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Aaron Copland 
Fanfare for the Common Man (1942; c.4min)

Leonard Bernstein 
Danças Sinfónicas de West Side Story (1960; c.23min)

Prólogo – Somewhere – Scherzo – Mambo – Cha Cha –  
Meeting Scene – Cool Fugue – Rumble – Finale

George Gershwin 
Rhapsody in Blue (1924, orq.1942; c.17min) 

Arturo Márquez
Danzón n.º 2 (1994; c.10min)
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Foi apenas em 1942 que Henry A. Wallace, 
então vice ‑presidente dos Estados Unidos 
da América, decretou o alvorecer do Século 
do Homem Comum, a iniciar ‑se no final da 
Guerra. Este era um alvorecer ditado pela 
produtividade, pela literacia, por uma ideia 
muito americana de liberdade, não só asso‑
ciada ao anti ‑nazismo mas também à religião. 
Mas o enorme crescimento económico que o 
país viveu anos antes, entre o final da Primeira 
Guerra e o início da Grande Depressão, ou seja, 
entre 1918 e 1929, trouxera já um outro amanhe‑
cer para o homem comum, um fervilhar cultu‑
ral que transformou os públicos dos concertos 
e criou novas classes de ouvintes de música. 
Foram os anos das primeiras transmissões 
regulares de rádio e das primeiras gravações 
comerciais. O advento – ou a popularização, já 
que é impossível traçar a sua origem rigorosa – 
de formas tão significativas quanto o blues e o 
jazz data das primeiras décadas do século XX e 
seduzia facilmente os criadores mais interessa‑
dos em destacar ‑se do domínio das linguagens 
europeias. Em simultâneo, os modernismos 
da música erudita europeia chegavam com 
estrondo a Nova Iorque: a música de Stra‑
vinski, de Schoenberg e de Bartók, por exem‑
plo, compositores que viriam a emigrar mais 
tarde para os Estados Unidos, tal como Varèse 
que lá chegou em 1918. Ainda faltavam quase 
quatro décadas para um maestro natural dos 
EUA (Leonard Bernstein) se tornar o primeiro 
director musical de uma grande orquestra 
americana, cargos esses tradicionalmente 
atribuídos a maestros oriundos da Europa, mas 
havia já um movimento claro no sentido de os 
Estados Unidos se libertarem da herança do 
Velho Continente.

Nos anos 20, os dois nomes mais sonantes 
de um nascente modernismo norte ‑americano 

eram Aaron Copland e George Gershwin. A 
linguagem a que aspiravam não era o recém‑
‑criado dodecafonismo de Arnold Schoenberg, 
ou seja, estavam longe de um abstraccionismo 
que dificilmente se afirmaria como genuina‑
mente americano. Foram antes atraídos pela 
música de Debussy ou Stravinski, porventura 
mais apropriada às linguagens vernaculares 
americanas. Embora fossem ambos natu‑
rais de Brooklyn e filhos de imigrantes judeus 
russos – e ambos de famílias sem ligações à 
música –, os dois compositores tiveram percur‑
sos muito diferentes.

Aaron Copland (1900 ‑1990) estudou em 
Paris com Nadia Boulanger, durante três anos, 
e só ao regressar em 1925 procurou a marca 
do Novo Mundo: plasmada em obras famo‑
sas dos anos 30 e 40 como El Salón México, 
Appalachian Spring ou os bailados Billy de Kid 
e Rodeo. A sua ligação às linguagens moder‑
nistas europeias conjugada com essa procura 
dos sons de uma América em todas as suas 
dimensões – dos espaços abertos do Oeste 
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à azáfama das cidades – fez dele um símbolo 
maior do modernismo americano. A obra de 
Copland apresentada neste concerto não é um 
exemplo óbvio deste cruzamento de influên‑
cias, já que se trata de uma fanfarra marcada 
pela solenidade e a intensidade dramática, 
mantendo uma linguagem harmónica simples 
apropriada a uma banda militar. Fanfare for 
the Common Man é uma obra para metais e 
percussão escrita em resposta ao célebre 
discurso mencionado no início desta nota de 
programa. Vivia ‑se a entrada dos Estados 
Unidos na Segunda Grande Guerra, e aspirava‑
‑se a uma nova ordem mundial e à derrota do 
nazismo, pregando o primado da produtivi‑
dade e recusando o “imperialismo militar e 
económico”. Como é habitual nas fanfarras, é 
uma peça curta que prenuncia algo. O maes‑
tro Eugene Goossens, titular da Sinfónica de 
Cincinnati, pretendia que cada concerto desta 
orquestra fosse iniciado por uma fanfarra 
enquanto durasse a guerra, pelo que foram 
escritas 18 fanfarras para este efeito, todas de 
compositores norte ‑americanos.

George Gershwin (1898 ‑1937) teve um 
percurso inverso, porque desde a juventude 
se destacou como autor de canções popula‑
res para a Tin Pan Alley – o famoso aglome‑
rado de editoras musicais que empregavam um 
grande número de compositores de canções 
para teatro, e onde floresceram autores como 
Irving Berlin, Harold Arlen, Jerome Kern, Johnny 
Mercer, Richard Rodgers e Cole Porter, entre 
muitos outros. Assinou as partituras de várias 
peças para a Broadway e mais tarde a famosa 
e revolucionária opereta Porgy and Bess, hoje 
património absoluto da cultura americana. Na 
génese de Rhapsody in Blue esteve a ambição 
visionária de Paul Whiteman (1890 ‑1967), direc‑

tor de uma big band exclusivamente branca 
muito bem ‑sucedida no universo da música 
de dança – cunhando um jazz que privilegiava 
mais os arranjos cuidados do que a esponta‑
neidade dos solistas. Whiteman programou um 
concerto especial a realizar no dia 12 de Feve‑
reiro de 1924, no Aeolian Hall de Nova Iorque, 
em que pretendia responder à pergunta “O que 
é a música americana?”. Convidou figuras de 
relevo internacional residentes nos EUA para 
assistirem ao concerto, como os composito‑
res Rachmaninoff, Stravinski e Ernest Bloch, o 
pianista Leopold Godowsky, o violinista Fritz 
Kreisler ou o compositor e maestro de bandas 
John Philip Sousa; mas também personali‑
dades de outras artes e dos negócios. Entre 
outras obras, seria apresentado um concerto 
jazz de Gershwin, com o próprio ao piano. Acon‑
tece que o projecto não ficou fechado com a 
devida antecedência e o compositor acabou 
por tomar conhecimento deste compromisso 
através da imprensa, restando ‑lhe três sema‑
nas para escrever a obra de forma intermitente.
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Gershwin nunca pretendeu escrever uma 
peça com a forma típica de um concerto para 
piano e orquestra. Com algum material já 
preparado, apanhou um dia um comboio para 
Boston e ali, imerso no ruído rítmico dos carris, 
ouviu toda a estrutura da obra como “uma 
espécie de caleidoscópio musical da América”. 
A orquestração ficou a cargo de Ferde Grofé, 
arranjador de Paul Whiteman, que a terminou 
apenas oito dias antes da estreia – retomaria 
a partitura em 1926 e 1942 para novas adap‑
tações. No decorrer dos ensaios, ao interpre‑
tar a escala de 17 notas escrita no primeiro 
compasso, o clarinetista Ross Gorman, num 
acesso de bom humor, experimentou trans‑
formar a segunda parte da escala num glis‑
sando deslizante. Gershwin apreciou tanto o 
efeito que o integrou na partitura definitiva da 
obra. Uma simples piada tornou ‑se assim um 
dos compassos mais célebres a iniciar uma 
obra musical.

Rhapsody in Blue foi um enorme sucesso. 
Escrita num andamento único, explora elemen‑
tos da cultura negra americana que marcaram 
o percurso de Gershwin – já então o compo‑
sitor tinha no seu catálogo algumas canções 
próximas dos blues. Apresenta ‑se como uma 
peça de fôlego para o repertório erudito, incor‑
porando elementos da música vernacular: a 
linguagem melódico ‑harmónica dos blues e os 
ritmos de inspiração popular. No que respeita 
ao primeiro aspecto, é de notar a recorrente 
utilização das chamadas blue notes – notas 
da escala que são baixadas de acordo com 
a prática dos blues vocais. Essas blue notes 
são audíveis, por exemplo, nas melodias que 
só chegam à terceira maior passando antes 
pela menor, traduzindo uma melancolia incon‑
fundível. Os ritmos utilizados variam conside‑
ravelmente ao longo da peça, evitando uma 
identificação directa com a música de dança 

ao pontuar o discurso com o recurso a rubatos 
expressivos. Mesmo assim, podem identificar‑
‑se padrões que remetem para o jazz da época, 
ainda ligado ao ragtime e ao stride piano.

Quanto aos debates sobre o que seria a 
música americana ou que validade teriam este 
ou outros modernismos, ficaram entregues às 
páginas dos críticos. Arnold Schoenberg, que 
cultivava outro tipo de linguagens – e além 
disso era parceiro de ténis de Gershwin –, 
deixou ‑lhe um elogio rasgado no momento da 
sua morte prematura, reconhecendo ‑o como 
um dos grandes compositores não apenas da 
música americana, mas do panorama mundial.

O lugar de Leonard Bernstein (1918 ‑1990) 
enquanto protagonista de um novo fôlego no 
teatro musical foi sendo definido a partir de 
1944, com On the Town, e prosseguiu com 
Wonderful Town e Candide. Duas décadas 
depois, West Side Story, com libreto de Arthur 
Laurents e letras das canções de Stephen 
Sondhaim, tornou ‑se um dos musicais mais 
célebres de sempre, numa época em que a 
Broadway já não produzia facilmente gran‑
des êxitos. Na nota de programa da partitura, 
o compositor Jack Gottlieb refere como estes 
quatro musicais revelam uma linha progres‑
siva no desenvolvimento composicional de 
Bernstein: “Quase se podia prever que, quando 
West Side Story atingiu a Broadway como uma 
bomba, em Setembro de 1957, seria aclamada 
como uma marca do teatro americano. (…) 
Muito antes, Bernstein havia especulado que 
uma forma genuína de teatro musical ameri‑
cano acabaria por emergir dentre a chamada 
comédia musical. Muitos são aqueles que 
consideram que esta teoria começou a ser 
implementada em West Side Story. Elementos 
das tradições de palco da Europa e dos Esta‑
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dos Unidos foram fundidos numa forma de arte 
original que não é ópera nem comédia musical.”

Gottlieb prossegue, explicando que do 
Velho Mundo vieram os complexos arranjos 
para ensembles vocais; o uso da música para 
projectar a acção; o recurso dramático aos leit-
motifs (por exemplo, o tema associado à violên‑
cia de gangs, no Prólogo; ou outro associado a 
ideia de união, no Finale). E veio também a apli‑
cação de métodos de desenvolvimento musi‑
cal, quer transformando o intervalo do trítono 
(a famosa melodia de “Maria”), quer no uso de 
variações melódicas ou rítmicas. “Do Novo 
Mundo vieram os timbres e figurações idiomá‑
ticos do jazz e da música latina (a maior parte 
da música de dança); as mudanças constan‑
tes e fluídas entre texto falado e música e entre 
cenas (…); e a abordagem cinética ao palco, 
comunicando através de música coreográfica.”

O argumento é adaptado a partir da histó ria 
de Romeu e Julieta – um amor proibido entre 
dois membros de famílias rivais. Neste caso a 
trama passa ‑se em Nova Iorque, com grupos 
de diferentes etnias: Tony faz parte de um gang 
branco e apaixona ‑se por Maria, irmã do líder 
do gang porto ‑riquenho. Em 1961 deu origem a 

um filme com o mesmo título, um estron doso 
sucesso de bilheteira que ganhou 10 Óscares 
da Academia, incluindo o de melhor filme. O 
disco com a banda sonora tornou ‑se, na época, 
o mais vendido de sempre nessa categoria. 

Estas Danças Sinfónicas são uma realização 
mais livre das intenções do compositor: sendo 
destinadas a uma orquestra sinfónica, ultra‑
passam deste modo as limitações da orques‑
tra de teatro, em que não era raro um músico ter 
de tocar vários instrumentos ao longo da peça. 
A orquestração foi realizada com a assistên‑
cia de Sid Ramin e Irwin Kostal e a suite organi‑
zada pelo primeiro. Ao longo de nove números, 
apresenta diferentes momentos da peça, não 
necessariamente na sua sucessão original.

• Prólogo: ilustra a rivalidade crescente entre 
os dois gangs, os Jets e os Sharks.
• Somewhere: título de uma das célebres 
canções do musical, representa um ballet 
sonhado em que os dois gangs se unem com 
amizade.
• Scherzo: ainda em sonhos, os gangs ultra‑
passam os muros da cidade e encontram‑se 
num mundo agradável de espaço, ar e sol.
• Mambo: de regresso ao mundo real, esta é 
uma dança competitiva entre os gangs.
• Cha-cha: Tony e Maria encontram‑se pela 
primeira vez e dançam juntos.
• Meeting Scene: a música acompanha as 
primeiras palavras que os jovens apaixona‑
dos trocam entre si.
• Cool Fugue: sequência elaborada de dança 
em que Riff lidera os Jets acalmando a sua 
hostilidade impulsiva.
• Rumble: grande batalha entre os gangs, em 
que os respectivos líderes são mortos.
• Finale: a canção “I Have a Love” de Maria 
transforma‑se numa procissão e evoca a 
visão de Somewhere.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2019
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Arturo Márquez (1950) nasceu no seio de uma 
família de músicos, sendo fortemente influen‑
ciado pela música popular mexicana. Iniciou 
os estudos musicais no México e prosseguiu ‑
‑os nos Estados Unidos, para onde a família 
emigrou durante a sua juventude. Começou 
a compor aos 16 anos de idade e obteve uma 
bolsa de estudos do governo francês que lhe 
permitiu estudar com Jacques Castérède 
(n. 1926), um antigo aluno de Messiaen e deten‑
tor do prestigiado Prix de Rome. No regresso 
aos Estudos Unidos obteve os seus diplo‑
mas em Composição. Foi apenas na recente 
década de 1990 que Márquez alcançou repu‑
tação internacional graças a uma série de 
composições com influência da música tradi‑
cional mexicana, nomeadamente um conjunto 
de danzones. 

O danzón é uma dança tradicional cubana, 
onde surgiu por evolução a partir da habanera, 
um outro ritmo que se encontra um pouco por 
todo o universo hispânico e que podemos escu‑
tar no tango e em várias danças crioulas. Os 
danzónes tinham uma estrutura simples: 4 
compassos de introdução e mais 4 de paseo 
eram intercalados por melodias diferentes de 
16 compassos. Esta dança começou por ser 
comum em desfiles carnavalescos e depois 
alargou  ‑se aos salões de baile. Pela forte 
influência da comunidade cubana na provín‑
cia de Veracruz, o danzón tornou  ‑se comum 
no México, país onde ganhou uma popularidade 
ainda maior.

O Danzón n.º 2 de Márquez resultou de 
uma encomenda da Universidade Autónoma 
do México, onde foi estreado no ano de 1994. 
Tem início com uma bela melodia insinuante 
tocada pelo clarinete e acompanhada por uma 
discreta percussão típica do Caribe. Um oboé 
vem juntar  ‑se num diálogo que cresce suave‑
mente de intensidade até à entrada das cordas 

que apresentam um novo tema. Esta primeira 
parte da peça contrasta com a secção seguinte 
à qual se juntam os metais e onde o ritmo se 
torna cada vez mais agitado e o tempo mais 
rápido, frenético como só as danças latino ‑
‑americanas conseguem ser. No desenvol‑
vimento destes temas há lugar para diversos 
solos muito contrastantes, como o de um tímido 
flautim, o da secção das madeiras, o do violino 
ou o do trompete, este num estilo de improviso 
jazz. Uma outra presença importante, a lembrar 
as orquestras de baile, é a do piano. A contí‑
nua utilização da percussão, as acentuações 
dinâmicas fora de tempo e os glissandos que 
deslizam para as notas mais importantes contri‑
buem inequivocamente para o sabor latino do 
Danzón, que termina como se todos os instru‑
mentos da orquestra tivessem a função exclu‑
siva de percutir ritmos de dança. 

Foi devido à jovem estrela da direcção de 
orquestra mundial Gustavo Dudamel incluir o 
Danzón n.º 2 no repertório das suas digressões 
internacionais com a fenomenal Orquestra de 
Jovens Simón Bolívar, da Venezuela, a partir de 
2007, que Márquez ficou conhecido à escala 
global. A peça é hoje um estandarte da música 
sul  ‑americana.

RUI PEREIRA, 2012 
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Steven Sloane direcção musical

O maestro americano Steven Sloane é um 
músico versátil e dedicado. Considerado um 
visionário, os seus conceitos extraordinaria‑
mente criativos renderam ‑lhe o respeito nos 
círculos artísticos, bem como no meio da polí‑
tica cultural.

Estudou com Eugene Ormandy, Franco 
Ferrara e Gary Bertini, tendo sido director 
musical do Festival de Spoleto e director artís‑
tico da Opera North (Leeds). Foi ainda director 
musical da American Composers Orches‑
tra e maestro titular da Orquestra Sinfónica 
de Stavanger (2007  ‑2013). Tem sido convi‑
dado para dirigir muitas orquestras presti‑
giadas tais como a Filarmónica de Londres, 
a Sinfónica de São Francisco, a Filarmónica 
de Israel, a Sinfónica de Sidney, a Metropoli‑
tana de Tóquio, a Sinfónica Alemã de Berlim, a 
Sinfónica da Rádio de Frankfurt, a Philharmo‑
nia de Londres, a Filarmónica da Radio France, 
a Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e 
a Sinfónica de Chicago.

Na temporada de 2018/19, Steven Sloane 
foi nomeado Maestro Convidado Principal 
e Conselheiro Artístico da Ópera de Malmö, 
tendo dirigido o concerto de abertura da 
temporada com música de Gershwin e Berns‑
tein, e estreado uma nova produção do Holan-
dês Voador. Regressa ao Festival de Spoleto 
para uma nova produção de Salomé.

Sob a direcção de Steven Sloane, a 
Sinfónica de Bochum consolidou ‑se como uma 
das principais orquestras da Alemanha, o que 
motivou a construção de um edifício próprio 
para a Orquestra, o Anneliese Brost Musik‑
forum Ruh, inaugurado em Outubro de 2016. 
Entre os momentos marcantes mais recen‑
tes com esta orquestra inclui ‑se uma digres‑

são com a Nona de Mahler no Festival de 
Tongyeong (Coreia do Sul, 2018) e um concerto 
encenado de Das Floss der Medusa do compo‑
sitor Werner Henze no Festival RuhrTrienale. 
Nesta temporada, a orquestra tem como foco 
temático o papel de Kundry em interpretações 
de Parsifal de Wagner. 

Steven Sloane é um maestro requisitado 
no domínio da ópera, tendo trabalhado com 
a Royal Opera House (As Bodas de Fígaro), 
a Ópera de Los Angeles (Grendel de Golden‑
thal), a Ópera de São Francisco (Bonesetter’s 
Daughter de Wallace), a Ópera Holandesa 
(Madame Butterfly), a Houston Gran Opera 
(The Makropulos Case e A Flauta Mágica), 
a Ópera Nacional de Gales (Iphigénie en 
Tauride), a Ópera Alemã de Berlim (O Amor 
das Três Laranjas de Prokofieff) e a Ópera de 
Estugarda (Macbeth), bem como nos festi‑
vais de Hong Kong (Salomé), Santa Fé (Katja 
Kabanova), Edimburgo (Genoveva), Salzburgo 
(Neither de Feldman) e Nova Iorque (Lincoln 
Center com Die Soldaten de Zimmermann). 
Destaca ‑se uma nova produção de Sonho 
de Uma Noite de Verão no Grand Théâtre 
de Genève, a estreia em Berlim de Medea de 
Aribert Reimann na Komische Oper Berlin em 
2017, bem como Adriana Lecouvreur de Fran‑
cesco Cilea na Ópera de Frankfurt. 

A formação e a promoção de jovens músi‑
cos tem desempenhado um papel muito 
importante na vida de Steven Sloane. Dirige 
regularmente orquestras de jovens como a 
Junge Deutsche Philharmonie, a Bundesju‑
gendorchester e a Young Israel Philharmonic. 
Em 2013 começou a leccionar na Universidade 
das Artes de Berlim, onde fundou uma acade‑
mia internacional de direcção. 
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Mário Laginha piano

Com uma carreira que leva já mais de três 
décadas, Mário Laginha é habitualmente cono‑
tado com o mundo do jazz. Mas se é verdade 
que os primórdios do seu percurso têm um 
cunho predominantemente jazzístico – foi um 
dos fundadores do Sexteto de Jazz de Lisboa 
(1984), criou o decateto Mário Laginha (1987) 
e lidera ainda hoje um trio com o seu nome –, o 
universo musical que construiu com a cantora 
Maria João é um tributo às músicas que sempre 
o tocaram, a começar pelo jazz e passando 
pelas sonoridades brasileiras, indianas e afri‑
canas, pela pop e pelo rock, sem esquecer as 
bases clássicas que presidiram à sua forma‑
ção académica e que acabariam por ditar o seu 
primeiro e tardio projecto a solo, inspirado em 
Bach (Canções e Fugas, de 2006).

Mário Laginha tem articulado uma forte 
personalidade musical com uma vontade 
imensa de partilhar a sua arte com outros músi‑
cos e criadores. Desde logo, com Maria João, 
de que resultou um dos projectos mais consis‑
tentes e originais da música portuguesa, com 
mais de uma dezena de discos e muitas cente‑
nas de concertos em salas e festivais um pouco 
por todo o mundo. Em finais da década de 80 
iniciou uma colaboração, que se mantém até 
hoje, com o pianista Pedro Burmester, com 
quem gravaria um disco. Esta seria alargada 
a Bernardo Sassetti, em 2007, no projecto 
3 pianos, com fortíssima repercussão na crítica 
e no público. Até ao seu inesperado desapa‑
recimento, Bernardo Sassetti foi, de resto, 
um parceiro e cúmplice de Mário Laginha em 
muitas dezenas de concertos e em dois discos 
gravados, o último dos quais dedicado à música 
de José Afonso.

Com uma sólida formação clássica, Mário 
Laginha tem escrito para formações tão diver‑
sas como a Big Band da Rádio de Hamburgo, 
a Big Band de Frankfurt, a Orquestra Filar‑
mónica de Hanôver, a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, o Remix Ensemble Casa da Música, 
o Drumming Grupo de Percussão e a Orques‑
tra Sinfónica do Porto Casa da Música. Tem 
tocado, em palco ou em estúdio, com músicos 
excepcionais como Wolfgang Muthspiel, Trilok 
Gurtu, Tcheka, Gilberto Gil, Lenine, Armando 
Marçal, Ralph Towner, Manu Katché, Dino 
Saluzzi, Kai Eckhardt, Julian Argüelles, Steve 
Argüelles, Howard Johnson ou Django Bates. 
Compõe também para cinema e teatro.

A obra mais recente do trio partilhado 
com Bernardo Moreira e Alexandre Frazão 
é Mongrel, um trabalho que partiu de temas 
originais de Chopin. Iridescente, gravado na 
Fundação Calouste Gulbenkian, é a sua última 
aventura musical com a cantora Maria João. 
Colabora desde 2012 com o pianista brasileiro 
André Mehmari, tendo sido editado um disco 
em duo, gravado ao vivo, com música original 
de ambos. Em finais de 2013, Mário Laginha e o 
seu Novo Trio, com o guitarrista Miguel Amaral 
e o contrabaixista Bernardo Moreira, lança‑
ram Terra Seca, um disco que desbrava novos 
caminhos para o jazz e a música portuguesa.



11

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau 
Inbal, Michail Jurowski, Christoph König (maes‑
tro titular no período 2009 ‑2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Entre os 
solistas que têm colaborado com a orquestra 
constam os nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, 
Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce 
Didonato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, 
Viviane Hagner, Alina Ibragimova, Steven 
Isserlis, Kim Kashkashian, Christian Lindberg, 
Tasmin Little, Felicity Lott, António Meneses, 
Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de 
la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair, Frank Peter Zimmermann 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na Casa 
da Música, destacando ‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, Sir Harrison Birtwistle e Georg Friedrich 
Haas, a que se junta em 2019 o compositor 
Jörg Widmann.

A Orquestra tem ‑se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

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 categoria 
de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, 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 CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portu‑
gueses, todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2019, a Orques‑
tra apresenta obras ‑chave do Novo Mundo – 
entre as quais Amériques de Edgard Varèse e 
a Quarta Sinfonia de Charles Ives –, a Integral 
das Sinfonias de Tchaikovski, as sonoridades 
revolucionárias de Ligeti e novas obras de Jörg 
Widmann, Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

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 instru‑
mentistas, 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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*instrumentistas convidados
**estagiários Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo – IPP 

Violino I
Zofia Wóycicka
Ianina Khmelik
Maria Kagan
Evandra Gonçalves
José Despujols
Andras Burai
Vladimir Grinman
Emília Vanguelova
Vadim Feldblioum
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Alan Guimarães
Raquel Santos*
Ana Luísa Carvalho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Paul Almond
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Diogo Coelho*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Biliana Chamlieva
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Emília Alves

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Michal Kiska
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Angelina Rodrigues
Alexander Auer
Vera Morais*

Oboé
Tamás Bartók
Eldevina Materula
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira

Saxofone
Romeu Costa*
Leonardo Afonso**
José Sousa**

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Mario Calvo*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

Banjo
António Vieira*



05 SEX · 21:00 SALA SUGGIA

ROMANTISMO SINFÓNICO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

DOUGLAS BOYD direcção musical 

FRANZ SCHUBERT Sinfonia nº 9, “A Grande”

FRANZ SCHUBERT Sinfonia nº 8, “Inacabada”

07 DOM· 12:00 SALA SUGGIA

GRANDE SCHUBERT
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

DOUGLAS BOYD direcção musical 

Concerto comentado por DANIEL MOREIRA

FRANZ SCHUBERT Sinfonia nº 9, “A Grande”

PRÓXIMOS CONCERTOS



13+17 ABR

CONCERTOS DE PÁSCOA

13 ABR SÁB ·18:00 SALA SUGGIA

STABAT MATER
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

EDUARDA MELO soprano

IRIS OJA alto

MARK LE BROCQ tenor

MARCELL BARONYI barítono 

ANTONÍN DVOŘÁK Stabat Mater

17 ABR QUA ·21:00 SALA SUGGIA

PAIXÃO BARROCA
CICLO BARROCO BPI

CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

LAURENCE CUMMINGS direcção musical 

IESTYN DAVIES contratenor 

ROWAN PIERCE soprano

PEDRO CASTRO E ANDREIA CARVALHO oboé

ALESSANDRO SCARLATTI Sinfonia di Concerto Grosso nº 3 em Ré menor

ANTONIO VIVALDI Concerto para 2 oboés em Ré menor

ARCANGELO CORELLI Concerto Grosso 

-

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI Stabat Mater

PRÓXIMOS CONCERTOS



27-30 ABR

MÚSICA & REVOLUÇÃO 
LIGETI: IMERSÃO TOTAL

PRÓXIMOS CONCERTOS

27 ABR SÁB ·18:00 SALA SUGGIA

O GÉNIO DE LIGETI
1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

EMILIO POMÀRICO direcção musical 

LUCAS FELS violoncelo

GYÖRGY LIGETI Concerto de câmara; Concerto para violoncelo

2ª PARTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

SUSANNA ANDERSSON soprano

GYÖRGY LIGETI Lontano; Apparitions; Le Grand Macabre (excertos)

28 ABR DOM ·18:00 SALA SUGGIA

VIRTUOSOS PARA LIGETI
1ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

GYÖRGY LIGETI Atmosphères; San Francisco Polyphony; Concert românesc

2ª PARTE
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

EMILIO POMÀRICO direcção musical 

PIERRE-LAURENT AIMARD piano

ALEŠ KLANČAR trompete

GYÖRGY LIGETI Mysteries of the Macabre; Concerto para piano



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


