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1ª PARTE

Samuel Barber
Adagio para cordas (1936; c.8min)

Fadograph of a Yestern Scene (1971; c.7min)

Alberto Ginastera
Quatro danças do bailado Estancia (1941; c.12min)

1. Os trabalhadores agrícolas
2. Dança do trigo
3. Os guardadores do gado
4. Dança final (Malambo)

2ª PARTE

George Gershwin
Porgy and Bess, um quadro sinfónico (arranjo de Robert Russell Bennett) (1935/1942; c.24min)

Um Americano em Paris (1928; c.16min)
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No período que mediou entre as duas gran‑
des guerras do século XX, a busca de estilos 
próprios americanos no campo erudito teria 
de negociar a convivência local entre a cultura 
popular (cada vez mais preponderante, espe‑
cialmente graças à ascensão da rádio) e a 
erudita, enquanto o binómio tradição/moder‑
nidade ia sendo também explorado. Se até 
aos primeiros anos do século a herança euro‑
peia na música erudita norte ‑americana 
passava em grande medida por derivas iden‑
titárias assentes em pressupostos essen‑
cialmente românticos (abra ‑se excepção 
para a obra iconoclástica de Charles Ives, 
de pouca repercussão imediata), o período 
de entre ‑guerras viu surgir novas correntes 
estéticas americanas que colocavam o posi‑
cionamento estético em questão. O eco das 
posturas europeias recentes (desde o impres‑
sionismo de Debussy às escolas modernistas) 
fazia ‑se sentir, enquanto se desenhavam no 
contexto norte ‑americano tendências opos‑
tas entre si: por um lado as ultra ‑modernistas, 
em busca do novo (com as experiências de 
Edgard Varèse e Henry Cowell à cabeça), por 
outro lado as abordagens de índole ameri‑
canista, que procuravam apelar ao grande 
público num esforço de contenção através 
do emprego de sonoridades simples e depu‑
radas, ainda que se mantivesse permeável a 
algumas das inovações harmónicas entre‑
tanto cultivadas no Velho Continente (como 
demonstram cabalmente as obras mais cele‑
bradas de Aaron Copland). É neste contexto 
que podemos perspectivar da melhor forma 
a música deste concerto.

Samuel Barber
WESTCHESTER (PENSILVÂNIA), 9 DE MARÇO DE 1910

NOVA IORQUE, 23 DE JANEIRO DE 1981

A música de Samuel Barber, hoje um dos mais 
acarinhados compositores norte ‑americanos, 
assume sem complexos as raízes fortemente 
ligadas à tradição, tipificando uma sonoridade 
neo ‑romântica. Embora tenha feito incursões 
em linguagens mais ousadas numa fase tardia 
(chegando mesmo a experimentar precei‑
tos dodecafónicos), a música que constitui a 
sua imagem de marca está enformada numa 
linguagem tonal, ocasionalmente modal, e 
prima por um lirismo próximo da expressão 
vocal (ou não fosse Barber também formado 
em canto, amante de Itália e sobrinho de uma 
contralto da Metropolitan Opera). Nas textu‑
ras ricas da sua produção, há grande parte das 
vezes um curso melódico feito de linhas longas, 
o que o destaca numa época em que os seus 
pares apostavam numa escrita mais repleta 
de motivos breves e de fácil identificação.

É o caso do celebérrimo Adagio para cordas. 
Datado de uma fase de juventude do compo‑
sitor, o Adagio fazia inicialmente parte do 
Quarteto de cordas, op. 11 (1936). Desde cedo 
este andamento o deixou orgulhoso (“acabei 
hoje o andamento lento do meu quarteto – é 
um knock ‑out!”, escrevia em Setembro de 
1936). A transcrição para orquestra de cordas 
partiu de uma encomenda do maestro Arturo 
Toscanini, que lhe pedia uma peça para inte‑
grar um programa de música nova americana 
da Orquestra Sinfónica da NBC, a ser trans‑
mitido pela rádio. A estreia, transmitida para 
todo o país, decorreu a 5 de Novembro de 1938 
e está hoje disponível em edição discográfica. 
Rapidamente a peça conquistou um público 
alargado, que não ficou indiferente à atmosfera 
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especial criada por Barber. Evitando ‑se uma 
métrica explícita no início, sendo lento o desen‑
rolar do tecido harmónico, o ouvido centra ‑se 
nas serenas e contidas oscilações da melodia, 
que aqui se metaforiza com a mesma depu‑
ração de um canto gregoriano, suspenso 
no tempo e envolto num misticismo íntimo e 
resignado (a alusão sacra seria legitimada pelo 
próprio Barber em 1967, quando adaptou a 
música do Adagio para coro, com o texto do 
Agnus Dei). Diz ‑nos Barbara Heyman, estu‑
diosa da obra de Barber: “nunca ficamos em 
dúvida acerca do que a peça trata. Há uma 
espécie de tristeza e poesia sobre ela. Tem um 
gesto melódico que forma um arco, como um 
grande suspiro... e depois exala ‑se e desvanece 
no nada”. Vista por alguns como de pouco valor 
(“uma exclamação perfeitamente anacrónica 
de um jovem de vinte e oito anos nascido em 
1938”, considerou Ahley Pettis do Federal Music 
Project), mas enaltecida por Copland pela sua 
qualidade e “absoluta sinceridade”, a peça 
acabaria por marcar presença em filmes, nos 
media e em cerimónias oficiais, muitas vezes 
em expressão de luto (como nos funerais de 
Roosevelt e Einstein, no anúncio da morte de 
Kennedy na televisão, passando ainda pela 
noite dos concertos Promenade da BBC em 
que o maestro Leonard Slatkin homenageou 
as vítimas do atentado de 11 de Setembro de 
2001). Para uma parte do público internacional, 
o Adagio é indissociável do filme Platoon, de 
Oliver Stone (1986). Em Junho de 1981, Barber 
confessava: “às vezes canso ‑me de ouvir o 
Adagio para cordas. Mas divirto ‑me durante 
as interpretações porque sei que vai haver um 
erro qualquer. Acontece sempre”. O comentá‑
rio espelha a desproporção entre a populari‑
dade verdadeiramente colossal desta peça e 
o inevitável eclipsar da maioria do seu restante 
catálogo perante o público generalizado.

Fadograph of a Yestern Scene surge numa 
fase mais sombria da vida do compositor, 
acometido de uma depressão que lhe limi‑
tou os esforços criativos. Resultado de uma 
encomenda feita para assinalar a inauguração 
do novo espaço da Orquestra Sinfónica de 
Pittsburgh, a peça traz no título intrigante uma 
vénia a James Joyce: o título provém de uma 
expressão retirada de Finnegans Wake do 
escritor irlandês, livro que Barber apreciava 
particularmente (tendo até feito uso de pala‑
vras do mesmo livro anteriormente, na Nuvo‑
letta op. 25). A palavra fadograph condensa 
faded photograph (fotografia desbotada) e 
yestern sugere tanto yesterday (ontem) como 
gestern (a mesma ideia em alemão). A óptica 
trazida por esta peça, última obra orquestral 
de Barber, é, portanto, de memória e resigna‑
ção, condizentes com o período que Barber 
atravessava. É particularmente notória a 
proximidade para com a paleta harmónica e 
orquestral de um Debussy (repleta de moda‑
lismos e elementos em tons inteiros, ainda 
que também temperada com mais elemen‑
tos cromáticos do que seria de esperar em 
Debussy). Essa afinidade manifesta ‑se até no 
estilo de algumas das indicações expressi‑
vas da partitura, como “na distância”, “eco”, 
entre outras. Pela partitura brilham efeitos 
instrumentais particularmente expressivos, 
como passagens em divisi, ou em tremolo nos 
agudos, arcadas sul ponticello (com o arco 
junto ao cavalete, num som mais estridente), 
bem como combinações instrumentais origi‑
nais (flautim com trompa, por exemplo) e 
texturais de grande subtileza. A peça foi tida 
maioritariamente como anacrónica, mas 
Allen Hughes, na crítica que escreveu para 
o New York Times, referiu: “é música bonita, 
habilmente trabalhada, e daqui a um século 
ninguém vai estar muito preocupado com o 
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facto de ter parecido um anacronismo na sua 
estreia”. Frederick Dorian, que escreveu notas 
de programa para a ocasião, apontou ‑lhe a 
suavidade afectuosa, que considerou “uma 
sorte num mundo que pode preferir não ouvir 
nada a não ser gritos”. 

Resumidamente, ambas as obras mostram 
um grande feito de Barber: conseguiu chegar 
a uma linguagem capaz de traduzir uma 
expressão sincera e uma frescura de carác‑
ter que são suas, sem para isso precisar de se 
distanciar dos recursos tradicionais. 

Alberto Ginastera
BUENOS AIRES, 11 DE ABRIL DE 1916

GENEBRA, 25 DE JUNHO DE 1983

A música do argentino Alberto Ginastera 
mostra ‑nos o fenómeno da procura de iden‑
tidades distintivamente nacionais a partir de 
outra América – a latina, economicamente não 
hegemónica – que também teve de conciliar 
heranças europeias com soluções brotadas 
do seu próprio território e contexto. O compo‑
sitor dividiu a sua obra em diferentes períodos, 
sendo que a peça que integra este programa 
se enquadra no primeiro, a que chamou 
“nacionalismo objectivo”, no qual a música 
se apresenta tonal e embebida em elemen‑
tos da música folclórica argentina. O bailado 
Estancia, escrito em 1941, incorporava refe‑
rências à literatura dos gaúchos, às danças 
rurais e à música urbana de concerto, dando a 
evocar a paisagem diversificada da Argentina 
natal de Ginastera. Entretanto, o grupo Ameri‑
can Ballet Caravan, que havia encomendado 
o bailado, dissolveu ‑se antes da oportunidade 
de estreia da peça, pelo que o compositor 
decidiu extrair alguns momentos marcantes 
da partitura para uso autónomo em jeito de 

suite. É o caso das Quatro Danças do bailado 
Estancia, que seriam estreadas em 1943 e 
que constituem hoje um dos cartões de visita 
da obra de Ginastera. Os títulos estabelecem 
desde logo o cenário rural e a indelével faceta 
popular. Em Os trabalhadores agrícolas, a 
vivacidade da dança conjuga ‑se com elemen‑
tos rítmicos assertivos e sobreposições disso‑
nantes que fazem lembrar as audácias de 
Stravinski; a Dança do trigo oferece ‑nos uma 
melodia de singeleza tocante, que actua sobre 
uma textura subtilmente decorada com disso‑
nâncias de acompanhamento que denunciam 
a época da peça; Os guardadores do gado 
[Los peones de la hacienda] é de uma irregula‑
ridade rítmica tão fortemente vincada que não 
deixa ninguém imune (ainda que seja notória 
a dívida para com Stravinski, mais uma vez); a 
última das danças, que mimetiza um malambo 
dos gaúchos depois de uns compassos 
iniciais que lembram a textura de Petruchka, 
é particularmente notável pelas sobreposi‑
ções rítmicas entre binário e ternário, tantas 
vezes presentes na música popular da região. 
Ouvida actualmente sobretudo no contexto 
desta versão de suite (o bailado original é rara‑
mente abordado), essa Dança Final tornou ‑se 
uma das obras mais populares de Ginastera. 
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George Gershwin
BROOKLYN, 26 DE SETEMBRO DE 1898

HOLLYWOOD, 11 DE JULHO DE 1937

Voltando aos Estados Unidos, se o nome de 
George Gershwin ficou de fora do primeiro 
parágrafo destas linhas, não foi por acaso, 
mas porque é de difícil categorização a sua 
maneira peculiar de encontrar caminhos 
entre o legado popular e o erudito, bem 
como entre continentes. Nas décadas de 
1920 e 1930, época dourada dos musicais, 
das canções populares escritas na Tin Pan 
Alley e do jazz (o do dixieland e depois o das 
big bands), Gershwin estabeleceu ‑se como 
o mais famoso e mais tocado compositor de 
música de matriz erudita nos Estados Unidos. 
A sua obra incorpora elementos de jazz, blues 
e canção popular num contexto mais próximo 
do erudito, criando uma obra ao mesmo 
tempo moderna, claramente americana e 
apelativa para o grande público, misturando 
tradições de uma maneira pessoalíssima.

Um dos marcos mais importantes e mais origi‑
nais da obra de Gershwin foi a ópera Porgy 
and Bess (1935). Foi produzida como ópera e 
mais tarde também como musical (géneros 
dos quais também bebeu), sendo ainda adap‑
tada para filme em 1959. A música era predo‑
minantemente contínua e feita tomando como 
princípio importante a existência de motivos 
recorrentes (no que seria semelhável a Verdi 
ou Wagner), mas a presença dos modernismos 
luzia por entre a partitura (Gershwin admirava o 
Wozzeck de Alban Berg), assim como a proxi‑
midade das tradições “vernáculas”, como a 
da Broadway. Afinal de contas, Porgy e Bess 
são personagens negras – numa América 
pouco preparada para elas – representadas, 
na estreia, por cantores negros formados na 

tradição erudita. No romance Porgy de DuBose 
Heyward, que foi o ponto de partida para a cria‑
ção conjunta da ópera, Porgy é um mendigo 
negro, deficiente, que vive em Charleston, na 
Carolina do Sul. A história, evidenciadora dos 
dramas sociais da comunidade negra, gira 
em torno dos seus esforços para salvar Bess 
do seu amante violento e possessivo, assim 
como do seu dealer. É nesta obra, apelidada de 
“ópera folk” pelo próprio Gershwin, que surgem 
canções que ficaram na memória colectiva e se 
multiplicaram em inúmeras versões: a incon‑
tornável “Summertime”, “I Got Plenty o’ Nuttin’” 
ou “I Loves You Porgy”, entre outras.

Neste concerto ouve ‑se o arranjo para 
orquestra sinfónica feito em 1942 pelo amigo 
e colaborador de Gerswhin, Robert Russell 
Bennett (1894 ‑1981). A encomenda do que viria 
a ser Porgy and Bess: um quadro sinfónico 
partiu do maestro Fritz Reiner, então a cargo 
da Orquestra Sinfónica de Pittsburgh. Reiner 
tinha em mente a gravação da obra e por isso 
procurou adequar a sua duração à dos discos 
de 78 rpm a utilizar. Numa orquestração que 
não difere grandemente da original na maior 
parte do tempo, a partitura de Bennett inclui 
algumas das canções e momentos mais céle‑
bres da obra (numa ordem não correspon‑
dente à original).

Em 1926, durante uma visita a Paris, Gershwin 
escreveu um fragmento melódico a que 
chamou Very Parisienne, que ofereceu aos 
anfitriões. Apareceria mais tarde nos compas‑
sos iniciais de Um Americano em Paris, que 
Gershwin apelida de “bailado rapsódico” 
por ser escrito em forma livre e estilo mais 
moderno do que as obras anteriores. A obra é 
na prática o que na Europa se chamava poema 
sinfónico, mas sem programa específico: 
“o meu propósito aqui é retratar as impressões 
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de um visitante americano em Paris enquanto 
anda pela cidade, escuta os vários ruídos da 
rua e absorve a atmosfera francesa”, expli‑
cou; “cada ouvinte pode encontrar os episó‑
dios que a sua imaginação sugira”. A escrita é 
de muita agilidade e humor, numa exuberân‑
cia que quase prefigura as acrobacias orques‑
trais do Candide de Bernstein. Não é certo que 
Gershwin tenha feito a totalidade da orques‑
tração (aliás acontece em outras das suas 
obras orquestrais haver um contributo de outro 
músico no acabamento orquestral). De qual‑
quer modo, são notórias as influências debus‑
sianas em harmonias paralelas e contrastes 
de cor, bem como do contributo do Grupo dos 
Seis, mas também das brass bands e do blues. 

A estrutura da peça é vagamente tripartida. 
Podemos imaginar peripécias de vária ordem 
desde o início, das quais a mais surpreendente 
se deve às buzinas de automóvel que Gershwin 
introduz na orquestra (numa possível herança 
da escola de Varèse) propiciando a imagem 
do dia ‑a ‑dia atarefado e do tráfego agitado de 
Paris. A secção central, mais melancólica, traz 
um tema blues (no trompete com surdina, com 
acompanhamento de cordas e percussão) que 
situa a narrativa num ambiente mais reflexivo, 
nocturno; mais tarde, quando entra um charles‑
ton (dois trompetes, em ritmo mais animado), 
parece haver uma sugestão de diálogo, como 
se dois compatriotas se cruzassem e conver‑
sassem alegremente. A partir daqui os temas 
anteriores vão reaparecendo, metamorfosea‑
dos ou misturados em contrapontos. A trajec‑
tória lentamente apoteótica da música é feita 
com um progressivo adensar da textura: não 
tardará a reaparecer o tema blues, agora com 
contornos triunfantes, dignos de um finale 
heróico, a que se sucedem os compassos que 
emolduram a obra em referências já familiares 
do início do roteiro da visita. 

Nestas páginas de Gershwin, ex ‑líbris 
da descoberta de uma identidade norte‑
‑americana, testemunhamos a postura de 
mediação de contradições tão peculiar ao seu 
ambiente musical, a atitude descomplexada 
a propósito das habituais dicotomias que 
norteiam a classificação dos estilos musicais 
e dos movimentos estéticos. Virgil Thomson 
diria de Gershwin: “não me incomoda o facto 
de ele ser um compositor de música ligeira e 
não me incomodam as suas tentativas de ser 
um compositor sério, mas incomoda ‑me que 
não se defina”. O exemplo de Gershwin e de 
tantos outros seus compatriotas provou que 
existia uma maneira de converter a suposta 
fraqueza dessa não ‑definição num ponto de 
honra e numa vantagem sui generis.

PEDRO ALMEIDA, 2019
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Takuo Yuasa direcção musical

Takuo Yuasa é um maestro altamente respei‑
tado. Apresenta  ‑se regularmente na Europa 
e no Extremo Oriente, e nas temporadas 
recentes dirigiu no Grand Théâtre de Aix  ‑en ‑
‑Provence, no Royal Festival Hall e no Barbican 
Centre de Londres, na Konzerthaus de Viena, 
na Alte Oper de Frankfurt, no Liederhalle de 
Estugarda e no Sibelius Hall em Lahti (Finlân‑
dia). Nasceu em Osaka, onde estudou piano, 
violoncelo, flauta e clarinete, mas está profun‑
damente imbuído da cultura ocidental. Deixou 
o Japão com apenas 18 anos para estudar nos 
Estados Unidos da América, diplomando  ‑se 
em Teoria e Composição na Universidade de 
Cincinnati. Mudou  ‑se depois para a Europa, 
estudando direcção com Hans Swarowsky 
na Escola Superior de Música de Viena – sob 
recomendação de Istvan Kertesz e Janos 
Starker –, Igor Markevich em França e Franco 
Ferrara em Siena. Trabalhou então como 
assistente de Lovro von Matacic em Monte 
Carlo, Milão e Viena.

Desde a conquista do Prémio Especial 
no Concurso Internacional de Direcção de 
Fitel berg em Katowice (Polónia), tem diri‑
gido frequentemente as principais orques‑
tras polacas, entre as quais a Filarmónica de 
Varsóvia e as Sinfónicas da Rádio Polaca. A 
sua versatilidade leva orquestras de todo o 
mundo a convidá  ‑lo para dirigir tanto o reper‑
tório corrente como obras mais obscuras de 
grandes compositores. Foi Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica Gumma no Japão e 
Maestro Convidado Principal da Orquestra 
Sinfónica Escocesa da BBC e da Orquestra do 
Ulster na Irlanda do Norte, com múltiplas reno‑
vações de contrato em ambas as orquestras.

Colaborou recentemente com as Filarmóni‑
cas de Estrasburgo e Bruxelas, a Orquestra 

Nacional de França, a Sinfónica do Porto Casa 
da Música, a Sinfónica Aarhus e as principais 
orquestras japonesas, incluindo as Filarmóni‑
cas do Japão e de Osaka, a Nova Filarmónica 
do Japão e a Sinfónica Metropolitana de 
Tóquio. Dirigiu ainda as Filarmónicas de Oslo, 
Londres, Hong Kong, Luxemburgo, Varsóvia e 
Real Flamenga; as Sinfónicas de Sidney, Nova 
Zelândia, Adelaide e Queensland; a Orques‑
tra da Rádio Norueguesa e a Brabants Orkest. 
No Reino Unido tem dirigido frequentemente a 
Orquestra Hallé, a Orquestra Real Escocesa, 
a Filarmónica Real de Liverpool, a Sinfónica 
Nacional de Gales/BBC e a Sinfónica de 
Bournemouth. As suas qualidades musicais e 
de liderança têm  ‑no levado a trabalhar com 
diversos conservatórios de música da Europa 
e orquestras nacionais de jovens da Escócia, 
da Irlanda do Norte e da Irlanda.

Takuo Yuasa é artista Naxos, com registos 
com as Sinfónicas de Sidney e da Nova Zelân‑
dia, a Orquestra do Ulster, a Sinfónica Esco‑
cesa da BBC e a Sinfónica Nacional da Irlanda, 
entre outras. Tem sido alvo de óptimas críticas 
numa gama ampla de repertório que abrange 
obras de Rimski ‑Korsakoff, Britten, MacMillan 
e Rawsthorne, Webern e Schoenberg, Hone‑
gger, Vieuxtemps, MacDowell, Schubert, 
Pärt, Górecki, Glass e Nyman, a que junta um 
grupo de compositores japoneses emergen‑
tes como Matsumura, Mayuzumi, Ohki, Bekku, 
Yashiro, Moroi, Akutagawa e Yamada. Gravou 
ao vivo as integrais das sinfonias de Brahms e 
Schumann com a Osaka Century Orchestra, 
editadas em CD no Japão.

Em 2007 recebeu o Prémio Cultural Iue 
(instituído por Toshio Iue, fundador da Sanyo), 
pela sua contribuição excepcional para a 
música e pelos seus feitos artísticos interna‑
cionais. É Professor Emérito da Universidade 
de Belas ‑Artes e Música de Tóquio.
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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 maes‑
tros, de entre os quais se destacam Stefan 
Blunier, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holli‑
ger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph 
König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Christian Zacha‑
rias 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, Benja‑
min Schmid, Simon Trpčeski, Thomas Zehet‑
mair, Frank Peter Zimmermann ou o Quarteto 
Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram 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, Jörg Widmann.

A Orquestra tem ‑se apresentado nas 
mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 

Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter‑
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compos‑
tela 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 catego‑
ria 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 portugue‑
ses, todos com gravações ao vivo na Casa da 
Música. Na temporada de 2019, a Orquestra 
apresenta obras ‑chave do Novo Mundo – entre 
as quais Amériques de Edgard Varèse e a Quarta 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo‑
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio‑
nárias 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. Após 
a extinção das Orquestras da Radiodifusão 
Portuguesa, foi fundada a Régie Cooperativa 
Sinfonia (1989‑1992), vindo posteriormente a 
ser criada a Orquestra Clássica do Porto e, mais 
tarde, a Orquestra Nacional do Porto (1997), que 
alcançou a formação sinfónica com um quadro 
de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra 
foi integrada na Fundação Casa da Música em 
2006 e adoptou a actual designação em 2010.
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Violino I
Zofia Wóycicka
Ianina Khmelik
Maria Kagan
Vladimir Grinman
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Andras Burai
Vadim Feldblioum
José Despujols
Diogo Coelho*
Gabriela Peixoto*
Tiago Moreira*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Karolina Andrzejczak*
Nikola Vasiljev
Ana Luísa Carvalho*
Jorman Hernandez*
Sara Veloso*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Sharon Kinder
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

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

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques
Eldevina Materula

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira

Saxofone
Fernando Ramos*
Jorge Sousa*
Romeu Costa*

Fagote
Nathaniel Harrison*
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
José Almeida*
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
Joaquim Rocha*

Tuba
Daniel Perantoni*

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*
Sandro Andrade*
Pedro Góis*
Tomás Rosa*

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Aroso*

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

Banjo
Jorge Carvalho*

*instrumentistas convidados



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


