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O reinado da Czarina Catarina, a Grande (1762
‑1796) foi um dos mais brilhantes períodos da 
história russa, aquele que permitiu a definitiva 
‘europeização’ da sua arte e cultura, e que deu 
origem ao movimento filosófico, cultural e artís‑
tico hoje denominado ‘Iluminismo Russo’. 

Catarina, nascida Sofia Augusta Frederica 
de Anhalt ‑Zerbst ‑Dornburg, foi uma princesa 
alemã que casou com o futuro Czar Pedro III, 
e que assumiu o trono imperial através de 
um golpe de estado que envolveu o assas‑
sínio do marido. Manteve, ao longo do seu 
longo e frutuoso reinado, contactos perma‑
nentes com filósofos e intelectuais ocidentais, 
correspondendo ‑se com Voltaire e defendendo 
os Enciclopedistas Diderot e D’Alembert. Simul‑
taneamente protegeu vários artistas refugia‑
dos da França Revolucionária, bem como os 
Jesuítas, expulsos dos estados católicos. A sua 
capital, São Petersburgo, que possuía uma vida 
musical intensa desde o tempo do seu funda‑
dor – o Czar Pedro, o Grande –, transformou ‑se, 
no reinado de Catarina, numa das grandes 
capitais da ópera italiana, acolhendo compo‑
sitores de fama internacional como Galuppi, 
Traetta, Paisiello e Cimarosa, que estrearam 
no Teatro da Corte algumas das suas obras 
mais famosas. A cidade possuía ainda vários 
teatros públicos, bem como uma grande 
tradição de música vocal sacra do rito orto‑
doxo, especialmente cultivada pelo Coro da 
Capela Imperial, formação que também apre‑
sentava em concertos públicos obras ociden‑
tais de Pergolesi, Jommelli e Graupner. Eram 
frequentes os concertos privados, patrocina‑
dos pela Corte e por muitas das mais nobres 
famílias, e onde se interpretavam excertos 
operáticos italianos e as mais recentes novi‑
dades do repertório instrumental clássico, 
importadas sobretudo de Viena mas também 
de Berlim, Dresden, Hamburgo e Paris. Por São 

Petersburgo passaram ainda alguns dos maio‑
res cantores líricos do tempo, como a portu‑
guesa Luísa Todi. 

No programa de hoje iremos conhecer 
obras dos principais compositores do impé‑
rio russo deste período – Berezovski e Bort‑
nianski – mas também a de um autor alemão 
aí residente, Titz. Escutaremos ainda peças de 
dois dos compositores mais famosos da época, 
igualmente muito apreciados na corte de Cata‑
rina: Haydn e Carl Philipp Emanuel Bach.

Maksim Berezovski
HLUKHIV? (UCRÂNIA), CA.1745

SÃO PETERSBURGO, 1777

Maksim Sozontovitch Berezovski é o primeiro 
dos compositores ‘clássicos’ ucranianos. 
Desconhecemos quase tudo sobre o seu 
passado até ao ano de 1758, quando ingres‑
sou ao serviço do Príncipe Pedro Fiodorovitch, 
futuro Czar Pedro III da Rússia, então residente 
no palácio de Oranienbaum, perto de São 
Petersburgo. Aqui notabilizou ‑se como cantor, 
participando em várias produções de ópera de 
autores italianos em 1759 e 1760 e estudando 
com dois dos mais prestigiados composito‑
res da corte: Vicenzo Mafredini e Baldassare 
Galuppi. A partir de 1762, Berezovski tornou‑
‑se membro do prestigiante ‘Coro Italiano’ da 
Capela Imperial e em 1765 (ou 1769) viajou para 
Itália com o patrocínio da corte, para completar 
os seus estudos de composição com o célebre 
Padre Martini, em Bolonha. Tornou ‑se membro 
da famosa Accademia Filarmonica desta 
cidade em 1771. Estreou a sua ópera Il Demo‑
fonte em Livorno (Itália) em 1773, regressando 
a São Petersburgo em 1775 para ocupar o lugar 
de Mestre da Capela Imperial, desempenhando 
ainda outras funções relacionadas com os 
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teatros da corte. Faleceu de causas desconhe‑
cidas – tendo possivelmente cometido suicí‑
dio – em 1777. O principal da sua produção são 
obras vocais sacras em estilo concertante 
destinadas à liturgia ortodoxa, mas deixou‑
‑nos ainda uma Sonata para violino e a Sinfo‑
nia em Dó maior. 

Descoberto nos Arquivos Vaticanos em 
2002, o manuscrito da Sinfonia em Dó maior 
está intitulado ‘Sinfonia / XXX /con violini, viola, 
oboe, corni e basso / dal sig. Massimo Bere‑
sovskoy Russo’. A sua orquestração é quase 
idêntica à da Sinfonia de Haydn que escutare‑
mos neste programa, apenas com a particula‑
ridade de Berezovski substituir os dois oboés 
por duas flautas no andamento lento central. 
A obra apresenta toda as características de 
uma Sinfonia operática italiana de meados do 
século e terá sido provavelmente composta 
como andamento introdutório a uma obra vocal 
(aventura ‑se que seja a abertura ‘perdida’ de 
Il Demofonte). A divisão e sucessão dos anda‑
mentos, a ausência de repetições, bem como 
a predominância de certas texturas e figura‑
ções são características deste estilo, época e 
função, e exemplificam a marcada influência 
italiana no meio musical russo.

Anton Ferdinand Titz
NUREMBERGA, CA.1742

SÃO PETERSBURGO, 1811

Anton Ferdinand Titz, compositor alemão, 
nasceu em Nuremberga. Na sua cidade natal 
recebeu formação musical e em pintura. 
Viveu seguidamente alguns anos em Viena, 
onde terá estudado com Haydn. A partir de 
1771 instalou ‑se em São Petersburgo onde, 
como virtuoso, recebia o mais alto salário da 

Orquestra da Corte de Catarina, a Grande. 
As suas funções incluíam dirigir uma orques‑
tra de câmara, leccionar na escola do Teatro 
da Corte e ensinar violino ao Príncipe Alexan‑
dre, neto de Pedro III e Catarina, e futuro Czar 
Alexandre I. Titz apresentava ‑se excepcional‑
mente fora da corte, exibindo os seus dotes 
no violino e na viola d’amor. A sua fama devia‑
‑se sobretudo à interpretação expressiva dos 
andamentos lentos. Deixou ‑nos uma vasta 
obra camerística, no melhor estilo do Classi‑
cismo vienense, e que inclui cerca de 18 quar‑
tetos de cordas, 10 quintetos de cordas, várias 
sonatas para violino e baixo contínuo/teclado, 
e algumas canções.

A sua única obra orquestral conhecida é 
o Concerto para violino em Mi bemol maior. 
Trata ‑se de uma obra em três andamen‑
tos, sendo o último um animado Rondó, e na 
qual Titz revela claramente a influência de 
Haydn. A parte solística é bastante virtuosís‑
tica, explorando os vários recursos técnicos 
e expressivos do instrumento: arpejos com 
cordas cruzadas, cordas duplas, saltos de 
grande extensão, múltiplas articulações e um 
registo muito agudo que alcança a 8ª posição 
(si bemol 5).

Carl Philipp Emanuel Bach
WEIMAR, 1714

HAMBURGO, 1788

Carl Philipp Emanuel Bach é indubitavel‑
mente o maior compositor alemão da segunda 
metade do século XVIII – e, ao tempo, a sua 
fama como compositor, virtuoso e pedagogo 
superou em larga medida a do pai. Exerceu 
importantes cargos musicais em Berlim e, 
sobretudo, em Hamburgo, deixando ‑nos uma 
vastíssima obra que inclui muitas peças vocais 



5

sacras, sinfonias e um largo corpus de música 
de câmara (sonatas a solo, trios e quartetos). 
No entanto destaca ‑se sobretudo a imensa 
produção para tecla, nomeadamente cente‑
nas de sonatas, variações, peças de carácter 
e mais de 60 concertos com orquestra. 

O Concerto em Mi bemol maior Wq. 47, para 
cravo, piano e orquestra, é uma obra ímpar. A 
inicial atracção deve ‑se à raridade da combi‑
nação dos dois instrumentos solísticos, uma 
escolha motivada muito provavelmente pela 
existência de instrumentos ‘vis‑à‑vis’ compos‑
tos por um cravo e um piano construídos na 
mesma caixa e ajustados de forma a forma‑
rem um só instrumento. Para além deste 
aspecto pouco usual, é fácil constatar que 
este Concerto – datado de 1788, último ano da 
vida do compositor – é uma verdadeira obra‑
‑prima; sendo a sua derradeira obra instrumen‑
tal, assume ainda o papel de um testamento 
musical. Revelando a exaltante sensibili‑
dade característica do Sturm und Drang (ou 
Pré ‑Romantismo) musical alemão, a obra 
constitui ‑se como uma conseguida síntese 
entre um eloquente sentimentalismo italiano, a 
coerência e força estrutural da tradição germâ‑
nica e uma graça e elegância de influência fran‑
cesa. Formalmente, é construído como um 
vasto tríptico sem interrupções entre os anda‑
mentos, e os ritornelos orquestrais são plena‑
mente desenvolvidos, como numa sinfonia. Os 
acompanhamentos são muito requintados, 
apresentando uma grande variedade de textu‑
ras e recorrendo a uma extensa paleta de cores 
orquestrais, proporcionada pelo imaginativo 
uso das cordas – destacando ‑se as violas –, 
das flautas e das trompas. Pequenos motivos 
temáticos metamorfoseiam ‑se em células de 
acompanhamento, conferindo grande unidade 
à composição. O recurso a duas flautas – em 
vez dos mais tradicionais oboés – é comum 

a vários concertos para tecla de Carl Philipp 
Emanuel, e não só manifesta a sua predilecção 
por este instrumento como permite um maior 
equilíbrio sonoro. 

É necessário referir que a tradicional visão 
de que o piano substituiu imediata e completa‑
mente o cravo, devido às suas maiores capa‑
cidades expressivas, não é exactamente 
verdadeira. O piano foi inventado cerca do 
ano 1700 mas a primeira obra especificamente 
destinada ao instrumento data apenas de 1732. 
Ora, a grande parte das obras ‑primas para 
cravo são contemporâneas ou mesmo poste‑
riores a essa data. As qualidades tímbricas e 
variações dinâmicas permitidas pelo instru‑
mento foram inicialmente consideradas apro‑
priadas para contextos muito íntimos devido à 
limitada potência sonora do instrumento, o que 
permitiu ao cravo conservar o seu papel como 
o principal instrumento de tecla solístico até 
à década de 1780, e manter ‑se em uso como 
instrumento de baixo contínuo até muito mais 
tarde. Foram sobretudo os compositores liga‑
dos ao Empfindsamkeit no Norte da Alema‑
nha que mais se deixaram seduzir pelo piano, 
com as suas alterações graduais de dinâ‑
mica e as sonoridades veladas e delicadas. 
Carl Philipp foi um dos seus maiores culto‑
res e no seu influente Tratado (1ª parte 1753, 
2ª parte 1787) manifesta claramente a sua 
preferência, sem no entanto subalternizar o 
cravo. A forma como trata os dois instrumen‑
tos neste concerto é exactamente reveladora 
dessa atitude: fazendo ‑os partilhar o mesmo 
material e uma escrita quase indiferenciada, 
sabe discretamente evidenciar as melhores 
características de cada um: o cravo é ágil e 
brilhante, o piano é cantabile e patético.



6

Dmitri Bortnianski
HLUKHIV (UCRÂNIA), 1751

SÃO PETERSBURGO, 1825

Dmitri Bortnianski é o mais famoso compo‑
sitor setecentista do Império Russo. Nascido 
na Ucrânia, ingressou na Capela Imperial de 
São Petersburgo em 1758, vindo a desenvol‑
ver uma notável carreira como cantor lírico. 
Estudou com Galuppi, primeiro em São Peter‑
sburgo e, a partir de 1769, em Veneza, para 
onde foi enviado por Catarina. Em Itália escre‑
veu três Óperas Sérias, estreadas em Veneza e 
em Módena, bem como música sacra católica. 
Regressou à Rússia em 1779, ocupando o posto 
de compositor e maestro assistente na Capela 
Imperial, instituição para a qual compôs a maior 
parte da sua vasta e influente produção de 
música sacra ortodoxa. Em 1783, com a partida 
de Paisiello de São Petersburgo, Bortnianski 
tornou ‑se Mestre de Capela do Príncipe Paulo 
– futuro Czar Paulo I –, para quem escreveu três 
óperas cómicas em estilo francês, música de 
câmara e várias obras para tecla. Com a coroa‑
ção de Paulo I, foi nomeado Director da Capela 
Imperial, dando a ouvir – entre 1802 e 1813 – as 
grandes obras ‑primas corais de Händel, Haydn, 
Mozart e Beethoven. A actividade musical dos 
seus últimos anos foi dedicada à renovação 
e uniformização da prática musical na Igreja 
Ortodoxa Russa, revendo várias das suas obras 
sacras anteriores. A sua obra foi conhecida no 
Ocidente ainda no século XVIII, tendo algumas 
das composições sido incorporadas no reper‑
tório da Capela Imperial de Viena. Mais tarde, 
Berlioz tornou ‑se um grande divulgador das 
peças corais de Bortnianski.

A Sinfonia Concertante em Si bemol maior, 
destinada ao entretenimento privado da famí‑
lia imperial, foi dedicada à princesa alemã 

Luísa Maria de Baden, futura esposa do Czar 
Alexandre I (conhecida a partir de então como 
Grã ‑Duquesa Elizabete Alexeievna). Contra‑
riamente ao que o título parece indicar, não se 
trata de uma obra orquestral mas sim de uma 
obra de câmara. Foi composta para uma muito 
inusual combinação instrumental: ‘le Forte‑
piano organisé, l’Harpe, deux Violons, Viola di 
gamba, Basson & Violoncelle’. O Fortepiano 
organisé é uma versão tardo ‑setecentista 
muito rara do claviórgão mas, neste caso, em 
vez de combinar o mecanismo de um cravo 
com o de um órgão, combina o deste instru‑
mento com um piano, permitindo a execu‑
ção dos dois instrumentos – não só separada, 
mas também simultaneamente. Este instru‑
mento híbrido conheceu uma breve populari‑
dade em França e a Sinfonia de Bortnianski é 
uma das duas únicas obras conhecidas espe‑
cificamente destinadas ao instrumento. Esta 
obra, escrita num estilo muito próximo do Clas‑
sicismo vienense, possui ainda outras parti‑
cularidades de instrumentação, tais como a 
inclusão da viola da gamba (um instrumento já 
então considerado obsoleto em toda a Europa), 
a presença do fagote como único instrumento 
de sopro e o uso da harpa (um instrumento 
que era nesta época uma verdadeira coque‑
luche em toda a Europa, e que na versão hoje 
escutada é substituído pelo cravo), uma opção 
frequente na época, uma vez que a harpa parti‑
lhava a maior parte do seu repertório com os 
instrumentos de tecla. Nesta Sinfonia o piano 
assume o papel de solista principal, ainda que 
frequentemente partilhe parte dos seus solos 
com o primeiro violino, tocando em uníssono 
ou em oitavas. O violoncelo e o fagote parti‑
lham a execução do baixo mas ocasionalmente 
emancipam ‑se em breves solos, enquanto o 
segundo violino e a viola da gamba executam 
quase sempre uma parte de acompanhamento 
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interagindo ocasionalmente com os outros 
solistas. A parte da harpa não é mais do que 
um acompanhamento harmónico, sob a forma 
de um baixo contínuo escrito por extenso. 

Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 1732

VIENA, 1809

A Sinfonia n.º 37 em Dó maior é uma das 
primeiras sinfonias escritas por Joseph Haydn, 
datando de 1757/58. Haydn ocupava então o 
seu primeiro posto regular, enquanto direc‑
tor musical da corte dos Condes Morzin – que 
serviu entre 1757 e 1760/61 –, passando os Inver‑
nos em Viena e os Verões na Boémia, acompa‑
nhando os seus patronos numa movimentação 
típica das famílias da grande nobreza austríaca 
que possuíam propriedades nas regiões mais 
orientais do império. Por essa razão, não é 
surpreendente que o manuscrito mais antigo 
desta Sinfonia se conserve na República Checa.

A obra é composta pelos tradicionais 
quatro andamentos, com a particularidade de 
o Minueto e o Trio estarem colocados logo a 
seguir ao andamento inicial, e não em terceiro 
lugar, a posição mais comum nas sinfonias 
clássicas. A obra sobrevive em duas orques‑
trações: com oboés e trompas; ou com oboés, 
trombetas e timbales. No entanto, aventura‑
‑se mesmo a hipótese de a obra ter sido origi‑
nalmente escrita só para cordas, ou cordas e 
trompas. Estilisticamente, as sinfonias de Haydn 
deste período caracterizam ‑se ainda por uma 
marcada influência da abertura de ópera à 
italiana, com um carácter bastante festivo e 
extrovertido – influência essa devida não só 
ao tradicional ‘italianismo’ da cultura musical 
em Viena, mas também ao decisivo período de 
estudo de Haydn com Porpora. Deste período 

‘italianizante’ de 1757 a 1760‑61 datam várias 
sonatas para cravo, trios, divertimentos, concer‑
tos, trios de cordas, partitas para sopros, os 
primeiros quartetos de cordas, algumas obras 
sacras e cerca de 15 sinfonias. A Sinfonia n.º 37 
é particularmente representativa desta fase 
inicial, mas já muito amadurecida, da produ‑
ção de Haydn. Só nos anos 60, e já ao serviço 
dos Esterházy, é que Haydn virá a conhecer a 
obra de Carl Philipp Emanuel Bach, descoberta 
essa que iria conduzir a sua produção por outros 
caminhos estéticos e expressivos. 

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2016 



8

Laurence Cummings  
pianoforte e direcção musical 

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barro‑
cas e clássicas. É agora William Crotch Profes‑
sor de Performance Histórica. É membro da 
Handel House em Londres e foi director musi‑
cal da Tilford Bach Society. Desde 1999 é direc‑
tor do Handel Festival de Londres, e em 2012 
tornou ‑se director artístico do Festival Interna‑
cional Händel em Göttingen. É maestro titular 
da Orquestra Barroca Casa da Música.

Tem dirigido produções de ópera para 
a English Nacional Opera (Radamisto, L’In‑
coronazione di Poppea, Semele, Messias, 
Orfeu e Indian Queen), Festival de Glynde‑
bourne (Giulio Cesare e Fairy Queen), Ópera 
de Gotemburgo (Orfeu e Eurídice de Gluck, 
Giulio Cesare e Alcina), Ópera de Zurique 
(SALE), Ópera de Lyon (Messias), Garsing‑
ton Opera (L’Incoronazione di Dario, L’Olym‑
piade e La Verita in Cimento de Vivaldi), English 
Touring Opera (Ariodante e Tolomeo), Opera 
Theatre Company (Rodelinda), Linbury Thea‑
tre Covent Garden, Royal Academy of Music e 
ainda na Croácia, Porto (La Spinalba e La Giudi‑
tta de Francisco António de Almeida) e EUA. 
Trabalha regularmente com o English Concert 
e a Orchestra of the Age of Enlightenment, e 
ainda com a Royal Liverpool Philharmonic, 
Ulster Orchestra, Hallé Orchestra, Irish Baro‑
que Orchestra, Royal Scottish National Orches‑
tra, Britten Sinfonia, Royal Academy of Music 

Baroque Orchestra, Bournemouth Symphony, 
Royal Northern Sinfonia, Handel and Haydn 
Society (Boston), St Paul Chamber Orchestra 
(Minnesota), Wiener Akademie, Musikcollegium 
Winterthur, Orquestras de Câmaras de Zurique 
e da Basileia e Sinfónica de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recentemente 
descoberto Gloria de Händel com Emma 
Kirkby e a Royal Academy of Music (BIS) e 
discos de recital a solo em cravo, incluindo 
música de Louis e François Couperin (Naxos). 
Gravou com a Orquestra de Câmara da Basi‑
leia para a Deutsche Harmonia Mundi e Sony 
BMG. Dirige o English Concert e o flautista 
(bisel) Maurice Steger num disco de concer‑
tos de Corelli para a Harmonia Mundi.

Os seus compromissos actuais incluem 
Saul (Glyndebourne on Tour), King Arthur 
(Opernhaus Zurich) e colaborações com 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, 
English Concert, London Handel Players, 
Hallé, Handel and Haydn Society e St Paul 
Chamber Orchestra (EUA), além das presen‑
ças na Casa da Música no Porto e Festivais 
Händel de Londres e Göttingen.

Dmitry Sinkovsky violino

O violinista virtuoso Dmitry Sinkovsky estava  
a receber formação no Conservatório de 
Moscovo – onde se diplomou em 2005 – com 
vista a uma carreira internacional quando a 
sua curiosidade o levou ao encontro do reper‑
tório mais antigo. Desde então, tem ganho 
inúmeros prémios em importantes concursos 
tais como o Prémio Bonporti em Itália (2005), 
Concurso Bach em Leipzig (2006), Concurso 
Musica Antiqua em Bruges (1º prémio e prémios 
do público e da crítica, 2008), Prémio Roma‑
nus Weichlein no Concurso Biber na Áustria 
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(2009) pela sua “extraordinária interpretação 
das Sonatas do Rosário de Biber” e 1º Prémio 
no Concurso Telemann em Magdeburgo (2011).

Tanto a crítica como o público elogiam a sua 
capacidade para tocar com emoção enquanto 
interpreta música de dificuldade transcen‑
dente. Dmitry Sinkovsky é amplamente requi‑
sitado como solista, concertino e maestro, 
com uma agenda intensamente preenchida 
de actuações na Europa, Rússia e América do 
Norte. Lidera o agrupamento La Voce Strumen‑
tale, que fundou em Moscovo em 2011, e traba‑
lha com algumas das melhores orquestras 
barrocas da actualidade, entre as quais Il Giar‑
dino Armonico (Itália), Concerto Köln (Alema‑
nha), Arion Baroque Orchestra (Canadá), 
Pratum Integrum e Musica Petropolitana 
(Rússia), Armonia Atenea (Grécia), Orquestra 
Barroca de Helsínquia (Finlândia), Orquestra 
Barroca de Sevilha (Espanha) e Il Pomo d’Oro 
(Itália). Entre as temporadas de 2012 e 2014 foi 
maestro convidado de Il Complesso Barocco, 
acompanhando a aclamada meio ‑soprano 
Joyce DiDonato na sua digressão de concerto 
“Drama Queens” – passando pelas principais 
salas de concerto da Europa e EUA.

Dmitry Sinkovsky gravou para as edito‑
ras Naïve e Caro Mitis, e toca frequentemente 
para as rádios alemãs BDR, WDR e NDR. Ensina 
violino e viola no Conservatório de Moscovo. 
Nos últimos anos também a sua voz tem sido 
reconhecida, motivando solicitações para se 
apresentar como contratenor.

Como laureado do Concurso Jumpstart Jr. 
nos Países Baixos, Dmitry Sinkovsky tem ‑se 
apresentado com um violino Francesco 
Ruggeri de 1680.

Fernando Miguel Jalôto cravo

Fernando Miguel Jalôto graduou ‑se com um 
Bacherelato e um Mestrado em Cravo no 
Departamento de Música Antiga e Práticas 
Históricas de Interpretação do Conservatório 
Real da Haia (Países Baixos), com Jacques Ogg, 
sendo bolseiro do Centro Nacional de Cultura. 
Frequentou masterclasses com Gustave 
Leonhardt, Olivier Baumont, Ilton Wjuniski, 
Ketil Haugsand e Laurence Cummings, e estu‑
dou órgão barroco, pianoforte e clavicórdio. Foi 
membro da Académie Baroque Européenne 
d’Ambronay em 2004 sob a direcção de Chris‑
tophe Rousset e das Academias MUSICA 
(Neerpelt, Bélgica) sob a direcção de Dirk 
Snellings e Wim Becu em 2006, 2008 e 2010. É 
Mestre em Música pela Universidade de Aveiro 
e Doutorando em Ciências Musicais/Musicolo‑
gia Histórica na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Apresentou ‑se em vários festivais e 
concertos em Portugal, Espanha, França, 
Bélgica, Holanda, Reino Unido, Áustria, Repú‑
blica Checa, Polónia, Bulgária e Japão, como 
solista e continuísta. É co ‑fundador e direc‑
tor artístico do Ludovice Ensemble, com o 
qual se apresentou em prestigiantes festi‑
vais e salas de concerto em Portugal e no 
estrangeiro e gravou um CD para a Ramée‑
‑Outhere, nomeado em 2013 para os Interna‑
tional Classical Music Awards. É membro da 
Orquestra Barroca Casa da Música e primeiro 
solista convidado da Orquestra Gulbenkian 
em cravo, órgão e pianoforte. Apresenta‑
‑se regularmente com grupos especializados 
internacionais, tais como La Galanía, Capi‑
lla Flamenca, Oltremontano e La Colombina. 
Foi durante vários anos membro da Orques‑
tra Barroca Divino Sospiro. Trabalhou já sob 
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a direcção dos maiores especialistas em 
Música Antiga, tais como Ton Koopman, Roy 
Goodman, Christina Pluhar, Christophe Rous‑
set, Fabio Biondi, Laurence Cummings, Anto‑
nio Florio, Harry Christophers, Andrew Parrott, 
Rinaldo Alessandrini, Chiara Banchini, Enrico 
Onofri, Alfredo Bernardini, Jaap ter Linden, 
Elizabeth Wallfish, Christophe Coin, Paul e 
Erik van Nevel, Paul McCreesh, Andreas Staier 
e Riccardo Minasi. Gravou para as editoras 
Brilliant Records (duplo CD a solo com a obra 
para cravo de Dieupart), Glossa, Dynamic, 
Anima e Corpo, bem como para a rádio portu‑
guesa, francesa, belga, checa e alemã, e para o 
canal francês MEZZO. Foi professor da Univer‑
sidade de Évora, do Conservatório de Música 
do Porto e da Escola de Música do Conserva‑
tório Nacional (Lisboa). 

Orquestra Barroca  
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Fabio 
Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, 
Paul Hillier, Riccardo Minasi, Andrew Parrott, 
Christophe Rousset, Daniel Sepec, Andreas 
Staier e Masaaki Suzuki, na companhia de 
solistas como Andreas Staier, Roberta Inver‑
nizzi e Franco Fagioli, e agrupamentos como 
The Sixteen ou o Coro Casa da Música. Em 
2016 acompanha pela primeira vez os acla‑
mados violinistas Alina Ibragimova e Dmitri 
Sinkovsky, e celebra a Páscoa num concerto 

concebido pelo grande especialista em música 
antiga Alfredo Bernardini, com a participa‑
ção do baixo Peter Kooij. Evoca a música que 
marcou a corte de São Petersburgo no tempo 
de Catarina, a Grande, e junta ‑se ao Coro Casa 
da Música num concerto especial de Natal. 

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Händel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida.

Apresentou ‑se em digressão em várias 
cidades portuguesas e também em Espanha 
(Festival de Música Antiga de Úbeda y Baeza), 
Inglaterra (Festival Handel de Londres) e França 
(Festivais Barrocos de Sablé e de Ambronay). 
Ao lado do Coro Casa da Música, interpretou 
Cantatas de Natal de Bach em concertos no 
Porto e Ourense. Em 2015 estreou ‑se no Palau 
de la Musica em Barcelona, conquistando 
elogios entusiasmados da crítica. Ainda no 
mesmo ano, mereceu destaque a integral dos 
Concertos Brandeburgueses sob a direcção 
de Laurence Cummings e concertos para cravo 
com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.



Violino I
Dmitry Sinkovsky
César Nogueira
Ariana Dantas
Bárbara Barros

Violino II
Reyes Gallardo
Cecília Falcão
Raquel Cravino
Denys Stetsenko
 
Viola
Trevor McTait
Raquel Massadas
 
Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires
 
Viola da Gamba
Xurxo Varela

Contrabaixo
José Fidalgo
 

Traverso
Marta Gonçalves
Mafalda Ramos
 
Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho
 
Fagote
José Rodrigues Gomes
 
Trompa
Gilbert Farràs
Hugo Carneiro
 
Cravo
Fernando Miguel Jalôto
 



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS 
PROGRAMAS DE SALA

PATROCÍNIO 
VERÃO NA CASA


