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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Abertura da ópera Così fan tutte

Na produção operática de Wolfgang Ama‑
deus Mozart ocupam lugar de destaque as 
colaborações com o libretista veneziano 
Lorenzo da Ponte (1749 ‑1838), que resultaram 
nas óperas As Bodas de Fígaro (1786), Don 
Giovanni (1787) e Così fan tutte (1789). Sobre o 
libreto desta (inicialmente proposto a Salieri, 
que chegou a escrever pequenos trechos 
para um eventual libreto), difere dos anterio‑
res por não ter uma obra literária como fonte 
directa do libreto. De resto, as característi‑
cas mais celebradas dos libretos de Da Ponte 
fazem ‑se notar, particularmente, no que toca 
à caracterização humorística e satírica das 
personagens e dos costumes retratados.

Tal como As Bodas de Fígaro, Così fan tutte 
ossia La Scuola degli Amanti (“Assim Fazem 
Todas ou A Escola dos Amantes”) caracteriza‑
‑se como uma opera buffa (nome dado às 
óperas cómicas italianas). A acção decorre 
em Nápoles, no século XVIII, e desde o início o 
assunto é claro. Tudo começa com o velho filó‑
sofo Don Alfonso a apostar com dois oficiais 
(Guglielmo e Ferrando) que as suas mulhe‑
res (Fiordiligi e Dorabella) são tão inconfiáveis 
em matéria de amor como quaisquer outras. 
No jardim, ambas cantam sobre o seu amor e 
são interrompidas por Don Alfonso, que lhes 
anuncia que os seus amados serão em breve 
chamados para a guerra. Os casais separam‑
‑se e a sua fidelidade fica em cheque. Despina 
(a aia de Fiordiligi e Dorabella), sob influência 
de Don Alfonso, convence ‑as a tentar encon‑
trar outros amantes, mas elas declaram a sua 

constância. Guglielmo e Ferrando regressam 
entretanto disfarçados de albaneses para 
tentá ‑las, mas ambas mantêm a jura. Quando 
os oficiais fingem tomar veneno (com a cúm‑
plice Despina disfarçada de médico), começa 
a adivinhar ‑se o que se segue. No segundo 
acto, ambas as damas acedem à sugestão de 
Despina de aceitar um namoro ligeiro, para o 
qual cada uma delas escolhe, sem se aper‑
ceber, o amante da outra. Apesar de uma 
maior resistência de Fiordiligi, os dois “albane‑
ses” conquistam ‑nas e preparam ‑se os casa‑
mentos, com Despina disfarçada de notário. 
É então que Ferrando e Guglielmo aparecem 
sem disfarce e se fingem horrorizados com o 
que está prestes a acontecer, antes de revela‑
rem todo o enredo. Tudo acaba bem, com Don 
Alfonso a enaltecer a força da razão em cir‑
cunstâncias deste tipo.

A abertura, plena dos contrastes e da agi‑
tação que a própria acção põe em primeiro 
plano, resume, como habitualmente, os flu‑
xos emocionais e temáticos da obra inteira: é 
rica em ambientes ora líricos, de uma trans‑
parência melódica tipicamente mozartiana, 
ora jocosos, agitados e mordazes, com fre‑
quentes surpresas harmónicas e rítmicas que 
denunciam desde logo a índole dramática e 
satírica de todo o enredo. Depois da estreia 
(a 26 de Janeiro de 1790 em Viena) e das 
primeiras quatro récitas da ópera, a morte 
do imperador José II em Fevereiro obrigou a 
uma interrupção das apresentações, retoma‑
das entretanto no Verão. Così fan tutte viria a 
gerar controvérsia devido ao enredo em que 
muitos viam um atentado à moral estabele‑
cida, constrangimento entretanto resolvido 
ao longo do século XX, no qual esta ópera 
ficou definitivamente firmada entre as mais 
importantes e apreciadas do repertório.

PEDRO ALMEIDA
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Helmut Lachenmann
ESTUGARDA, 27 DE NOVEMBRO DE 1935

Accanto, para clarinete e orquestra

Para Helmut Lachenmann, o acto de compor 
implica uma reflexão profunda sobre o mate‑
rial musical, ou seja, sobre os meios que o com‑
positor utiliza. Não é indiferente escolher um 
acorde consonante (o acorde de Dó maior, por 
exemplo) ou um agregado dissonante de sons 
(por exemplo um cluster resultante de tocar 
todas as notas de um piano ao mesmo tempo, 
com os ombros). Tampouco é equivalente uti‑
lizar um instrumento de forma convencional  
(o som “normal” de uma flauta, por exemplo) ou 
não convencional (como soprar para dentro da 
flauta sem produzir nenhuma nota, ouvindo ‑se 
apenas o som do ar). Esses sons diferem não 
apenas a nível sensorial e acústico – por exem‑
plo, o som do ar é mais complexo e caótico do 
que o som “normal” da flauta – mas também 
nas suas conotações e implicações históri‑
cas. Um acorde de Dó maior, por exemplo, traz 
sempre consigo associações e memórias do 
passado, em particular da música tonal (seja 
de Bach, Mozart ou Schumann). Num impor‑
tante ensaio de 1978, intitulado “Bedingugen 
des Materials: Stichworte zur Praxis der Theo‑
riebildung” (“Condições do material: notas 
sobre a prática de construção de uma teo‑
ria”), Lachenmann identifica essa dimensão do 
material musical (as memórias e associações) 
como a sua aura.

A partir do final da década de 1970, 
Lachenmann começa a entrar em diálogo 
com a aura da música do passado, incorpo‑
rando nas suas obras objectos característicos 
da música tonal (como acordes consonan‑
tes), ou mesmo alusões a obras específicas 

(é o caso de Tanzsuite mit Deutschlandlied, 
obra de 1980 que alude ao Quarteto do Impe‑
rador de Haydn). A sua intenção, porém, não 
era restaurar a música do passado, nem 
mesmo evocá ‑la de forma nostálgica, mas 
questionar a utilização que a nossa sociedade 
dela faz. Para Lachenmann, “vivemos numa 
era em que a cultura se tornou uma droga, 
um sedativo, um método para suprimir a rea‑
lidade em vez de a iluminar” (Lachenmann, 
“On Structuralism”, 1995), e a música clás‑
sica não é imune a essa perniciosa realidade: 
“um concerto para piano de Mozart pode ser 
oferecido como ‘música para sonhar’, utili‑
zável como uma droga, um paraíso artificial, 
que nos possa fazer esquecer a realidade, 
que não é assim tão paradisíaca” (Entre‑
vista de Lachenmann a Abigail Heatcote). No 
seu tempo, a música de Mozart – como a de 
todos os grandes compositores – questionou 
as convenções vigentes e a ordem estabe‑
lecida; hoje, porém, esse efeito vem comple‑
tamente neutralizado, ouvindo ‑se Mozart de 
forma a ‑histórica. Para contrariar esse efeito, 
Lachenmann coloca as referências à música 
do passado em novos contextos – alheios ao 
original – com isso criando novas ligações 
e novas formas de expressão, e dando até a 
ouvir o material antigo de forma nova. 

Isso mesmo se vê em Accanto, a obra que 
hoje ouvimos. Composta em 1976, é, aliás, a 
primeira obra em que Lachenmann explici‑
tamente convoca a aura da música do pas‑
sado. Ela está presente, desde logo, de forma 
muito específica e directa: há uma grava‑
ção do Concerto para clarinete de Mozart 
que corre continuamente enquanto a peça 
de Lachenmann se desenrola. Porém, ela 
nem sempre é audível já que, durante boa 
parte da obra, o volume da gravação está 
“a zero”. Além disso, mesmo quando o volume 
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sobe, muitas vezes é só por uma fracção 
de segundo, não chegando a ser suficiente 
para que se reconheça a música. Só ocasio‑
nalmente é que Mozart soa de forma clara 
e reconhecível. É inevitável o efeito de cho‑
que quando isso acontece: o choque entre a 
música de Mozart e a de Lachenmann, esta 
última nos revelando – como é caracterís‑
tico do autor – um riquíssimo mundo de novos 
sons e ruídos, resultantes de se tocar os ins‑
trumentos de forma não convencional.

Ouvimos também, para além disso, aquilo 
que se poderia descrever como estilhaços da 
música do passado: por exemplo, pequenos 
fragmentos melódicos no clarinete solista (há 
também um clarinete solista em Accanto, que 
é, por isso, uma espécie de concerto para cla‑
rinete e orquestra). Esses fragmentos pode‑
riam provir da obra de Mozart, mas aparecem 
num contexto estranho – rodeados pelas 
sonoridades de Lachenmann – e são geral‑
mente tocados com um som pálido, diferente 
do som mais cheio que habitualmente asso‑
ciamos ao clarinete.

Acima de tudo, a obra é plenamente repre‑
sentativa da abordagem de Lachenmann, 
um compositor que nunca deixou de questio‑
nar – e confrontar – as convenções musicais 
vigentes. Para ele, só excluindo as expectati‑
vas auditivas pré ‑existentes é que se podem 
descobrir novos domínios de expressão musi‑
cal. Neste caso, a obra questiona tanto a nossa 
habitual noção do que é o Concerto para clari‑
nete de Mozart, como a linguagem tonal no seu 
todo, e, ainda, o género do concerto, incluindo 
a expectativa – aqui defraudada – de que o 
solista toque música assumidamente virtuo‑
sística (o que muito raramente acontece). 

DANIEL MOREIRA
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Nuno da Rocha
AVEIRO, 26 DE JUNHO DE 1986

Nuno da Rocha estudou composição com 
Vasco Mendonça, Carlos Marecos, Luís 
Tinoco, Carlos Caires e António Pinho Var‑
gas. No Verão de 2009 participou na XIX 
Internationale Sommerakademie09, na Áus‑
tria, tendo trabalhado com o compositor Nigel 
Osborne, o maestro Michael Wendeberg e o 
Klangforum Wien. Em 2010 esteve presente 
no XVI Young Composers Meeting, em Ape‑
ldoorn (Holanda), com a Orkest de Ereprijs. 
Este encontro foi dirigido pelos composito‑
res Louis Andriessen, Richard Ayres, Martijn 
Padding, Jan van de Putte, Micheal Smetanin 
e Helena Tulve.

Em 2011 escreveu música para a expo‑
sição A kills B – acção imagética, Ifigé-
nia e Isaac, apresentada no Centro de Arte 
Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Como encomenda para o Prémio Jovens 
Músicos 2012 (Antena 2/RTP), escreveu a 
peça obrigatória para a categoria de Canto 
(nível superior) – Quatro Últimas Canções, 
quatro personagens a partir do romance de 
Vasco Graça Moura.

Ganhou o 3º Prémio do Concurso de 
Composição da SPA/RTP em Setembro de 
2012, com a peça O que será do rio without 
John Cage?, para orquestra barroca, peça 
estreada pelos Divino Sospiro (com direc‑
ção de Massimo Mazzeo) no Festival Jovens 
Músicos 2012. No Festival Debussy+ 2013, 
estreia a peça Claude in a Cage para duo de 
acordeões de concerto, no Instituto Franco ‑
‑Português. Leccionou “Música, Edição e 
Montagem” na Escola Superior de Dança. 

Foi seleccionado para o workshop “Com‑
posing for Voice” da rede ENOA, dirigido pelo 

compositor Magnus Lindberg e pela soprano 
Barbara Hannigan. Deste workshop resultou 
a estreia da sua peça para soprano e orques‑
tra I could not think of thee as piecèd rot 
(em Setembro de 2014, no Grande Auditório 
da Fundação Calouste Gulbenkian). Magnus 
Lindberg dirigiu a Orquestra Gulbenkian e a 
soprano Inês Simões.

Foi seleccionado para o TENSO Young 
Composers Workshop 2014, em Maio de 
2014, na Bélgica. Seguidamente, foi selec‑
cionado para uma 2ª fase em Riga (Letónia), 
em Outubro de 2014. Em 2015 participou no 
workshop “Opera Creation – Reflection” da 
rede enoa, em Aix  ‑en  ‑Provence.

PITCH

PITCH é a continuação do meu estudo sobre 
altura. Para mim, o parâmetro menos impor‑
tante na música. Na música não, na notação 
musical. 

A grande maioria das alturas de PITCH 
não está definida, exactamente definida. 
Serão os instrumentistas que decidirão que 
nota tocar. É quase um estudo em belas‑
‑artes. Em textura musical.

É uma ideia também poética, já que são os 
instrumentistas os verdadeiros criadores de 
PITCH. Não eu.

É uma ideia de partilha artística.
PITCH é a continuação do meu estudo 

sobre altura. Depois de Philippina, Passaca-
glia e Restart.

NUNO DA ROCHA
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Concerto para piano e orquestra n.º 2, 
em Si bemol maior

Depois do contributo essencial de Mozart, 
o género concerto para piano tornar ‑se‑
‑ia, ao longo do século XIX, um ramo incon‑
tornável da produção da música instrumen‑
tal europeia. As primeiras obras de Ludwig 
van Beethoven para piano e orquestra (bem 
como uma parte significativa da sua obra em 
outros domínios, como o da sinfonia, sonata 
para piano e música de câmara) estão rela‑
cionadas com uma fase inicial de afirmação 
do compositor não apenas enquanto criador 
mas, em grande medida, como concertista. 
A sombra mozartiana de “menino ‑prodígio” 
revelava ‑se de certo modo inescapável e 
Beethoven tinha no concerto para piano uma 
fonte de repertório preciosa para as suas 
apresentações como pianista. Apesar disso, 
é notória na sua escrita uma preocupação 
(de resto, patente por toda a sua obra) em 
explorar e expandir os limites do género, que 
fez deste compositor o unânime herdeiro da 
tradição do Classicismo vienense, ao mesmo 
tempo que o converteu em arauto de uma 
nova era no contexto musical da Europa. 

O concerto hoje apresentado, o segundo 
dos seus cinco concertos para piano, foi na 
verdade o primeiro a ser composto (1795), 
mas foi publicado em 1801 já depois da publi‑
cação do seu concerto em Dó maior, a que 
foi atribuído o número 1. A primeira versão da 
obra data de 1795, ano em que o próprio Bee‑
thoven o estreou em Viena a 25 de Março de 
1795. Aparentemente, o próprio compositor 

não nutria particular estima por esta obra, a 
que se referiu como “não das melhores” ao 
apresentá ‑la ao editor. No entanto, o con‑
certo teve sucesso e revelou ‑se importante 
na construção da reputação de Beethoven 
(então com 25 anos) como um dos princi‑
pais talentos de Viena. A obra seria sujeita a 
revisões, sendo a versão final terminada três 
anos depois da estreia.

O concerto, à semelhança do seu Pri‑
meiro, enquadra ‑se perfeitamente no estilo 
clássico, não escondendo de forma alguma a 
influência dos seus precursores, o que não é 
de todo estranho para um compositor que se 
propunha receber “o espírito de Mozart pelas 
mãos de Haydn”. É composto por três anda‑
mentos, seguindo a estrutura tradicional clás‑
sica (rápido ‑lento ‑rápido): I. Allegro con brio – 
II. Adagio – III. Allegro molto. 

De acordo com a norma, o Allegro con 
brio segue a estrutura típica de forma ‑sonata, 
iniciando ‑se com a exposição orquestral, à 
qual o piano responde com uma intervenção 
jocosa, contrastante, no registo agudo e em 
dinâmica suave. O segundo tema do anda‑
mento, por outro lado, é lírico, primeiramente 
apresentado pela orquestra e depois por ins‑
trumentos solistas. Por todo o andamento, 
os contrastes típicos da música do período 
são evidentes e, por outro lado, algumas das 
acentuações rítmicas tipicamente beethove‑
nianas vão já espreitando (o que será ainda 
mais notório no andamento final).

Já o segundo andamento, tranquilo e 
terno, espelha uma profundidade que a pro‑
dução mais madura do compositor explo‑
rará de forma muito mais intensa, ao mesmo 
tempo que incorpora a riqueza técnica da sua 
escrita, cuidadosamente refinada em termos 
melódicos, como também no despojamento 
de movimento supérfluo, sem no entanto 
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implicar desprimor pelos detalhes harmóni‑
cos que Beethoven sempre lapida com mes‑
tria. A entrada do piano depois da exposi‑
ção orquestral é apenas um dos exemplos 
da contenção beethoveniana, tantas vezes 
posta em segundo plano diante da magnifi‑
cência de outras passagens da sua música. 
Por todo o lado abunda também uma riqueza 
de texturas e de discreto contraponto que 
deixam antever o Beethoven futuro.

O terceiro andamento é verdadeiramente 
uma celebração de vitalidade e de energia, 
também em muito precursoras de um Bee‑
thoven revolucionário e destemido. A simpli‑
cidade de construção do tema principal con‑
trasta com a riqueza rítmica e a profusão de 
ornamentação elegante (por vezes difícil de 
executar) que conferem a este andamento o 
toque de mestria que só um compositor da 
estatura mítica de Beethoven poderia tentar.

As influências de Mozart e Haydn dissipar‑
‑se ‑iam gradualmente com a produção pos‑
terior de Beethoven nos vários géneros, tor‑
nando este concerto progressivamente menos 
celebrado do que os posteriores. O Quinto 
Concerto para piano (com o cognome “Impe‑
rador”) faria com que o nome de Ludwig van 
Beethoven ficasse indissociado do seu pendor 
inovador e de um estilo eminentemente pes‑
soal, inconfundível e, também ele, inescapá‑
vel às obras futuras do género e às gerações 
posteriores. Deixa ‑se, pois, ao ouvinte atento o 
deslindar dos pequenos achados de grandeza 
que desde a primeira obra Beethoven soube 
imprimir nas suas partituras.

PEDRO ALMEIDA
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Baldur Brönnimann direcção 
musical

Baldur Brönnimann é um maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à 
criação musical e uma afinidade particular 
pelas partituras contemporâneas mais com‑
plexas. Divide o seu tempo entre as salas de 
concerto e os teatros de ópera, e sempre 
que possível procura actividades de âmbito 
educativo e comunitário. Em 2015 tornou‑
‑se Maestro Titular da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música, no seguimento de 
uma relação de longo prazo com a orques‑
tra, durante a qual trabalhou com artistas e 
compositores como Luca Francesconi, Jona‑
than Harvey e Håkan Hardenberger. Em 2016 
assume a posição de Maestro Principal da 
Basel Sinfonietta.

Durante muitos anos, foi o maestro esco‑
lhido para projectos importantes com com‑
positores como John Adams, Saariaho, 
Birtwistle, Chin e Adès, e com orquestras 
como a Filarmónica de Oslo, Filarmónica Real 
de Estocolmo, Britten Sinfonia, Philharmonia 
Orchestra, Sinfónica da BBC, Filarmónica de 
Copenhaga e Filarmónica de Seul. A música 
contemporânea continua a ter um papel cru‑
cial na sua carreira, mas é procurado de igual 
forma para dirigir em todo o mundo um reper‑
tório vasto e ecléctico, tendo sido convidado 
recentemente para dirigir as Filarmónicas de 
Helsínquia, Bergen e Bruxelas e Orquestra 
Nacional de Bordéus.

Os momentos altos da temporada de 
2015/16 incluem o concerto de abertura do 
Festival Internacional de Bergen 2016, onde 
dirige um espectáculo multimédia de Erwar-
tung and Verklärte Nacht de Schoenberg. 
Dirige ainda uma produção do Winterreise 

de Zender com a Sinfonia de Britten e Ian 
Bostridge no Barbican Centre, ambos com 
a direcção de Netia Jones. Estreia ‑se com a 
Sinfónica da Rádio de Estugarda com a obra 
Gruppen de Stockhausen e Sinfónica de 
Düsseldorf no Schönes Wochenende Fes‑
tival. Regressa como maestro convidado à 
Orquestra Filarmónica de Estrasburgo, Klan‑
gforum Wien e ao Ensemble Intercontempo‑
rian para dirigir na Philharmonie de Paris. No 
domínio da ópera, Brönnimann regressa ao 
Teatro Colón para dirigir Die Soldaten de Zim‑
mermann, e estreia ‑se na Ópera Norueguesa 
com a estreia mundial de Elysium de Rolf 
Wallin.

É Director Artístico do principal ensemble 
norueguês de música contemporânea, BIT20, 
até ao final de 2015. Entre os últimos projec‑
tos com este ensemble inclui ‑se a estreia 
mundial da ópera UR de Anna Thorvaldsdot‑
tir e a edição de um disco de Ligeti para a edi‑
tora BIS. Foi Director Musical da Orquestra 
Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012.

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu‑
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches‑
ter, onde foi posteriormente nomeado Profes‑
sor Convidado de Direcção de Orquestra.
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Pedro Burmester piano

Pedro Burmester nasceu no Porto. Foi aluno 
de Helena Costa, terminando o Curso Supe‑
rior de Piano do Conservatório do Porto 
com 20 valores. Nos Estados Unidos traba‑
lhou entre 1983 e 1987 com Sequeira Costa, 
Leon Fleisher e Dmitry Paperno. Paralela‑
mente, frequentou masterclasses com pia‑
nistas como Karl Engel, Vladimir Ashkenazi, 
T. Nocolaieva e E. Leonskaja.

Ainda muito novo, foi premiado em diver‑
sos concursos, destacando ‑se o prémio 
Moreira de Sá, o 2º prémio Vianna da Motta 
e o prémio especial do júri no Concurso Van 
Cliburn nos EUA. Iniciou a actividade concer‑
tística aos 10 anos de idade e, desde então, 
já realizou mais de 1.000 concertos a solo, 
com orquestra e em diversas formações de 
música de câmara, em Portugal e no estran‑
geiro. Participou em todos os festivais de 
música portugueses. No estrangeiro são de 
realçar apresentações em La Roque d’Anthé‑
ron, Salle Gaveau, Festival de Flanders, Frick 
Collection e 92nd Y em Nova Iorque, Filar‑
monia de Colónia, Gewandhaus de Leipzig, 
Casa Beethoven em Bona e Concertgebouw 
em Amesterdão. Em 1997 ‑98 realizou uma 
tournée por oito países com a prestigiada 
Orquestra de Câmara Australiana.

Colaborou com os maestros Manuel Ivo 
Cruz, Miguel Graça Moura, Álvaro Cassuto, 
Omri Hadari, Gabriel Chmura, Muhai Tang, 
Lothar Zagrosek, Michael Zilm, Frans Brüg‑
gen e Georg Solti.

Dedicou ‑se também à música de câmara, 
ao lado de músicos como o pianista Mário 
Laginha, os violinistas Gerardo Ribeiro e Tho‑
mas Zehetmair, os violoncelistas Anner Byl‑
sma e Paulo Gaio Lima e o clarinetista Antó‑

nio Saiote. Formou um grupo de pianos e 
percussões que tem actuado com grande 
sucesso.

A sua discografia conta uma dezena de 
CDs, incluindo três discos a solo com obras 
de Bach, Schumann e Schubert, um em duo 
com Mário Laginha e três gravações com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. Gravou 
obras de Chopin a solo e as dez sonatas para 
violino e piano de Beethoven com Gerardo 
Ribeiro. Em 2007, com Bernardo Sassetti e 
Mário Laginha, editou o CD e DVD “3 Pianos”. 
Em 2010 foi editada a Sonata em Lá maior, 
D. 959 de Schubert e os Estudos Sinfónicos 
op. 13 de Schumann. Em 2013 estreou ‑se na 
Casa da Música, num recital editado em disco 
duplo em Janeiro de 2015.

Foi Director Artístico e de Educação na 
Casa da Música, projecto que ajudou a criar 
e a implementar. Actualmente, para além da 
sua actividade artística, é professor na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo 
no Porto.

 
Shizuyo Oka clarinete

Estudou clarinete com Michel Arrignon e cla‑
rinete baixo com Jean ‑Noel Crocq no Con‑
servatório Nacional Superior de Paris, com‑
pletando o curso com três galardões na 
categoria de clarinete, clarinete baixo e 
música de câmara. Na temporada de 2000 
e 2001, tocou com Yo ‑Yo Ma no Ensem‑
ble Silk ‑Road. Integra o ensemble recher‑
che desde 1998. Enquanto solista tocou com 
Josef Suk Orchestra em Praga, Sinfónica de 
Tóquio, Filarmónica de Luxemburgo, Orques‑
tra da Rádio da Televisão Espanhola, entre 
outras. Foram ‑lhe dedicadas muitas obras de 
compositores como Georgy Kurtág, Toshio 



Hosokawa e Mark Andre. Para além da acti‑
vidade enquanto instrumentista de orques‑
tra e membro do ensemble recherche, orienta 
masterclasses em universidades de todo o 
mundo (Áustria, França, Suíça, Alemanha, 
Japão, México, Rússia, Ucrânia, China, Amé‑
rica do Sul, Estados Unidos da América, etc.). 
Desde 2003, lecciona no Estágio de Freiburg.
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ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados maes‑
tros, de entre os quais se destacam Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009 ‑2014), Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Jérémie Rho‑
rer, Peter Rundel, Michael Sanderling, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo Yuasa, 
Lothar Zagrosek, Peter Eötvös ou Ilan Volkov. 
Entre os solistas que colaboraram recente‑
mente com a orquestra constam os nomes de 
Midori, Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls 
Mørk, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana 
Bela Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, 
António Meneses, Simon Trpčeski, Sequeira 
Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, 
Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt, Pierre‑
‑Laurent Aimard ou o Quarteto Arditti. Diver‑
sos 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, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös e Helmut Lachenmann.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tem‑
poradas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑
lid, Madrid e no Brasil, e é regularmente con‑
vidada a tocar em Santiago de Compos‑
tela e no Auditório Gulbenkian. Para além 

da apresentação regular do repertório sin‑
fónico, a orquestra demonstra a sua versatili‑
dade com abordagens aos universos do jazz, 
fado ou hip ‑hop, ao acompanhamento de 
projecção de filmes e aos concertos comen‑
tados, bem como a diversas acções educa‑
tivas, 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 sinfonias 
de Mahler marcou as temporadas de 2010 e 
2011. Em 2011, o álbum “Follow the Songlines”, 
gravado com Mário Laginha e Maria João com 
David Linx e Diederik Wissels, ganhou a cate‑
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi‑
res de la musique, em França. Em 2013 foram 
editados os concertos para piano de Lopes‑
‑Graça pela editora Naxos. A gravação ao vivo 
com obras de Pascal Dusapin foi Escolha dos 
Críticos 2013 na revista Gramophone. Em 2014 
surgiu o CD monográfico de Luca Francesconi 
com gravações ao vivo na Casa da Música. Na 
temporada de 2014, a Orquestra interpretou 
uma nova obra encomendada a Harrison Bir‑
twistle, no âmbito das celebrações do 80º ani‑
versário do compositor.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 ins‑
trumentistas, o que lhe permite executar todo 
o repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
Miguel Borrego*
José Pereira*
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Andras Burai
José Despujols
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Vítor Teixeira
Pedro Rocha
José Sentieiro
Germano Santos
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Paul Almond

Viola
Aida ‑Carmen Soanea*
Anna Gonera
Francisco Moreira
Mateusz Stasto
Hazel Veitch
Emília Alves
Rute Azevedo
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Gisela Neves
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Aaron Choi

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

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto
António Rosa

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*

Piano
Tomoko Hemmi*

Guitarra
Luís Eurico*

Fita magnética
Jorman Hernandez*

*instrumentistas convidados
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CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, LDA.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS

DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS

TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL
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