietações do seu tempo. Falamos da época 
em que Freud desenvolvia a psicanálise con-
solidando ideias sobre uma “histeria” femini-
na (os famosos Estudos Sobre a Histeria de 
Freud e Breuer datam de 1895). Carl Jung não 

2 A tragédia de Electra aqui resumida tem antece-
dentes que Strauss e Hofmannsthal não abordam 
e algumas destas personagens estão implicadas 
noutras narrativas da mitologia grega que revelam 
episódios futuros.
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tardaria a acrescentar ao léxico um “complexo 
de Electra” (1913), entretanto disseminado no 
senso comum. Hofmannsthal inclui na peça 
ideias controversas de sua autoria, como uma 
insinuação lésbica entre Electra e a irmã, ou um 
final inteiramente novo, bem mais sombrio, em 
que Electra dança extasiada e acaba por cair 
morta (o musicólogo Richard Taruskin interpre-
tou este desfecho na versão de Hofmannsthal 
como uma possível resposta subliminar de um 
meio misógino à reivindicação de poder da 
mulher moderna, sinónimo de perigo e neurose). 

ALEMANHA, CIRCA 1900

Strauss e a ópera modernista

Celebrado como expoente máximo do poe-
ma sinfónico no final do século XIX — graças a 
obras como Don Juan, Assim Falava Zarathus-
tra ou Uma Vida de Herói —, Richard Strauss 
(1864-1949) lançava uma absoluta pedrada no 
charco em 1905, com a ópera Salomé, também 
ela situada na Antiguidade e centrada numa 
figura feminina perturbada. Baseada no texto 
homónimo de Oscar Wilde sobre a persona-
gem bíblica, Salomé foi estreada em Dresden 
para escândalo do público, espantado quer 
pela música, de um modernismo exacerbado 
e extremamente dissonante, quer pelo enredo, 
carregado de luxúria, incesto e depravação (a 
famosa Dança dos Sete Véus, de forte carga 
erótica, ou a cena final, em que Salomé, refém 
de desejo não consumado, pede a cabeça de 
João Baptista numa bandeja e a beija em êxta-
se, não deixaram ninguém indiferente). A ópe-
ra — “enfaticamente uma obra de génio, muito 
poderosa, e decididamente uma das obras 
mais importantes do nosso tempo”, nas pala-
vras de Mahler — deixava o caminho aberto 
para um passo seguinte. Havia que encontrar 
o libreto certo.

Hugo von Hofmannsthal, por Nicola Perscheid (1910)
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1906-1908

Strauss, Hofmannsthal e o projecto  
da ópera

Quando Strauss viu a produção da Electra 
de Hofmannsthal, no Outono de 1905, reco-
nheceu nele o libretista perfeito para as suas 
ambições. Passou a corresponder-se regular-
mente com o dramaturgo. Em carta de Março 
de 1906, Strauss respondia ao entusiasmo de 
Hofmannsthal (que alimentava a ideia de uma 
ópera sobre a sua versão da Electra) com pala-
vras especialmente fortes: “a sua maneira tem 
tanto em comum com a minha; nascemos um 
para o outro e vamos de certeza fazer coisas 
óptimas se se mantiver fiel a mim”. Hesitou, 
no entanto, em musicar aquela tragédia ime-
diatamente após Salomé, tendo em conta as 
similitudes entre as narrativas, mas acabou por 
empreender o projecto com o encorajamento 
do parceiro, que descartava as semelhanças 
como meramente superficiais (curiosamente, 
numa passagem posterior da correspondên-
cia entre ambos, Strauss já contrasta a paleta 
de Salomé, “roxa e violeta”, com a de Elektra, 
“negra e brilhante”). O processo de composi-
ção, apesar de bastante demorado — Strauss 
estava então intensamente envolvido com 
trabalho de direcção de orquestra —, decor-
reu em estreita colaboração e troca de ideias, 
chegando o compositor a sugerir pequenos 
acrescentos e ajustes ao libretista. A partitu-
ra ficou pronta a 22 de Setembro de 1908. Ao 
que tudo indica, Strauss pensou desde cedo 
em estrear a ópera em Dresden (à semelhança 
de Salomé), o que viria a concretizar-se a 25 
de Janeiro de 1909.

O libreto de Elektra (sinopse)

Estamos na Grécia antiga, em Micenas, num 
pátio interior do palácio do defunto rei Aga-
mémnon. As criadas da rainha Clitemnestra 
perguntam-se se a sua filha Electra virá, como 
de costume, chorar a morte do rei seu pai. Elec-
tra, que foi rejeitada do palácio pela mãe e vem 
assombrando as redondezas diariamente, apa-
rece num movimento fugaz, desgrenhada e 
com modos selvagens. As criadas comentam 
o seu comportamento com desdém, excepto 
uma delas que a defende, tentando sensibilizar 
as restantes para o sofrimento que a consome. 

Electra reentra depois, a sós, e invoca o 
espírito de Agamémnon. Recorda como Cli-
temnestra e o amante Egisto o assassinaram 
durante o banho, após a sua chegada da guerra 

Richard Strauss, por fotógrafo desconhecido (ca. 1910)
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de Tróia, mas antevê o seu regresso com uma 
vingança, num dia em que o sangue deles jor-
rará e em que Electra, com a irmã Crisótemis 
e o irmão Orestes, dançará em festa.

Crisótemis vem avisá-la de que Clitemnes-
tra e Egisto se preparam para prendê-la numa 
torre. Electra tenta obter a ajuda da irmã para 
levar a cabo a vingança, mas ela não acede — 
quer sobretudo sair de Micenas e procurar uma 
vida como mulher realizada e mãe. Ouve-se a 
aproximação da rainha. Crisótemis avisa que a 
mãe sonhou com o regresso de Orestes e que 
está ainda mais perigosa pelo medo que isso 
lhe traz. Electra aguarda a mãe com regozijo.

Clitemnestra, de figura extravagante e páli-
da, chega com a sua comitiva e comenta os 
comportamentos de Electra, que a recebe com 
maliciosa amabilidade. A rainha pede para ser 
deixada a sós com ela e fala-lhe de insónias, 
pesadelos e visões horríveis que tem tido. Elec-
tra diz-lhe que será preciso um sacrifício aos 
deuses, mas entretanto pergunta por que razão 
Orestes está impedido de regressar, sabendo 
que Clitemnestra quer a morte dele. A mãe 
pergunta que sacrifício terá de ser feito para 
terminar o seu mal, mas Electra responde-lhe 
que é ela, Clitemnestra, que terá de morrer. A 
rainha ouve, apavorada, enquanto Electra lhe 
descreve a vingança que planeia levar a cabo 
com a ajuda de Orestes. São interrompidas por 
uma confidente que vem segredar uma novi-
dade a Clitemnestra. A rainha, subitamente 
satisfeita, retira-se.

É Crisótemis quem conta à irmã a notícia 
terrível: Orestes está morto. É enviado um 
mensageiro para avisar Egisto. Electra tenta 
convencer a irmã a cumprir com ela a vingan-
ça (insinuando-se eroticamente para com ela 
durante a cena) mas Crisótemis recusa-se e sai 
a correr. Electra amaldiçoa-a. Levará o plano 
a cabo sozinha. 

Enquanto escava o chão em busca do 
machado de Agamémnon (que guardava secre-
tamente para o momento de vingar a sua mor-
te), percebe que está a ser observada por um 
desconhecido. Fazem perguntas um ao outro. 
Ele diz trazer a notícia da morte de Orestes. 
Electra, visivelmente abalada, resguarda-se 
e hesita em revelar quem é. Quando o faz, ele 
diz-lhe que Orestes está vivo e a salvo. Electra 
quer saber o seu nome mas, antes de ter uma 
resposta, um velho criado ajoelha-se diante 
dele e beija-lhe os pés, outros beijam-lhe as 
mãos. Acaba por perceber que está diante do 
próprio Orestes e é tomada por uma emoção 
avassaladora. Subitamente sente vergonha 
pela sua aparência. Orestes vem preparado 
para cumprir a vingança. O seu preceptor apa-
rece, avisando que Clitemnestra está dentro 
do palácio e desprotegida: é agora o momento. 

Depois de Orestes entrar no palácio, Electra 
lamenta não lhe ter dado o machado. Entretan-
to, ouve os gritos de Clitemnestra vindos de 
dentro. Encoraja Orestes a desferir mais um 
golpe e rejubila. Quando, pouco depois, Egisto 
regressa ao palácio, Electra abre-lhe caminho 
com exagerada cortesia. Não tarda, são dele 
os gritos, em desespero por ninguém ouvir o 
seu pedido de socorro. “Agamémnon está a 
ouvir-te!”, responde Electra, triunfante.

Crisótemis e as criadas aparecem, per-
turbadas. Electra ouve-a contar o confronto 
que acabou de acontecer dentro do palácio, 
enquanto o coro aclama Orestes. Electra fica 
enfim radiante. Em êxtase total, dança frene-
ticamente até que tomba morta. Crisótemis, 
horrorizada, chama repetidamente por Orestes.
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Capa do libreto original, desenho de Lovis Corinth (1909)
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A música de Elektra

Para um drama tão gráfico e violento, à seme-
lhança do que tinha feito com Salomé, Strauss 
concebeu uma partitura para orquestra alar-
gada, com sonoridades repletas de contras-
tes abruptos, dissonâncias extremas, tensão 
e virtuosismo. Elektra vai ainda mais além do 
que essa predecessora naquilo que exige de 
músicos e ouvintes. 

Desde logo, a ópera é um tour de force 
que desafia as capacidades vocais a nível 
de potência, controlo e expressão (o próprio 
Strauss, poucos dias antes de terminar a par-
titura, advertia o maestro Ernst von Schuch da 
necessidade de assegurar que o papel principal 
deveria ser dado “à soprano mais altamente 
dramática” de que dispusesse). Mais intimi-
dante ainda se torna o papel de Electra quando 
reparamos que a cantora fica em cena ininter-
ruptamente por toda a ópera (com excepção 
dos breves momentos iniciais).

A orquestra impressiona com passagens de 
volume por vezes avassalador com as quais as 
vozes são obrigadas a competir. Mas há mui-
to mais: o próprio tecido orquestral, além de 
trazer a qualquer momento dissonâncias que 
tornam o impacto dos momentos climácticos 
ainda mais visceral, faz-se muitas vezes de 
um discurso particularmente denso e instável, 
pejado de leitmotive3 que relevam o substrato 
psicológico e emocional de cada passagem. 
Os momentos de repouso são praticamente 
inexistentes, com os símbolos musicais e os 
estados de espírito a eles associados a sur-
girem tão fortemente caracterizados quanto 

3 Numa ópera, um leitmotiv (“motivo-guia”; plural: 
leitmotive) é um motivo musical estritamente 
associado a uma personagem, coisa, situação ou 
estado de espírito presente no drama e actua como 
seu símbolo sonoro.

voláteis, num fluxo rápido, surpreendente e 
ininterrupto que requer atenção redobrada 
para surtir efeito.

A título de exemplo — forçosamente modes-
to num texto desta natureza —, salientamos 
alguns dos leitmotive mais discerníveis que 
percorrem a ópera. O gesto orquestral que a 
abre apresenta o motivo “Agamémnon” (um 
arpejo menor, que a própria Electra cantará ao 
invocar o nome do pai pouco depois); quando 
Electra faz a sua primeira fugaz aparição em 
cena, a ideia que será o “machado” sobressai 
(uma sucessão de iterações incisivas, pontua-
das pelos metais); o “acorde de Electra”, que 
também figurava nesses primeiros momentos, 
é particularmente notório quando ela entra em 
cena para o seu monólogo (uma dissonante 
sobreposição de acordes, metáfora do perfil 
psicológico da personagem); e está conjuga-
do com um motivo melódico recorrente das 
cordas, o “ódio de Electra”; o motivo da “valsa” 
espreita quando Electra prevê a dança fes-
tiva e ressurge apropriadamente no final... e 
muito mais.

A forma como Strauss faz a gestão entre 
dissonância e consonância, entre estabilida-
de e instabilidade tonal, sempre em função 
do drama, é especialmente fascinante. A lin-
guagem é levada a um ponto incomparável de 
tensão que estica as possibilidades tonais até 
ao limite sem quaisquer pruridos, por vezes 
aproximando-se espantosamente da atona-
lidade (ouça-se, por exemplo, a cena em que 
Clitemnestra, vilã nesta história, descreve os 
seus pesadelos e ouve em pânico a premonição 
de Electra). A diferença de personalidade entre 
Electra e a sua irmã é reforçada pela atribuição 
a Crisótemis de sonoridades mais estáveis e 
diatónicas, de tradição mais marcadamente 
romântica. Há um admirável refinamento na 
forma como Strauss cuida das gradações entre 
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os momentos de grande sofrimento/escuridão 
(fortemente dissonantes) e os de apaziguamen-
to/brilho (mais consonantes). O escopo des-
sa expressividade é notório se atentarmos no 
momento em que Electra reconhece o irmão 
(“Orestes!”): o choque emocional que dela se 
apodera é correspondido por uma intervenção 
orquestral violentíssima, com as dissonâncias 
amontoadas numa orquestração que aparen-
ta o caos musical; mas gradualmente tudo se 
metamorfoseia num terno apaziguamento fei-
to com sonoridades bem mais claras e suaves 
(ouve-se até uma espécie de reminiscência de 
canção de embalar na orquestra, ou mesmo o 
motivo de “amor de Electra por Orestes”, após 
a fala “ninguém se mexe...”). A ambiguidade 
do final, com justaposição de acordes apa-
rentemente desconexos, dá a sensação de 
que a história destas personagens não termi-
na por aqui — e assim o confirmam episódios 
futuros, constantes de outras narrativas da 
tradição grega.

POST-SCRIPTUM, 1909-

A música germânica e o legado 
de Elektra

No ano em que Strauss assinava a Elektra, 
Mahler escrevia a 9.ª Sinfonia, com passagens 
que deixavam no ar a ideia de um desvaneci-
mento do centro tonal. O “Adagio” da sua 10.ª 
(1910-11, incompleta) contém um grito orquestral 
cuja expressão não está longe da que ouvimos 
quando Electra reconhece Orestes. Por essa 
altura, Schoenberg fazia já o seu próprio cami-
nho a partir de onde Strauss tinha ficado, tendo 
inaugurado no mesmo ano da Elektra a escrita 
de música atonal, da qual surgiriam obras como 
o monodrama expressionista Erwartung — em 
torno de uma mulher que, ansiosa e assustada, 
procura o seu amado na noite escura da floresta 
e se depara com o seu cadáver.

Nas primeiras apresentações, o sucesso de 
Elektra ficou aquém do entusiasmo de Strauss 
e do impacto de Salomé, mas em Abril, após 
uma apresentação em Milão, Hofmannsthal lê 
numa carta do parceiro que a “crise” com a obra 
está finalmente superada. Os dois continuariam 
a parceria em várias óperas até à morte do 
libretista, em 1929, mas tornou-se claro que não 
havia como seguir na mesma linha após o pon-
to extremado de Elektra. O Cavaleiro da Rosa 
(1909-10) mostrou desde logo uma direcção 
drasticamente diferente, bem mais ligada às 
sonoridades diatónicas tradicionais e à tradição 
musical vienense. Só depois da Grande Guerra, 
na década de 1920, é que surgiria uma ópera 
na esteira do caminho aberto por Elektra — o 
Wozzeck de Alban Berg, verdadeiro ex-líbris 
da ópera atonal que incorpora e transcende 
os modelos de todos os compositores men-
cionados nestas linhas. Mas esse é já capítulo 
para uma outra história.

PEDRO ALMEIDA, 2023
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Stefan Blunier direcção musical 

Stefan Blunier tornou-se maestro titular da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
no início de 2021. Além dos seus compromissos 
no Porto, a temporada 2022/23 leva-o a dirigir 
a Orquestra Nacional de Lille e a Filarmónica de 
Copenhaga. Na temporada passada, foi con-
vidado para os pódios da Orquestra da Suíça 
Romanda, da Sinfónica de Berna, da Orquestra 
Estatal de Darmstadt, da Sinfónica da Ópe-
ra de Toulon e da Sinfónica de Singapura. Em 
Junho de 2022 regressou à Ópera Alemã do 
Reno com Macbeth de Verdi.

Depois da nova produção de Wozzeck de 
Berg, no Grand Théâtre de Genève, em 2017, 
Blunier foi imediatamente convidado para 
uma nova produção de O Barão Cigano. Diri-
giu depois Lohengrin na Ópera de Frankfurt, 
onde foi recentemente bem-sucedido com 
Daphne, Tristão e Isolda e Carmen. É convidado 
frequente da Ópera Alemã de Berlim, onde se 
apresentou com Carmen, Salomé e O Morce-
go. Dirigiu Diálogos das Carmelitas de Poulenc 
na Ópera Estatal de Hamburgo, Os Contos de 
Hoffmann na Den Norske Opera (Oslo) e na 
Komische Oper (Berlim), e ainda uma nova 
produção de Der ferne Klang de Schreker na 
Ópera Real Sueca.

Com produções como Der Golem de Eugen 
d’Albert e Irrelohe de Schreker, Blunier ajudou 
a Orquestra Beethoven e a Ópera de Bona a 
conquistarem prestígio para lá da sua região, 
durante o período em que foi director geral de 
música da cidade, até 2016. Ambas as óperas 
foram editadas pela Dabringhaus & Grimm e 
receberam vários prémios: ECHO 2011 (Golem) 
e 2012 (Irrelohe), bem como o Prémio da Crítica 
Discográfica Alemã 2012 (Irrelohe). O seu tra-
balho com esta orquestra incluiu uma impres-
sionante discografia, com obras raramente 

apresentadas de Bruckner, Liszt e Schmidt, 
bem como um ciclo dedicado a Beethoven.

Como maestro de ópera, tem-se apresen-
tado em cidades como Munique, Hamburgo, 
Leipzig, Estugarda, Montpellier, Oslo, Berna 
e Londres. Como convidado, dirigiu pratica-
mente todas as orquestras sinfónicas das 
rádios alemãs, a Orquestra da Gewandhaus 
de Leipzig, a Sinfónica de Duisburg, o Frank-
furt Museumskonzerte e muitas orquestras da 
Dinamarca, da Bélgica, do Extremo Oriente, da 
Suíça e de França. Entre os seus compromissos 
recentes, destacam-se a Sinfónica NHK, a Sin-
fónica Escocesa da BBC, a Sinfónica Nacional 
da Irlanda, a Filarmónica de Estugarda, a Sin-
fónica do Porto Casa da Música, a Staatsphil-
harmonie Rheinland-Pfalz, a Filarmónica do 
Sul dos Países Baixos, a Rádio Norueguesa e a 
Century Symphony Orchestra de Osaka. Para-
lelamente aos seus compromissos em Bona, 
foi maestro convidado principal da Orquestra 
Nacional da Bélgica (2010-2013).

Natural de Berna (Suíça), Stefan Blunier 
estudou piano, trompa, composição e direcção 
de orquestra em Berna e na Escola Superior 
Folkwang, em Essen. É fundador do Ensem-
ble für Neue Musik Essen. Depois do suces-
so alcançado nos Concursos de Direcção de 
Besançon e Malko, foi nomeado maestro titular 
associado em Mannheim e director musical e 
maestro titular em Darmstadt (2001-2008), 
antes de assumir o seu mandato como direc-
tor geral de música da Ópera e da Orquestra 
Beethoven de Bona (2008-2016).



Lise Lindstrom soprano

As performances líricas da soprano ameri-
cana Lise Lindstrom deixam uma impressão 
inesquecível no público e na crítica um pouco 
por toda a parte. Em papéis principais que vão 
de Turandot a Salomé, passando por Senta, 
Fäberin, Electra e Brünnhilde, as suas interpre-
tações envolventes levaram-na à Metropolitan 
Opera, às óperas de San Diego e São Francis-
co, ao Gran Teatre del Liceu, à Ópera Alemã 
de Berlim, à Ópera Estatal de Viena, à Royal 
Opera House Covent Garden, ao Teatro alla 
Scala de Milão, à Ópera Estatal de Hamburgo, 
à Opera Australia, aos Les Chorégies d’Oran-
ge, ao Festival Verbier e à Arena di Verona. Foi 
recentemente aclamada como “… uma fenome-
nal Färberin. De estatura pequena, interpretou 
o papel com imensa expressão. Tem um caris-
ma tão grande que é impossível não olhar para 
ela” (Place de l’Opera).

Para a temporada 2020/21, Lise Lindstrom 
tinha agendada a estreia como Isolda, em Tris-
tão e Isolda, em concertos com a Orquestra 
Sinfónica de Tóquio; como Brünnhilde, em Cre-
púsculo dos Deuses, com a Filarmónica de 
Londres; e em produções de A Valquíria e Cre-
púsculo dos Deuses com a Ópera de Leipzig. 
Estes compromissos foram cancelados devido 
à pandemia causada pela Covid-19. Interpretou 
Brünnhilde em O Anel do Nibelungo na Ópera 
de Leipzig, em Abril de 2021.

Na temporada 2019/20, a cantora foi Turan-
dot na sua estreia com o Gran Teatre del Liceu 
em Barcelona e no regresso à colaboração 
com a Opera Australia, e interpretou o papel 
de Salomé com a Ópera Estatal de Viena. Tra-
balhou pela primeira vez com a Orquestra Sin-
fónica de Dallas, em Andromache’s Farewell de 
Barber (com direcção de Fabio Luisi), e com a 
Filarmónica de Roterdão (dirigida por Yannick 

Nézet-Séguin), na qualidade de Färberin em 
concertos semi-encenados de A Mulher sem 
Sombra. Nesta temporada foi ainda lançado 
o primeiro disco de Lise Lindstrom, Siegfried 
Act III de Wagner (Naxos Deutschland), com 
o maestro Pietari Inkinen e a Filarmónica da 
Rádio Alemã. A crítica considerou que “Lind-
strom traz qualidade instantânea de estrela 
para o papel de Brünnhilde”.



Monika Bohinec meio-soprano 

A meio-soprano esloveno-austríaca Monika 
Bohinec é cantora residente da Ópera Estatal 
de Viena desde Setembro de 2011, onde ganhou 
reputação rapidamente enquanto especialista 
em Verdi e Wagner, entre outros. Nesse palco 
interpretou um largo espectro de papéis, tais 
como Eboli (Don Carlos de Verdi), Azucena 
(Il Trovatore), Mrs. Quickly (Falstaff de Verdi), 
Ulrica (Um Baile de Máscaras de Verdi), Fene-
na (Nabucco de Verdi), Maddalena (Rigole-
tto de Verdi), Sara di Nottingham (Roberto 
Devereux de Donizetti), Ježibaba (Rusalka de 
Dvořák), Erda (O Ouro do Reno e Siegfried de 
Wagner), Fricka (O Ouro do Reno e A Valquí-
ria de Wagner), Polina e Daphnis (A Dama de 
Espadas de Tchaikovski), Hexe (Hänsel e Gre-
tel de Humperdinck), Auntie (Peter Grimes de 
Britten), Gora (Medea de Reimann), etc. Can-
tou também os papéis de Princesa Estrangei-
ra (Rusalka de Dvořák) e de Cassandra (Les 
Troyens de Berlioz) em aclamadas estreias na 
Ópera Estatal de Viena.

Monika Bohinec tem trabalhado com maes-
tros como Christian Thielemann, Sir Simon 
Rattle, Franz Welser-Möst, Philippe Jordan, 
Adam Fischer, Valery Gergiev, Marco Armiliato, 
Sir Jeffrey Tate, Ivor Bolton, Peter Schneider, 
Daniele Gatti, Simone Young, Paolo Carignani e 
Giampaolo Bisanti. Nas temporadas recentes, 
apresentou-se como convidada na Metropoli-
tan de Nova Iorque, na Ópera Estatal da Bavie-
ra em Munique, no Teatro Real de Madrid, na 
Semperoper de Dresden, no Bunka Kaikan de 
Tóquio, na Ópera de Frankfurt, no Teatro Estatal 
de Wiesbaden, no Teatro Estatal de Gärtner-
platz (Munique), no Festival de Salz burgo, etc. 
O repertório que a tem levado aos palcos inter-
nacionais inclui papéis como Amneris (Aida de 
Verdi), Azucena (Il Trovatore), Carmen (Carmen 

de Bizet), Maddalena (Rigoletto de Verdi), 
Ortrud (Lohengrin de Wagner), Fricka (O Ouro 
do Reno e A Valquíria), Brangäne (Tristão e Isol-
da de Wagner), Sara di Nottingham (Roberto 
Devereux), Clitemnestra (Elektra de R. Strauss), 
La Principessa di Bouillon (Adriana Lecouvreur 
de Ciela), Giulietta (Os Contos de Hoffmann de 
Offenbach), Laura e La Cieca (La Gioconda 
de Ponchielli), Ulrica (Um Baile de Máscaras), 
Czipra (O Barão Cigano de J. Strauss), Konts-
chakowna (Príncipe Igor de Borodin) e Marina 
(Boris Godunov de Mussorgski).

Em 2006, enquanto estudante no Mozar-
teum de Salzburgo e na Universidade de Música 
e Artes do Espectáculo de Viena, sob a orienta-
ção de Claudia Visca, estreou-se como canto-
ra de ópera no papel de Clarissa (O Amor das 
Três Laranjas de Prokofieff), na Ópera Estatal 
Eslovena. Depois de se formar, em 2008, inte-
grou o colectivo de solistas do Teatro Nacional 
de Mannheim (Alemanha), entre 2009 e 2011.

Como intérprete de canção e concerto, 
actuou em recital no Musikverein de Viena, 
no concerto de Ano Novo da Konzerthaus de 
Viena e noutros palcos prestigiantes de Viena, 
Munique, Berlim, Amesterdão, Paris, Nova Ior-
que e São Petersburgo.

A voz de Monika Bohinec pode ser ouvida 
na gravação integral de O Anel do Nibelungo 
de Wagner, pela Ópera Estatal de Viena sob a 
direcção de Christian Thielemann (Deutsche 
Grammophon), e em Iolanta de Tchaikovski 
(Deutsche Grammophon) com Anna Netrebko. 
Participações suas no Festival de Salzburgo 
estão registadas em DVD, incluindo Os Mes-
tres Cantores de Nuremberga de Wagner e 
O Labirinto de Winter.



Jeff Martin tenor

O tenor americano Jeff Martin afirmou-se 
como um dos mais versáteis intérpretes, tanto 
no domínio operático, como nos palcos de con-
certo. O vasto domínio de línguas e o repertório 
diversificado garantiram-lhe sucesso numa 
grande variedade de géneros, das Paixões de 
Bach a óperas dos séculos XX e XXI. 

Depois de ter concluído os estudos em Prin-
ceton e Cincinnati, Jeff Martin deu início à sua 
carreira europeia na Alemanha, onde continua a 
construir um repertório ambiciosamente varia-
do. Cantou em importantes salas de concertos 
e de ópera, incluindo o Teatro Bolshoi de Mos-
covo, a Ópera de Lyon, as óperas estatais de 
Munique, Estugarda, Dresden e Hamburgo, a 
Ópera de Colónia, a Catedral de Notre Dame 
(Ensemble Orchestral de Paris), o Teatro Esta-
tal de Nuremberga, o Teatro de Dortmund e o 
Teatro Nacional de Mannheim.

Allison Oakes soprano 

Allison Oakes afirmou-se, nas últimas tem-
poradas, como uma das mais proeminentes 
sopranos dramáticas da nova geração, com 
elogiadas interpretações de Crisótemis em 
Elektra (Metropolitan de Nova Iorque, Semper-
oper de Dresden e Ópera Alemã de Berlim), 
Carlotta em Die Gezeichneten (Concertge-
bouw de Amesterdão), Salomé e Marietta em 
A Cidade Morta (Ópera Estatal de Hambur-
go), Salomé e Elisabeth/Vénus em Tannhäuser 
(Ópera Alemã de Berlim), assim como Isolda 
em Tristão e Isolda e Brünnhilde em Siegfried 
(Festival Wagner de Budapeste).

Na temporada 2022/23, a soprano britâni-
ca estreia-se enquanto Sieglinde em A Valquí-
ria, sob a batuta de Christian Thielemann, na 
Sächsische Staatsoper de Dresden. A Ópera 
Nacional Inglesa de Londres convidou-a para 
interpretar Marie/Marietta numa nova produ-
ção de A Cidade Morta. Dirigida por Stefan 
Blunier, é ouvida no Porto como Crisótemis 
numa versão de concerto de Elektra. Com a 
Filarmónica de Duisburg e a maestrina Eun 
Sun Kim, canta a Nona Sinfonia de Beethoven.

Dos momentos importantes da sua carreira 
fazem parte as estreias nos papéis de Brünn-
hilde (A Valquíria e Siegfried em concerto na 
Philharmonie de Berlim e num concerto dedi-
cado a Wagner no Festival Ravello, dirigido por 
Donald Runnicles), Senta em O Holandês Voa-
dor (Ópera Estatal de Hamburgo), Brünnhil-
de em A Valquíria (Ópera de Leipzig) e Isolda 
numa nova produção de Tristão e Isolda (Teatro 
Giuseppe Verdi em Trieste). Cantou as Quatro 
Últimas Canções de Strauss com a Orquestra 
Sinfónica de Bournemouth, no Reino Unido. 
No Teatro Nacional de Mannheim, recebeu os 
aplausos do público enquanto Salomé e Isolda. 
Entre 2013 e 2015, participou em interpretações 



de O Anel do Nibelungo no Festival de Bayreuth, 
enquanto Freia (O Ouro do Reno), Gerhilde 
(A Valquíria) e Gutrune (Crepúsculo dos Deu-
ses), dirigida pelo maestro Kirill Petrenko e pelo 
encenador Frank Castorf. Do seu repertório 
constam ainda Miss Jessel (The Turn of the 
Screw), Rosalinde (O Morcego), Elsa (Lohen-
grin), Tosca, Marschallin (O Cavaleiro da Rosa) 
e Marie (Wozzeck). 

Allison Oakes participou em concursos 
internacionais de canto onde conquistou várias 
distinções. Na edição de 2010 do Prémio Inter-
nacional Wagner Lauritz-Melchior, na Dina-
marca, arrecadou não só o 1.º prémio, como 
também os prémios do público e da orques-
tra. Venceu também o Prémio Internacional 
de Canto Robert-Stolz, em 2005, tendo ain-
da levado para casa o galardão resultante da 
escolha do público em Hamburgo.

Nascida do Reino Unido, Allison Oakes for-
mou-se em Radiologia antes de estudar música 
na Alemanha. Teve aulas com Gudrun Fischer 
e completou os estudos com distinção.

Boaz Daniel barítono 

Boaz Daniel é convidado regular dos teatros de 
ópera e salas de concertos dos mais diferentes 
locais do mundo. Na presente temporada, é de 
particular interesse a sua estreia no papel de 
Orestes em Elektra, num concerto da Orques-
tra Sinfónica do Porto Casa da Música dirigido 
por Stefan Blunier.

Entre os momentos altos dos últimos anos 
incluem-se as participações em A Mulher sem 
Sombra (Ópera de Berlim), O Tabardo, Os Ban-
didos, Don Giovanni (Volksoper de Viena), Tris-
tão e Isolda (Ópera de Berlim, Festival Wagner 
de Budapeste, Teatro Colón de Buenos Aires, 
BBC Proms em Londres, Ópera de Hambur-
go, Semperoper de Dresden, Ópera de São 
Francisco e Perth), Carmen (Tóquio), Rienzi 
(Budapeste), Parsifal (Festival de Lanaudière, 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona e Ópera 
de Colónia), As Bodas de Fígaro (Semperoper 
de Dresden), Lucia di Lammermoor (óperas 
de Berlim e Colónia), Crepúsculo dos Deuses 
(óperas de Berlim e Oviedo), Fidelio (Telavi-
ve), Die Soldaten (Teatro alla Scala de Milão e 
Festival de Salzburgo), Os Mestres Cantores 
de Nuremberga (Ópera de Viena), Don Carlo 
(óperas de Berlim e da Baviera em Munique), 
Falstaff e Ernani (Ópera Lírica de Chicago), Um 
Baile de Máscaras (Ópera de Frankfurt), Lohen-
grin (Covent Garden de Londres) e a sua estreia 
enquanto Michele (O Tabardo), Franz (Os Ban-
didos) e Rigoletto na Volksoper de Viena.

Ao lado de Anna Netrebko e de Rolando 
Villazon, Boaz Daniel gravou o papel de Mar-
cello para o lançamento do CD e do DVD de 
La Bohème com a Orquestra Sinfónica da Rádio 
da Baviera, dirigida por Bertrand de Billy.

Concertos recentes levaram-no a Munique 
e, com o maestro Kirill Petrenko, a Bregenz, 
para a Sinfonia n.º 8 de Mahler, bem como ao 



Kunstfestspiele Herrenhausen, onde cantou 
Gurre-Lieder de Schoenberg sob a batuta de 
Ingo Metzmacher.

Boaz Daniel nasceu em Telavive, cidade 
onde se formou em 1996, na Academia de 
Música Rubin. Completou um segundo nível 
de estudos no Conservatório de Viena. Ainda 
enquanto estudante, colaborou com a Nova 
Ópera de Israel. Está ligado à Ópera Estatal de 
Viena desde 1998 (até 2005 enquanto cantor 
residente e, depois, como artista convidado), 
com um vasto repertório: entre outros, Falstaff 
(Ford), Tristão e Isolda (Kurwenal), Lohengrin 
(Heerrufer), Parsifal (Klingsor), Hänsel e Gre-
tel (Peter Besenbinder), Ariadne auf Naxos 
(Musiklehrer), Madama Butterfly (Sharpless), 
Manon Lescaut (Lescaut), As Bodas de Fíga-
ro (Graf), O Elixir do Amor (Belcore), Puritani, 
Simon Boccanegra (Paolo), La Bohème (Mar-
cello), Carmen, Lucia di Lammermoor, O Mor-
cego, La Juive, A Dama de Espadas, Fausto, 
Don Carlo, Crepúsculo dos Deuses (Gunther) 
e Um Baile de Máscaras (Renato).

Luís Rendas Pereira baixo 

Luís Rendas Pereira tem-se apresentado regu-
larmente como solista em ópera, oratória e 
canção. Destacam-se as personagens pro-
tagonistas em As Bodas de Fígaro e Così fan 
tutte de Mozart; The Old Maid and the Thief e 
O Telefone de Menotti; La Serva Padrona de 
Pergolesi; e Rita de Donizetti — as últimas qua-
tro em versões portuguesas. Trabalhou com 
os encenadores Claudio Hochman, António 
Durães, Cláudia Marisa, Paulo Lapa e Roberto 
T. Vecchia, entre outros. Fez parte dos elencos 
de estreia de Ainda não vi-te as mãos (Homem), 
de Edward d’Abreu, e Geraldo e Samira, de 
Amílcar Vasques Dias.

Interpretou um vasto repertório de orató-
ria e concerto. Destacam-se a participação 
no Te Deum de Charpentier, o papel de Adão 
em A Criação de Haydn, os solos em diversas 
cantatas, na Oratória de Natal, no Magnificat 
e na Missa em Si menor de Bach, a Oratória 
de Natal de Saint-Saëns, a Missa Cellensis de 
Haydn, as Vésperas de Monteverdi e os solos 
dos Requiem de Mozart, Fauré, Duruflé e Delius.

Apresentou-se com as orquestras Filarmo-
nia das Beiras, Clássica da Madeira, Barroca 
Casa da Música, Clássica de Espinho, Clássica 
do Centro, do Norte e ESART, e com o Remix 
Ensemble. Foi dirigido por H. Niquet, L. Cum-
mings, P. Hillier, Cesário Costa, B. Brönnimann, 
A. Vassalo Lourenço, S. Alapont, Brian MacKay 
e Gonçalo Lourenço, entre outros.

Luís Rendas Pereira ganhou o 1.º prémio 
(ex-aequo) no Concurso Santa Cecília (2013) 
e 3.os prémios no Concurso Cidade do Fundão 
(2014 e 2016). Foi finalista do 11.º Concurso de 
Canto da Fundação Rotária, premiado pela 
melhor interpretação de canção estrangeira, 
e conquistou o 2.º prémio no Concurso José 
Augusto Alegria (Évora), em 2021.



Eva Braga Simões soprano 

Natural de Braga, Eva Braga Simões estudou 
piano e flauta, e concluiu o curso complementar 
de Canto no Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga. Licenciou-se em Canto 
pela Universidade de Aveiro, tendo sido distin-
guida com uma bolsa de mérito. 

Há mais de uma década que se dedica à 
interpretação de música antiga e contempo-
rânea, tendo actuado em Portugal, Espanha, 
França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, 
Itália, Suécia e Dinamarca. Trabalhou com Paul 
Hillier, Simon Carrington, James Wood, Kas-
pars Putniņš, Peter Rundel, Graham O’Reilly, 
Peter Philips, Baldur Brönnimann, Ketil Haug-
sand, Andrew Parrott, Laurence Cummings, 
Sofi Jeannin, Arianna Savall e Steve Reich, 
entre outros.

Colabora regularmente com agrupamentos 
vocais e instrumentais como o Vocal Ensemble 
e o Cardo Roxo. É membro do Carmina Cor-
dis Ensemble, do Coro Casa da Música (des-
de a sua constituição) e membro fundador do 
ensemble Cupertinos, especializado em poli-
fonia portuguesa. Com este lançou, em 2018, o 
CD Requiem, Lamentations & Motets de Manuel 
Cardoso, que conquistou um Prémio da Críti-
ca Discográfica Alemã (2019) e o Prémio Gra-
mophone (2019, na categoria música antiga).

Ângela Alves soprano 

Ângela Alves iniciou os estudos vocais com 
Ana Paula Oliveira, licenciou-se sob a orienta-
ção de Fernanda Correia e concluiu o mestrado 
sob a orientação de António Salgado. Realizou 
cursos de aperfeiçoamento vocal com Jill Feld-
man, Christoph Rösel, Jorge Chaminé, Lorraine 
Nubar, Dalton Baldwin, Rodolf Piernay, Charles 
Spencer, Gundula Janowitz, Hilde Zadeck, Lau-
ra Sarti, Enza Ferrari e Susan Waters.

No campo da ópera interpretou Grillet-
ta (O Boticário de Haydn), Rowan (The Little 
Sweep de Britten), Helen (Hin und Zurück de 
Hindemith), Serpina (La Serva Padrona de Per-
golesi), Pamina (A Flauta Mágica de Mozart), 
Donzela Guerreira (A Donzela Guerreira de 
Maria de Lurdes Martins), Anna I e Jessie 
(Os Sete Pecados Mortais e Mahagony Song-
spiel de Kurt Weill), Berta (O Barbeiro de Sevi-
lha de Rossini), Dorabella (Così fan tutte de 
Mozart), Pirene (Auto de Coimbra de Manuel 
Faria), Frasquita (Carmen de Bizet), Mademoi-
selle Silberklang (O Empresário de Mozart), 
Adina (O Elixir do Amor de Donizetti), Bastienne 
(Bastien und Bastienne de Mozart), Abades-
sa (Amor de Perdição de João Arroyo) e Aia I 
(O Sonho de Pedro Amaral).

Foi solista em várias obras sacras e tra-
balhou sob a direcção musical de reputados 
maestros, tais como: Manuel Ivo Cruz, Mário 
Mateus, Filipe Nabuco Silvestre, António Saiote, 
António Sérgio Ferreira, Pedro Amaral, Paulo 
Martins, Artur Pinho, Osvaldo Ferreira, Rui Mas-
sena, Juam Trillo, James Holmes, Nikša Bareza, 
Emilio de César, Marc Tardue, Nicholas Kok, 
Laurence Cummings, Paul Hillier, Simon Car-
rington, Baldur Brönnimann, Michael Sander-
ling, Hervé Niquet, entre muitos outros.

Integra o Coro da Casa da Música desde a 
sua formação.



Bernardo Pinhal tenor 

Bernardo Pinhal é um pianista e cantor natu-
ral do Porto. Concluiu a licenciatura em Piano 
na ESMAE, com Miguel Borges Coelho. Estu-
dou depois na prestigiada Escuela Superior 
de Música Reina Sofía com Dimitri Bashkirov 
e na Hochschule für Musik Basel com Claudio 
Martínez Mehner — com quem concluiu, em 
2016, o mestrado em Performance enquanto 
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Entre os professores mais determinantes na 
sua educação destacam-se ainda Denis Los-
sev, Marta Gulyas, Luís Fernando Pérez e Anton 
Kernjak, entre muitos outros.

Foi premiado em diversos concursos nacio-
nais e internacionais, tais como o Concurso 
Internacional de San Sebastián, o Concurso 
de Santa Cecília do Porto ou o Prémio Novos 
Talentos AGEAS (em duo com o pianista Sérgio 
de A). Tocou nas mais prestigiadas salas por-
tuguesas, como solista ou músico de câmara. 
Gravou ou participou na gravação de cinco 
discos, um filme-concerto — (a)Variações — e 
vários vídeos em duo como pianista e arranja-
dor. É também compositor de canções.

É pianista habitual do festival Gravíssimo! 
desde 2017, tal como do Prémio Suggia. Tocou 
com o Quarteto Contratempus e foi pianista na 
Companhia all’Opera. É membro suplente do 
Coro Casa da Música e membro habitual dos 
Moços do Coro, da Schola Cantorvm Colegiada 
de Cedofeita, da Ópera Encantada e da Cape-
lla Duriensis. Foi um dos coralistas da ópera 
Mátria, de Fernando Lapa, foi performer do 
Guarda-Jóias e é o pianista do ensemble de 
Gaudeamus, de António Victorino d’Almeida. 

Bernardo Pinhal estuda canto com Deolinda 
Resende e Luís Rendas Pereira.

Nuno Mendes baixo 

Natural de Ansião, Nuno Mendes iniciou os 
estudos de canto no Conservatório de Músi-
ca de Coimbra, em 2002, sob a orientação de 
Isabel Melo e Silva. Concluiu as licenciaturas 
de Professores de Educação Musical do Ensi-
no Básico, na Escola Superior de Educação de 
Coimbra (2006), e de Canto, na Universidade 
de Aveiro (2013, classe de Joaquina Ly). Fre-
quentou masterclasses e aulas de aperfeiçoa-
mento de técnica vocal com Carla Pais, Pierre 
Mak e Susan Waters. Foi aluno do Minho Inter-
national Vocal Studio (MIVS), onde trabalhou 
com Dora Rodrigues.

Como solista, interpretou diversas oratórias 
e óperas, entre as quais se destacam: Requiem 
de Fauré, Passio de Arvo Pärt, Requiem de 
Mozart, Oratória de Natal de J. S. Bach, Sal-
ve Regina (ZWV 139) de Jan Dismas Zelenka, 
Gianni Schicchi de Puccini, Livietta e Tracollo 
de Pergolesi, Pimpinone de Telemann, Bas-
tien und Bastienne de Mozart e Os Contos de 
Hoffmann de Offenbach.

Como coralista, integrou agrupamentos 
como o Grupo Vocal Ad Libitum, o Ensemble 
Vocal ADARTE, a Capela Gregoriana Psalte-
rium e o Vocal Ensemble. Cantou com o Tenso 
Europe Chamber Choir, o Coro Anonymus e o 
Ars Nova Copenhagen. Tem-se apresentado 
regularmente com a Capella Duriensis e os 
Moços do Coro. Canta no Coro Casa da Música 
desde 2013. Com o grupo Cupertinos, do qual 
é membro efectivo desde 2018, participou na 
gravação de três CD para a editora Hyperion. 



Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier 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 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, Philippe 
Manoury e Rebecca Saunders, a que se junta 
em 2023 o compositor e maestro Enno Poppe.

A Orquestra tem pisado os palcos das 
mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela 
e Brasil, e em 2021 actuou pela primeira vez 
na emblemática Philharmonie de Colónia. Em 
2023, apresenta novas encomendas da Casa 
da Música aos compositores Heiner Goebbels, 
Pedro Amaral, José Maria Sanchez -Verdú, Klaus 
Ospald e João Caldas. Nesta temporada, des-
taca-se ainda a interpretação da ópera Elektra 

de Richard Strauss, da cantata Carmina Burana 
de Carl Orff e de várias obras em estreia nacio-
nal — entre as quais A House of Call. My Imagi-
nary Notebook de Heiner Goebbels, Requiem 
de Hans Werner Henze, o Concerto para pia-
no e orquestra de Ferruccio Busoni e Stele de 
György Kurtág.

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 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.



Coro Casa da Música

Paul Hillier maestro emérito
Pedro Teixeira maestro adjunto

Fundado em 2009, o Coro Casa da Música é 
constituído por uma formação regular de 18 
cantores, que se alarga a formação média ou 
sinfónica em função dos programas apresen-
tados. Contou com Paul Hillier como maestro 
titular, até 2019, e tem sido também dirigido 
por outros maestros prestigiados no âmbi-
to da música coral, como Simon Carrington, 
Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin Gritton, 
Sofi Jeannin, Andrew Parrott, Marco Menco-
boni, Grete Pedersen, Kaspars Putniņš, Nacho 
Rodríguez, Gregory Rose, Nils Schweckendiek, 
Léo Warynski e James Wood. As suas parti-
cipações em programas corais-sinfónicos 
levam-no a trabalhar com os maestros Mar-
tin André, Stefan Blunier, Douglas Boyd, Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Michael Sanderling, Christoph König, 
Peter Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, 
destacando-se ainda os programas de músi-
ca antiga com especialistas como Laurence 
Cummings, Paul McCreesh e Hervé Niquet.

As temporadas do Coro Casa da Música 
revelam um repertório ecléctico que se esten-
de desde os primórdios da polifonia medieval 
à nova música. Ao longo dos anos, apresentou 
em estreia mundial obras de Francesco Fili-
dei, Michael Gordon, Gregory Rose, Manuel 
Hidalgo, Carlos Caires e ainda uma partitu-
ra reencontrada de Lopes-Graça. Fez ainda 
estreias nacionais de obras de compositores 
fundamentais do nosso tempo como Birtwistle, 
Manoury, Dillon, Haas ou Rihm, e tem interpre-
tado outras figuras-chave dos séculos XX e XXI, 
como Lachenmann, Schoenberg, Stockhausen, 
Gubaidulina, Kagel ou Cage. 

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes-Graça ou a obras corais-sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixei-
ra. O seu primeiro disco, dedicado a Fernan-
do Lopes-Graça, será brevemente editado 
pela Naxos.

As colaborações com os agrupamentos ins-
trumentais da Casa da Música têm permitido ao 
Coro a interpretação de obras como: Vésperas 
de Monteverdi, Te Deum de Charpentier, Missa 
em Si menor, Oratória de Natal e Magnificat 
de Bach, Messias de Händel, As Estações e 
A Criação de Haydn, Requiem e Missa em Dó 
menor de Mozart, Gurre -Lieder de Schoenberg, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beetho-
ven, Requiem Alemão de Brahms, Requiem de 
Verdi, Missa de Santa Cecília de Haydn, Credo 
de Arvo Pärt e Das klagende Lied de Mahler.

Na temporada de 2023, o Coro acrescenta 
algumas obras fundamentais ao seu repertó-
rio, em parceria com as orquestras da Casa da 
Música: a ópera Elektra de Richard Strauss, a 
cantata cénica Carmina Burana de Carl Orff e o 
Gloria de Vivaldi. Regressa ainda ao emblemá-
tico Magnificat de Bach, no concerto especial 
de Natal. Nos seus concertos a cappella, cobre 
uma gama ampla de períodos históricos, desde 
Pedro de Cristo e Heinrich Schütz a Arvo Pärt, 
György Ligeti e Hugo Distler.

O Coro Casa da Música faz digressões regu-
lares, tendo actuado no Festival de Música Anti-
ga de Úbeda y Baeza e no Auditório Nacional 
de Madrid, no Festival Laus Polyphoniae em 
Antuérpia, no Festival Handel de Londres, no 
Festival de Música Contemporânea de Hud-
dersfield, no Festival Tenso Days em Marse-
lha, nos Concertos de Natal de Ourense e em 
várias salas portuguesas.



Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
José Despujols
Andras Burai
Roumiana Badeva
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Maria Kagan
Catarina Resende*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Paulo Jesus
Catarina Martins
Karolina Andrzejczak
Henrique Gonçalves*
Tomás Costa*

Viola
Mateusz Stasto
Pedro Meireles
Joana Nunes*
Luís Norberto Silva
Hazel Veitch
Biliana Chamlieva
Anna Gonera
Emília Alves
Theo Ellegiers
Rute Azevedo
Eurico Cardoso*
Cristiana Barreiro*
Teresa Fleming*
Catarina Gonçalves*
Helena Leão*
Rita Barreto*

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
João Cunha
Michal Kiska
Sharon Kinder
Aaron Choi
Burak Özkan*
Ana Sofia Leão*
Miguel Braz*

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes*
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Roberto Henriques
Adrian Rowlands*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Pedro Silva*
Tiago Batista*
João Moreira
Frederic Cardoso*
Samuel Marques*
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Cândida Nunes
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Sousa*
Telma Gomes*
André Gomes*
José Bernardo Silva
Bruno Rafael*
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Carlos Leite*
Rui Brito
Leandro Rocha*
Dawid Seidenberg

Trombone
Severo Martinez
André Conde*
Nuno Martins
Gonçalo Dias*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé
José Afonso Sousa*

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan
Erica Versace*

Celesta
Jonathan Ayerst*

*instrumentistas convidados



Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda
Ana Caseiro

Contraltos 
Brígida Silva
Gabriela Braga Simões
Joana Valente
Joana Guimarães
Maria João Gomes
Sara Cruz

Tenores  
Bernardo Pinhal
Gabriel Neves dos Santos
Gonçalo Limpo Faria
Luís Toscano
Miguel Leitão
Vitor Sousa

Baixos 
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres 
Tiago Matos
Tomé Azevedo

Maestro adjunto
Pedro Teixeira

Pianista co-repetidor
Luís Duarte





MECENAS CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


