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ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

LOThAR ZAgROSEk dIrecção mUSIcAL 
hERbERT SChUCh pIAno

1ª Parte

Felix Mendelssohn
Mar calmo e viagem próspera, op.27 
[1828; c.12min.]

Claude Debussy
La Mer, três esboços sinfónicos para 
orquestra [1903 ‑05; c.23min.]

1. De l’aube a midi sur la mer
2. Jeux de vagues
3. Dialogue du vent et de la mer

2ª Parte

Johannes brahms
Concerto para piano e orquestra nº 1 
em Ré menor, op.15 [1858; c.44min.]

1. Maestoso
2. Adagio
3. Rondo: Allegro non troppo

Cibermúsica | 20:15
Palestra pré ‑concerto por Rui Pereira 
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«Cosa diciamo quando diciamo: mare? 
Diciamo l’imenso mostro capace di di‑
vorarsi qualsiasi cosa, o quell’onda che 
ci schiuma intorno ai piedi? L’acqua 
che puoi tenere nel cavo della mano o 
l’abisso che nessuno può vedere? Di‑
ciamo tutto in una parola sola o in una 
sola parola tutto nascondiamo? Sto qui, 
a un passo dal mare, e neanche riesco a 
capire dov’é. Il mare. Il mare.»

A. Baricco, Oceano Mare. Milão, 
BUR: 37 ‑38.

A primeira parte do presente programa 
propõe ‑nos duas obras subordinadas à 
temática do mar, a imensa massa de água 
que tem sido objecto de fascínio por parte 
de vários autores provenientes dos mais 
diversos campos da arte ao longo da his‑
tória. Para além de ser um símbolo de to‑
talidade, o mar é, também, segundo Che‑
valier e Gherbrand, no seu Dicionário de 
símbolos, «o símbolo da dinâmica da vida. 
(…) Águas em movimento, o mar simboli‑
za um estado transitório entre as possibi‑
lidades ainda informais e as realidades for‑
mais, uma situação de ambivalência, que 
é a da incerteza, da dúvida, da indecisão, 
e que pode terminar bem ou mal. Daí que 
o mar seja ao mesmo tempo a imagem da 
vida e da morte (…) cujo símbolo geral se 
aproxima do da água»1.

1 | Lisboa, Teorema: 439 ‑440.

FELIX MENDELSSOhN

hamburgo, 3 de fevereiro de 1809

leipzig, 4 de novembro de 1847

É esse estado transitório, essa ambivalência 
e incerteza do desenlace que podemos en‑
contrar plasmados na Abertura em Ré maior 
op.27, Mar calmo e viagem próspera de Felix 
Mendelssohn. A obra foi escrita em 1828 e 
pensada, tal como a Cantata op.112 de Bee‑
thoven, a partir de dois breves poemas de 
Goethe – Meeresstille e Glückliche Fahrt – cuja 
obra o jovem compositor, detentor da mais 
refinada e selectiva educação que seria pos‑
sível obter na altura e em contacto regular 
com a fina flor do meio literário e intelec‑
tual alemão, conhecia certamente a fundo.

Mas, ao contrário de Beethoven, Mendels‑
sohn dispensou a componente vocal para se 
concentrar unicamente na orquestra, crian‑
do uma obra com uma estrutura bipartida 
Adagio – Allegro, configurando, assim, dois 
quadros correspondentes aos dois poemas. 
Estes foram reproduzidos no início da par‑
titura, num gesto que tornou inequívoco o 
carácter programático da obra, que foi es‑
treada numa sessão privada em Berlim em 
1829 e, publicamente, em 1832, na Singaka‑
demie da mesma cidade, sempre sob a di‑
recção do próprio Mendelssohn.

No Adagio, a calma das águas sugere um 
bom presságio e nada perturba, aparente‑
mente, a travessia que o marinheiro em‑
preende. Contudo, o mar apresenta aqui a 
sua faceta perversa: a imobilidade da água 
começa, pouco a pouco, a ser a fonte de 
um sentimento de inquietação, visto que 
o silêncio assustador da tranquilidade do 
mar pode ser o prenúncio da condenação 
da embarcação que, não podendo assim al‑

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Lothar Zagrosek 
sobre o programa do concerto
www.vimeo.com/90770640
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CLAUDE DEbUSSY

saint ‑german ‑en ‑laye, 22 de agosto de 1862

paris, 25 de março de 1918

Também na globalidade da produção mu‑
sical de Claude Debussy a temática da água 
em todas as suas possíveis manifestações 
ocupa um lugar de destaque: águas límpi‑
das ou turvas, que escondem, matam ou 
dão vida, estagnadas ou em movimento e 
nos seus diversos estados e formas são o 
tema de muitas das suas obras, das minia‑
turas para piano ao grande fresco sinfóni‑
co que hoje poderemos ouvir: La mer, trois 
esquisses symphoniques, estreado em 1905.

No caso deste compositor, a obsessão 
por este elemento é indissociável do mo‑
vimento estético simbolista que surgiu 
em França na transição do séc. XIX para 
o séc. XX como resposta ao Realismo e ao 
Naturalismo, apresentando antes a valori‑
zação da sensação, do sonho, a imagina‑
ção e a espiritualidade. Em La mer, Debus‑
sy, frequentador dos meios e tertúlias dos 
simbolistas, não procura pois, nunca, fazer 
uma descrição pitoresca do mar, mas antes 
uma transposição ou ressonância expres‑
siva e simbólica da evocação de sensações 
que pode provocar. Nesse sentido, trata ‑se 
de uma música que trabalha, sobretudo, 
atmosferas, e não é certamente por acaso 
que o compositor designa os andamentos 
como “esboços”, sendo digno de nota que 
a obra foi escrita longe do mar, na Borgo‑
nha, apenas a partir das suas memórias.

O tratamento dessas atmosferas implica 
uma nova visão da música em que a essên‑
cia da obra musical deixa de ser a página es‑
crita mas, fundamentalmente, a sua realiza‑
ção sonora, dado que muitos dos fenómenos 

cançar o seu destino, se transforma numa 
prisão sobre a qual pairam a solidão e a 
morte potencial, pondo em causa uma 
viagem próspera. É com alívio que o vento 
começa a fazer ‑se sentir, agitando as vagas 
– passagem para o Allegro –, e o tripulante 
aproveita o momento para orientar o barco 
e começa a ver terra, o «longe a aproximar‑
‑se» e o final feliz de um regresso.

Musicalmente, para além do contraste 
estabelecido pela escolha dos andamentos 
para cada um dos poemas, em que o lento 
se aplica à primeira parte e o rápido à se‑
gunda, observa ‑se que, no Adagio, o com‑
positor opta por um efectivo instrumental 
concentrado sobretudo nas cordas e com 
insistência no registo grave. Destacam ‑se 
frases longas com adiamentos de resolu‑
ções tonais ou em que o acorde conclusi‑
vo é, também, aquele que inicia a frase se‑
guinte, contribuindo, não obstante o uso 
tendencialmente exclusivista do modo 
maior, para conferir uma atmosfera cada 
vez mais opressiva. A passagem para o 
Allegro faz ‑se através de um solo de flauta 
e uma clara ênfase nos sopros em geral, 
uma orquestra que desperta na sua tota‑
lidade, visto que agora o compositor não 
hesita no uso de toda a paleta sonora à sua 
disposição, incluindo a percussão, assim 
como uma maior diversidade de técnicas 
nas cordas (como o pizzicato): o marinheiro 
aproveitando todos os recursos para levar 
a bom porto a sua embarcação. Tal é algo 
que não faz sem percalços, como atesta a 
dimensão do andamento e os gestos dra‑
máticos que nele encontramos, a incerte‑
za da chegada a salvo sempre a pairar no 
território, por definição instável, do mar.

alguma ideia de continuidade, esta é feita 
mediante contrastes sucessivos de elemen‑
tos que não se articulam claramente. Estes 
sobrepõem ‑se e sucedem ‑se de uma ma‑
neira imprevisível e indeterminada, geran‑
do um tipo de composição por estratos que 
não se misturam e que permanecem dife‑
renciados, numa tentativa de criar uma si‑
multaneidade de acontecimentos integra‑
dos que procuram aparentar uma compo‑
nente espacial.

Se estas características são comuns a 
grande parte da produção de Debussy, 
La mer é, também, sob muitos aspectos, 
uma obra algo atípica pela articulação em 
três andamentos que, mesmo com uma fi‑
losofia distinta, a filia na tradição sinfónica 
ocidental. De facto, os três esboços aludem 
à forma ‑sonata tradicional, em que a arti‑
culação bipartida de De l’aube a midi sur la 
mer parece sugerir o alinhamento da in‑
trodução lenta e do andamento de sonata, 
que, não estando formalmente presente, 
tende, tal como este último, para um gesto 
conclusivo mediante um final apoteótico. 
Termina, porém, sobre um momento ho‑
rário de especial significado para os sim‑
bolistas: o meio ‑dia, hora da plenitude e, 
tal como a meia ‑noite, de todos os acon‑
tecimentos possíveis. Por seu turno, Jeux 
de vagues desempenha o papel do scher‑
zo enquanto que Dialogue du vent et de 
la mer, com a sua estrutura próxima do 
rondó, certamente o mais convencional 
dos três, emerge como um também con‑
vencional andamento conclusivo.

bárbara villalobos [2007]

que a definem são fenómenos de sonorida‑
de. Daí a enorme importância do timbre en‑
quanto parâmetro musical que, neste caso, 
resulta numa orquestração cuidada e diver‑
sificada na escolha da paleta instrumental.

Por outro lado, a tendência para escrever 
uma música ligada às correntes elementa‑
res do psiquismo humano, mesmo haven‑
do uma estrutura de construção rigorosa 
(que, em La mer, foi ao extremo de uma 
revisão em 1909 que eliminou um com‑
passo), parece colocar o ouvinte sempre 
diante de uma improvisação, uma espécie 
de movimentação um pouco livre e capri‑
chosa de elementos sonoros, como se cada 
peça não fosse um fim em si mas uma rea‑
lização possível de um determinado po‑
tencial sonoro.

Estamos, pois, muito para além do es‑
quema tipológico “princípio/meio/fim” 
arreigado na música erudita ocidental até 
então, para o que contribui muitas vezes 
uma grande ambiguidade tonal, dada pela 
polaridade e/ou sobreposição entre uma 
estabilidade diatónica versus uma instabi‑
lidade cromática. As células (e não frases) 
basilares apresentam uma fisionomia vin‑
cadamente oriental e, como as vagas, apare‑
cem e desaparecem e são variadas, inverti‑
das ou retrovertidas, afastando esta música 
da direccionalidade e hierarquia da tonali‑
dade. Encontramos, ainda, o uso simultâ‑
neo (sobreposto) de padrões rítmicos diver‑
sos e gestos musicais que parecem inaca‑
bados ou cortes ou mudanças súbitas que 
evocam, claramente, o movimento errático 
e aleatório das ondas e/ou do vento.

O resultado é o de uma relação muito 
fluida com o tempo, em que muitas vezes 
a música parece nascer do silêncio, como 
no primeiro andamento e, se se faz sentir 
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ção deste maestro e com o compositor ao 
piano que a obra estreou a 22 de Janeiro de 
1859, havia Schumann falecido três anos 
antes. Sendo recebido com sucesso nessa 
ocasião, este não se repetiu nas vezes se‑
guintes e a obra demorou a conquistar um 
lugar no repertório dos pianistas. Por isso 
viria a ser responsável Clara Schumann, 
aquela que foi uma das maiores pianistas 
de sempre.

rui pereira [2005]

Reno. O ambiente do primeiro andamen‑
to, Maestoso, é pesado e sombrio na sua 
introdução em forte e, ao mesmo tempo, 
contrastante com o lirismo de um segun‑
do tema. Um motivo em semicolcheias e 
um outro de tom exclamativo, representa‑
do em intervalos de quarta e quinta, irão 
aparecer também ao longo do andamento. 
A escrita da parte de piano terá represen‑
tado uma surpresa a todos quantos ouvi‑
ram o concerto pela primeira vez. Não por 
introduzir um novo tema, pois essa era a 
forma tradicional do concerto clássico, 
mas pelo próprio pianismo inerente à es‑
crita de Brahms, altamente pessoal. Longe 
de surpreender pelo virtuosismo, o piano 
insere ‑se na escrita orquestral assumindo 
o carácter de uma sinfonia para piano e or‑
questra mas, na sua falta de fogo ‑de ‑vista, 
é de uma extrema dificuldade de execução.

O segundo andamento, no qual o com‑
positor escreveu “Benedictus qui venit 
in nomine Domine”, é de uma profun‑
da religiosidade e já revela traços da es‑
crita madura de Brahms na sonoridade 
criada pelas cordas em surdina, pelo solo 
de trompa e todo o ambiente solene do 
piano. A citação corrobora a dedicatória 
do concerto a Schumann, a quem Brahms 
chamava “Meu Senhor”.

Um ritmo de dança exposto no piano, à 
boa maneira dos últimos andamentos dos 
concertos solistas, abre o Rondó final onde 
Brahms explora uma das técnicas que lhe são 
mais queridas, a variação. Contendo alguns 
elementos escolásticos, nomeadamente o 
recurso a uma pequena passagem em fuga, 
este andamento encerra o concerto.

Na sua orquestração, Brahms recorreu à 
ajuda de Joachim como forma de colma‑
tar a sua inexperiência. Foi sob a direc‑

JOhANNES bRAhMS

hamburgo, 7 de maio de 1833

viena, 3 de abril de 1897

De entre todos os compositores românti‑
cos, aquele que primeiro deu ao género 
do concerto solista o carácter das grandes 
obras sinfónicas foi Brahms.

Em 1853, Schumann teceu os maiores elo‑
gios ao jovem compositor e augurou ‑lhe o 
mais promissor futuro como sinfonista. No 
ano seguinte, Schumann dava sinais preo‑
cupantes da demência que o acompanhou 
até à morte. Brahms, como num ímpeto de 
homenagear o mentor, iniciou a escrita de 
uma sinfonia em Ré menor. Este projecto, 
que cresceu inspirado no modelo da Nona 
Sinfonia de Beethoven, foi inicialmente es‑
crito para dois pianos por uma questão prá‑
tica e por Brahms ser um excelente pianis‑
ta. Quando a tentativa foi abandonada, e 
lembremos o leitor que haveriam de passar 
cerca de vinte anos até que Brahms escre‑
vesse a sua primeira sinfonia, ficaram os es‑
boços que originaram o seu Primeiro Con-
certo para Piano, também ele em Ré menor. 
Na realidade, a escrita do primeiro piano 
nesse esboço da sinfonia era extremamen‑
te pianística e foram vários os amigos de 
Brahms, entre os quais os maestros Joseph 
Joachim e Otto Grimm, que o aconselharam 
a transformá ‑lo num concerto.

Sendo verdade que muito se roman‑
ceou em torno das origens desta obra e 
do triângulo amoroso entre Brahms, Schu‑
mann, e a sua mulher Clara, o testemunho 
de Joachim atribui a originária sinfonia, 
e o primeiro andamento do concerto re‑
sultante, à trágica tentativa de suicídio de 
Schumann que procurou afogar ‑se no rio 
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certos deste ciclo em Colónia, Munique, 
Roma e Veneza, entre outras cidades. Em 
Setembro de 2013, editou um CD com 
obras destes compositores.

Herbert Schuch nasceu em Temesvar 
(Roménia), em 1979. Estudou piano na sua 
cidade e, em 1988, emigrou com a família 
para a Alemanha, onde vive actualmente. 
Prosseguiu os estudos com Kurt Hantsch e 
Karl ‑Heinz Kämmerling no Mozarteum em 
Salzburgo. Foi particularmente influenciado 
pelos encontros e trabalho com Alfred Bren‑
del. As atenções internacionais voltaram ‑se 
para si quando ganhou três importantes con‑
cursos de piano no espaço de um ano – Ca‑
sagrande, Londres e Beethoven em Viena.

Para além da sua actividade como con‑
certista, colabora com a organização 
“Rhapsody in School”, fundada por Lars 
Vogt e que procura introduzir a música 
clássica nas escolas.

LOThAR ZAgROSEk dIrecção mUSIcAL 

O maestro alemão Lothar Zagrosek estu‑
dou direcção com Hans Swarovsky, Istvàn 
Kertész, Bruno Maderna e Herbert von Ka‑
rajan. Depois dos primeiros trabalhos na 
Alemanha, foi Maestro Titular da Orques‑
tra Sinfónica da Rádio Austríaca em Viena, 
Director Musical da Ópera de Paris, Maes‑
tro Convidado Principal da Sinfónica da 
BBC e Director Musical Geral da Ópera 
de Leipzig. Entre 1997 e 2006 foi Director 
Musical Geral da Ópera Estatal de Estu‑
garda. Durante o seu bem ‑sucedido man‑
dato, conquistou por duas vezes o prémio 
“Maestro do Ano” atribuído pela crítica. 
Entre 2006 e 2011 foi Maestro Titular da 
Orquestra da Konzerthaus de Berlim.

Aclamado internacionalmente pelo seu 
trabalho em ópera, dirigiu em impor‑
tantes teatros de todo o mundo, entre os 
quais os de Viena, Munique, Berlim, Dres‑
den, Frankfurt, Bruxelas, Londres, Veneza 
e Festival de Glyndebourne. Em concerto, 
Lothar Zagrosek trabalhou com muitas das 
principais orquestras do mundo, tais como 
a Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, Fi‑
larmónica de Berlim, Sinfónica da Rádio da 
Baviera, Orquestra do Concertgebouw, Fi‑
larmónica de Londres, Orquestra da Acca‑
demia di Santa Cecilia, Orquestra Nacional 
de França, Sinfónica de Atlanta, Sinfónica 
de Montréal e Sinfónica NHK de Tóquio. 

Lothar Zagrosek é um apoiante conheci‑
do da música contemporânea e tem causa‑
do sensação com interpretações de compo‑
sitores como Rihm, Nono e Lachenmann. 
Mais recentemente, foi reeleito “Maestro 
do Ano” com a ópera Das Mädchen mit den 
Schwefelhölzern de Lachenmann, na Ópera 
Alemã de Berlim. Vários álbuns da sua ex‑

tensa discografia receberam grandes pré‑
mios internacionais, e os seus CDs para o 
ciclo Entartete Musik da Decca são consi‑
derados referências.

hERbERT SChUCh pIAno

Herbert Schuch é considerado um dos mú‑
sicos mais interessantes da sua geração, 
graças à sofisticação do seu repertório e 
das suas gravações. Em 2013 recebeu o 
ECHO Klassik pela gravação do Concerto 
para piano de Viktor Ullmann e do Con‑
certo para piano nº 3 de Beethoven, com a 
Orquestra Sinfónica da WDR dirigida por 
Olari Elts. Em 2012 tinha já conquistado 
o mesmo prémio na categoria de “Grava‑
ção de Música de Câmara do Ano” pelo seu 
CD com quintetos para piano e sopros de 
Beethoven e Mozart.

Herbert Schuch tem trabalhado com or‑
questras como a Filarmónica de Londres, 
Sinfónica NHK, Camerata Salzburg, Resi‑
dentie Orkest de Haia, Sinfónica de Bam‑
berg, Philharmonie de Dresden e as sinfóni‑
cas das rádios hr, MDR, WDR, NDR Hanôver 
e DR (Rádio Dinamarquesa). É convidado 
regular de festivais tais como Kissinger 
Sommer, Rheingau Musik Festival, Klavier‑
‑Festival Ruhr e Salzburger Festspiele. Cola‑
bora com os maestros Pierre Boulez, Andrey 
Boreyko, Douglas Boyd, Lawrence Foster, 
Eivind Gullberg Jensen, Jakub Hrusa, Jun 
Märkl, Yannick Nézet ‑Séguin, Jonathan 
Nott, Markus Poschner, Michael Sander‑
ling e Alexander Vedernikov.

Em 2014, Schuch apresenta um ciclo de 
seis recitais com obras de Franz Schubert 
e Leoš Janáček em várias salas, entre as 
quais o Mozarteum de Salzburgo. Toca ex‑
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Violino I
Zofia Wóycicka 
José Pereira*
Radu Ungureanu 
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
José Despujols
Arlindo Silva
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Andras Burai
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

Violino II
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Tatiana Afanasieva 
Pedro Rocha
Mariana Costa 
José Sentieiro
Paul Almond
Germano Santos
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Sharon Kinder 
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Américo Martins*

Contrabaixo
Florian Pertzborn 
Joel Azevedo
Jean Marc Faucher
Altino Carvalho
Tiago Pinto Ribeiro
Angel Luis Martinez*

Flauta
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues
Alexander Auer 

Oboé
Tamás Bartók 
Eldevina Materula 
Jean ‑Michel Garetti 

Clarinete
Luís Silva 
Carlos Alves 
António Rosa 
Gergely Suto 

Fagote
Gavin Hill 
Vasily Suprunov 
Robert Glassburner 
Pedro Silva 

Trompa
Abel Pereira 
José Bernardo Silva 
Bohdan Sebestik 
André Maximino*

Trompete
Sérgio Pacheco  
Ivan Crespo 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone
Severo Martinez 
David Silva*
Nuno Martins 

Tuba
Sérgio Carolino 

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Nuno Simões 
Paulo Oliveira
Sandro Andrade* 

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda* 

*instrumentistas 
convidados

do jazz, fado ou hip ‑hop, ao acompanha‑
mento de projecção de filmes e aos con‑
certos comentados, bem como a diversas 
acções educativas, incluindo o projecto 
“A Orquestra vai à escola”, workshops de 
composição para jovens compositores e a 
masterclasses de direcção com o maestro 
Jorma Panula.

A interpretação da integral das sinfo‑
nias de Mahler marcou as temporadas de 
2010 e 2011. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines”, gravado com Mário Lagi‑
nha e Maria João com David Linx e Diede‑
rik Wissels, ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes ‑Graça 
pela editora Naxos. A gravação ao vivo com 
obras de Pascal Dusapin foi Escolha dos 
Críticos 2013 na revista Gramophone. Na 
temporada de 2014, a Orquestra é dirigida 
pela primeira vez por maestros como Peter 
Eötvös e Ilan Volkov, e interpreta uma nova 
obra de Unsuk Chin em estreia mundial.

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 perma‑
nente de 94 instrumentistas, o que lhe per‑
mite executar todo o repertório sinfónico 
desde o Classicismo ao Século XXI. É parte 
integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados 
maestros, de entre os quais se destacam 
Baldur Brönnimann, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie 
Rohrer, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa ou Lothar Zagrosek. Entre os solis‑
tas que colaboraram recentemente com a 
orquestra constam os nomes de Midori, Vi‑
viane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, 
Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela 
Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, 
António Meneses, Simon Trpčeski, Sequei‑
ra Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la 
Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou 
o Quarteto Arditti. Diversos compositores 
trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes 
de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, 
Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal 
Dusapin e Luca Francesconi. 

A Orquestra tem vindo a incrementar 
as actuações fora de portas. Nas últimas 
temporadas apresentou ‑se nas mais pres‑
tigiadas salas de concerto de Viena, Estras‑
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Madrid e no Brasil, e é regularmente con‑
vidada a tocar em Santiago de Composte‑
la e no Auditório Gulbenkian. Para além 
da apresentação regular do repertório sin‑
fónico, a orquestra demonstra a sua ver‑
satilidade com abordagens aos universos DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono do Maestro Titular da Orquestra 
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