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1ª PARTE 

Sergei Rachmaninoff
Concerto para piano e orquestra n.º 2 em Dó menor, op. 18 (1900-01; c.33min) 

1. Moderato
2. Adagio sostenuto 
3. Allegro scherzando

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Sinfonia n.º 2 em Dó menor, op. 17, “Pequena Rússia” (1872, rev.1979; c.38min)

1. Andante sostenuto – Allegro vivo
2. Andantino marziale, quasi moderato
3. Scherzo: Allegro molto vivace
4. Finale: Moderato assai – Allegro vivo

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI
PRÓXIMO CONCERTO: 
28 JUN · SINFONIA N.º 3, "POLACA"
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Sergei Rachmaninoff
ONEG, 20 DE MARÇO DE 1873 

BEVERLY HILLS, 28 DE MARÇO DE 1943

Concerto para piano e orquestra n.º 2,  
em Dó menor, op. 18

Sergei Rachmaninoff foi o último grande repre‑
sentante do Romantismo tardio russo, autor 
de uma obra vasta e marcada desde cedo 
por um idioma bastante pessoal. O seu estilo 
distingue ‑se particularmente pela intensidade 
expressiva do melodismo, bem como pela 
sumptuosidade harmónica. A sua produção 
forneceu um contributo notável para o reper‑
tório do piano, dada a exploração das capaci‑
dades técnicas e expressivas do instrumento. 
É precisamente o caso da obra para piano e 
orquestra do compositor, que abrange a tota‑
lidade do seu percurso criativo.

Em 1897, o episódio da estreia fracassada 
da Sinfonia n.º 1 de Rachmaninoff, ocorrida 
em S. Petersburgo sob a regência de Alexan‑
der Glazunov – “a hora mais agonizante da 
minha vida”, como o jovem confessaria –, havia 
lançado o compositor numa profunda depres‑
são, situação que redundaria num período 
de três anos praticamente estéril ao nível da 
composição. Após a terapia a que se sujeitou, 
por iniciativa familiar, em 1900, com o repu‑
tado psicólogo Nikolai Dahl, a primeira obra que 
produziu foi o Concerto para piano e orques‑
tra n.º 2, em Dó menor, op. 18, concluído em 
Abril de 1901. O compositor foi o solista numa 
estreia preliminar do segundo e do terceiro 
andamento, num concerto de benefício reali‑
zado a 2 de Dezembro de 1900. Terminada 
a composição do primeiro andamento, já no 
início de 1901, a estreia integral do concerto 
teria lugar a 9 de Novembro desse ano, em 

Moscovo, sob a direcção do seu primo Alexan‑
der Siloti. A obra obteve um grande sucesso 
na estreia, constituindo ‑se desde logo como o 
principal cartão de visita do pianista e compo‑
sitor (a par do seu já então célebre Prelúdio em 
Dó sustenido menor), que o apresentaria um 
pouco por todo o mundo, no quadro das inúme‑
ras tournées que realizou. Com este concerto, 
de facto, Rachmaninoff encontrava definitiva‑
mente a sua voz enquanto compositor – com 
a sua fluência de ideias melódicas facilmente 
memoráveis e efeitos pianísticos assombro‑
sos –, afirmando ‑se num estilo assumidamente 
tardo ‑romântico que alguns contemporâneos 
criticavam como sendo antiquado, sobretudo 
tendo em consideração as inovações radicais 
que por essa mesma altura, no período da vira‑
gem do século, compositores marcantes como 
Claude Debussy, Gustav Mahler, Igor Stra‑
vinski, Richard Strauss ou Arnold Schoenberg 
vinham empreendendo no âmbito da sua cria‑
ção musical. Apesar de Rachmaninoff nunca 
ter composto música para cinema, o seu estilo, 
e em particular várias passagens desta obra, 
marcaria profundamente o estilo musical que 
se afirmaria entre os compositores associados 
à indústria de Hollywood.

O primeiro andamento, Moderato, abre com 
uma série de acordes no piano, num crescendo 
de tensão, que culminam na introdução do tema 
principal, intensamente expressivo, enunciado 
pelas cordas e pelo clarinete com o acompa‑
nhamento das exuberantes figuras arpeja‑
das do solista. Uma breve secção de transição 
protagonizada pelo piano, de cariz virtuosístico, 
conduz a uma notória mudança de ambiente, 
cabendo agora ao solista apresentar, perante 
o silêncio da orquestra, um segundo tema, 
mais lírico, em Mi bemol maior. Terminada essa 
longa melodia, inicia ‑se uma agitada secção 



5

de desenvolvimento, que explora motivos de 
ambos os temas em diferentes tonalidades e 
instrumentos à medida que vai gradualmente 
emergindo um novo motivo rítmico ‑melódico. 
Esse processo atinge o seu ponto culminante na 
enérgica e majestosa reexposição do primeiro 
tema, em que o solista acompanha a inter‑
venção das cordas num estilo de marcha em 
que se impõe aquele motivo. A reexposição do 
segundo tema, por sua vez, detém ‑se numa 
passagem cromática descendente que conduz 
a um plácido e expressivo solo de trompa, após 
o qual o andamento é encerrado com uma coda 
agitada e determinada.

Segue ‑se um Adagio sostenuto, o qual 
se inicia com uma passagem constituída por 
uma série de acordes lentos nas cordas que 
elaboram a modulação de Dó menor para Mi 
maior, a mesma relação tonal inesperada que 
se observa no Concerto n.º 3 de Beethoven, 
composto 100 anos antes. Enquanto o tema 
é apresentado pela flauta e desenvolvido pelo 
clarinete, o piano surge novamente com uma 
função de acompanhamento, delineando uma 
figura arpejada e pontuando de modo expres‑
sivo aquela melodia, antes de os papéis se 
inverterem. Deste modo é estabelecida uma 
relação subtil com a orquestra que se apro‑
xima do universo da música de câmara. Numa 
secção central, Più animato, o material temá‑
tico é explorado de forma imaginosa até trans‑
bordar numa cadência do solista, e quando 
regressa a primeira secção o tema é assumido 
pelas cordas, contando com o acompanha‑
mento do piano, até culminar numa passagem 
mais intensamente emotiva. Uma última inter‑
venção do solista leva a música a dissipar ‑se 
no silêncio.

Por fim, o último andamento, Allegro scher-
zando, abre com uma breve introdução orques‑

tral em estilo de marcha em que o piano também 
participa, na qual é elaborada a modulação 
inversa, de Mi maior para Dó menor. O solista 
introduz um primeiro tema, agitado, vigoroso e 
dramático, após o que, produzindo um contraste 
bastante acentuado, surge um segundo tema, 
lírico e expressivo, uma das melodias mais céle‑
bres do compositor, enunciada primeiramente 
no oboé e nas violas, e tomada em seguida pelo 
piano. A terceira aparição deste tema, que coin‑
cide com o ponto culminante do andamento, 
acontece em fortissimo, com a colaboração 
do tutti orquestral, e uma breve coda encerra o 
concerto de modo resoluto e triunfante.
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Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840 

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Sinfonia n.º 2 em Dó menor, op. 17,  
“Pequena Rússia”

Piotr Ilitch Tchaikovski evidenciou ‑se sobre‑
tudo pelo contributo que forneceu à tradição 
ocidental da música sinfónica, tendo desenvol‑
vido um estilo pessoal que conciliava influên‑
cias múltiplas. A Sinfonia n.º 2, em Dó menor, 
op. 17, foi composta entre Junho e Novembro 
de 1872, tendo sido estreada a 7 de Fevereiro 
de 1873, em Moscovo, sob a direcção de Niko‑
lai Rubinstein. Apesar de essa première ter sido 
um sucesso, o compositor fez, logo após, algu‑
mas alterações na orquestração, e no final de 
1879 faria mesmo uma revisão substancial de 
quase toda a obra, sobrevivendo apenas o seu 
segundo andamento a alterações radicais que 
passaram por cortes e pela inclusão de novo 
material. Esta segunda versão da sinfonia foi 
estreada em S. Petersburgo a 12 de Fevereiro 
de 1881, sob a regência de Karl Zike, também 
com êxito assinalável, assumindo ‑se desde 
então como aquela que é usualmente progra‑
mada pelas salas de concertos. 

Apesar de ser a sinfonia mais pequena 
de Tchaikovski, a obra constituiu de facto um 
passo importante no seu percurso criativo, 
uma vez que decorreu de um esforço cons‑
ciente, e afinal bem ‑sucedido, do composi‑
tor no sentido do reforço do seu domínio da 
forma sinfónica. Distingue ‑se ainda, entre a 
sua produção sinfónica, pelo inusual predomí‑
nio de uma atmosfera optimista. Desde cedo 
lhe ficou associado o título “Pequena Rússia”, 
atribuído por Nikolai Kashkin, um crítico musi‑
cal moscovita, pelo facto de em diferentes 

momentos citar melodias oriundas do folclore 
da Ucrânia, região então conhecida afectuo‑
samente por aquela designação. Refira ‑se, 
aliás, que Tchaikovski iniciou o trabalho na 
obra num Verão passado numa propriedade 
da família em Kamenka, nos arredores de Kiev, 
terminando ‑a no final desse ano de 1872 já em 
Moscovo, para onde regressara para reto‑
mar as funções no Conservatório. Na época, 
a vida musical russa encontrava ‑se dividida 
em duas importantes facções: os composi‑
tores de orientação cosmopolita radicados 
em S. Petersburgo, entre os quais Tchaikovski 
era o mais destacado; e o célebre Grupo dos 
Cinco, em Moscovo, que ambicionava criar 
um estilo nacional a partir do material musical 
do folclore russo. Contudo, em Tchaikovski, 
o frequente recurso a esse tipo de materiais 
esteve longe de implicar a adesão a uma posi‑
ção nacionalista; pelo contrário, esse uso tinha 
uma intenção colorística, aproximando ‑se a 
sua abordagem fundamentalmente à de um 
sinfonista ao estilo germânico.

O primeiro andamento, Andante soste-
nuto – Allegro vivo, abre com uma introdução 
lenta, na qual um acorde imperativo deixa em 
suspenso uma nota numa trompa. Essa nota 
acaba por dar início a uma cantilena de cariz 
exótico, marcada pelo seu fraseado irregular, 
que constitui a primeira citação de uma melo‑
dia do folclore ucraniano. Esse tema será enun‑
ciado sucessivas vezes contra um pano de 
fundo constantemente em mudança: a trompa 
dá lugar ao fagote, acompanhado pelas cordas 
graves em pizzicato, que por sua vez devolve 
a melodia à trompa, desta feita acompanhada 
pelas cordas e pelos acordes nervosos das 
madeiras, encerrando ‑se o ciclo com uma 
última apresentação do tema por duas trom‑
pas a solo. Tem então início a expectável forma 
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sonata, num tempo mais vivo e numa atmos‑
fera diferenciada. O primeiro tema, de carác‑
ter optimista, é introduzido pelas madeiras, 
enquanto o segundo tema, mais lírico, é apre‑
sentado pelo oboé, manifestando relações 
motívicas com a cantilena ouvida na introdu‑
ção. No desenvolvimento, aqueles elementos 
são elaborados com habilidade. Em direcção 
ao final do andamento é construído um cres‑
cendo de intensidade, que, inesperadamente 
apaziguado, acaba por conduzir a uma derra‑
deira aparição do tema folclórico de abertura, 
assumido pela trompa e ecoado pelo fagote, 
acompanhados pelos pizzicati de violoncelos 
e contrabaixos.

Segue ‑se um Andantino marziale quasi 
moderato, em Mi bemol maior. No momento em 
que seria expectável um andamento verdadei‑
ramente lento e expressivo, Tchaikovski opta 
por uma marcha, a qual constitui uma adap‑
tação da marcha nupcial do último acto de 
Undine, a sua segunda ópera, que compôs 
(e abandonou) em 1869. É essa marcha que 
serve de base a uma forma rondó simples e 
atraente, iniciada com a ideia sincopada dos 
clarinetes sobre o ritmo regular da percussão. 
Num primeiro episódio contrastante surge uma 
melodia de um lirismo tipicamente tchaiko‑
vskiano, e num segundo episódio cabe ao clari‑
nete, com o acompanhamento da flauta, nova 
citação de uma canção ucraniana.

Por sua vez, o terceiro andamento, Scherzo: 
Allegro molto vivace, novamente em Dó menor, 
é particularmente vivo e brilhante, transpor‑
tando consigo reminiscências do andamento 
correspondente na Sinfonia n.º 1 de Borodin, 
bem como do scherzo “Rainha Mab”, da sinfo‑
nia dramática Roméo et Juliette, de Berlioz – 
uma genealogia pouco surpreendente, uma vez 
que, em 1867, o próprio Berlioz dirigiu concer‑

tos com música sua em Moscovo e S. Peters‑
burgo, deixando uma profunda e indelével 
impressão nos músicos russos. Em contraste 
com o próprio scherzo, surge um cativante 
trio, também ele baseado numa ideia meló‑
dica simples, de cariz folclórico, apresentada 
primeiro pelos sopros, com acompanhamento 
das cordas em pizzicato, e depois atribuída 
às próprias cordas. O scherzo é inteiramente 
repetido, havendo ainda lugar a uma coda.

Por fim, o quarto andamento, Finale: Mode-
rato assai – Allegro vivo, em Dó maior, abre 
com uma imponente e ruidosa introdução, um 
pouco à maneira de “A grande porta de Kiev”, a 
secção terminal dos Quadros de uma Exposi-
ção, de Mussorgski, o que constitui, aliás, uma 
coincidência interessante, dado que, para além 
de essa ser a capital da Ucrânia, nesta passa‑
gem surge, mais uma vez, uma citação de uma 
canção do folclore dessa região, proclamada 
pelo metais. O tema principal do andamento, 
que decorrerá numa atmosfera sempre espi‑
rituosa, é assim estabelecido com aparato, até 
que um dramático rolar de tímpanos demarca 
o fim desse gesto introdutório, sendo a melo‑
dia desde logo tomada pelas cordas de modo 
inquieto e malicioso. Em seguida, Tchaikovski 
submete engenhosamente esse tema a uma 
série de variações crescentemente intricadas e 
coloridas para orquestra. Mais tarde, surge uma 
nova ideia temática contrastante, cuja métrica 
sugere uma valsa coxeante. O carácter mais 
lírico deste tema não deixa de apontar para 
um cariz folclórico, mas trata ‑se também, mais 
uma vez, de um lirismo puramente tchaiko‑
vskiano. Ambos os temas são amplamente 
elaborados numa secção de desenvolvimento 
e, após uma recapitulação integral, a sinfonia 
encerra com uma coda colorida e animada.

LUÍS M. SANTOS, 2019
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Vassily Sinaisky direcção musical 

Vassily Sinaisky é um dos grandes maestros 
da escola russa, na qual se filiou através de 
Musin e Kondrashin. É especialmente conhe‑
cido pelas suas interpretações de repertório 
russo, alemão e inglês, e adquiriu grande pres‑
tígio também como maestro de ópera, tendo 
sido Maestro Titular e Director Musical do 
Teatro Bolshoi de Moscovo entre 2010  e 2013.

Vassily Sinaisky é Maestro Emérito da 
Filarmónica da BBC. Entre os projectos mais 
marcantes com esta orquestra incluem ‑se o 
festival “Shostakovich and his Heroes”, digres‑
sões na Europa e na China e várias partici‑
pações nos BBC Proms. É Maestro Emérito 
da Sinfónica Nacional da Letónia, Maestro 
Honorário da Sinfónica de Malmö e foi Direc‑
tor Musical e Maestro Titular da Filarmónica 
de Moscovo, Maestro Convidado Principal da 
Filarmónica dos Países Baixos e Director Musi‑
cal da Orquestra Estatal Russa.

A sua grande experiência e conhecimento 
leva ‑o a ser requisitado por orquestras de 
todo o mundo tais como as Sinfónicas Cidade 
de Birmingham, de Houston e de São Paulo, 
as Filarmónicas de Seul, São Petersburgo e 
Helsínquia, a Nova Filarmónica do Japão e a 
Orquestra Nacional Russa, com a qual gravou 
sinfonias de Chostakovitch para a Pentatone 
no Outono de 2018.

Enquanto Maestro Titular e Director Musical 
do Teatro Bolshoi, dirigiu aclamadas produções 
incluindo O Galo de Ouro de Rimski ‑Korsakoff 
(direcção cénica de Kirill Serebrennikov) e a 
primeira encenação em Moscovo d’O Cavaleiro 
da Rosa de Richard Strauss (direcção cénica 
de Stephen Lawless).

Vassily Sinaisky dirigiu novas produções 
de Iolanta e Francesca da Rimini, com Stephen 

Lawless, no Theater an der Wien (Viena), e 
Boris Godunov na Ópera de São Francisco. 
Outras produções de relevo foram O Anjo de 
Fogo para a Komische Oper Berlim, A Dama 
de Espadas para a Ópera Estatal da Hungria, 
Carmen e O Cavaleiro da Rosa para a English 
National Opera e a aclamada produção de 
Lady Macbeth do distrito de Mtsensk com 
Hans Neuenfels para a Komische Oper Berlim.

Para além das Sinfonias de Franz Schmidt 
com a Sinfónica de Malmö para a Naxos, a 
discografia de Vassily Sinaisky inclui obras de 
Chostakovitch, Tchaikovski, Rimski ‑Korsakoff, 
Shchedrin, Glinka, Liadov, Schreker e Szyma‑
nowski com a Filarmónica da BBC. Gravou 
recentemente os concertos para piano de 
Tchaikovski e Grieg com Denis Kozhukhin e a 
Sinfónica da Rádio de Berlim. Professor notável 
e influente, lecciona Direcção de Orquestra no 
Conservatório de São Petersburgo.



9

Vasco Dantas Rocha piano

Vasco Dantas, pianista português nascido em 
1992, completou a Licenciatura em Música com 
“1ª classe & distinção” no Royal College of Music 
de Londres, sob a orientação de Dmitri Alexeev 
e Niel Immelman, estudando também direc‑
ção orquestral com Peter Stark e Natalia Luis‑
‑Bassa. Terminou o Mestrado em Performance 
com nota máxima sob a orientação de Heri‑
bert Koch, na Universidade de Münster, onde 
foi aceite em Doutoramento “Konzertexamen”.

Obteve mais de 50 prémios e distinções 
em concursos internacionais destacando‑
‑se: Grand Prix no Valletta International 
Piano Competition (Malta); Prix Spécial no 
Concours International de Piano SAR La Prin‑
cesse Lalla Meryem (Marrocos); 1º Prémio no 
Concurso Santa Cecília (Porto); Medalha de 
Mérito Dourada (Câmara Municipal de Mato‑
sinhos); e Prémio Casa da Música 2009, entre 
muitos outros.  

Em 2011 fez a sua estreia a solo na Sala 
Suggia da Casa da Música, com o recital de 
abertura do Ciclo de Piano EDP 2011. Foi convi‑
dado para se apresentar como solista com 
diversas orquestras, incluindo: Orquestra de 
Câmara do Kremlin, Jülich Sinfonieorchester, 
Junges Sinfonieorchester Aachen, Hong Kong 
Symphonia, Orquestra Sinfónica do Espírito 
Santo, Clássica da Madeira, Clássica do Sul, 
Festival de Música Júnior, Filarmónica Portu‑
guesa, Filarmónica das Beiras, Jovem Orques‑
tra Portuguesa, Orquestra do Norte, Orquestra 
Promenade, Sinfónica de Cascais e Sinfónica 
Portuguesa, tendo a oportunidade de trabalhar 
com inúmeros maestros de renome. 

Começou a estudar piano aos 4 anos na 
escola Valentim de Carvalho no Porto. Em 2000 
foi admitido com distinção no Conservatório de 

Música do Porto onde estudou com Rosgard 
Lingardsson, terminando o curso com nota 
máxima. Paralelamente ao piano, aos 7 anos 
iniciou o estudo do violino, trabalhando com 
José Paulo Jesus. Destacou ‑se nas orquestras 
Momentum Perpetuum, Jovens dos Conserva‑
tórios Oficiais de Música, Orquestra XXI e na 
Metropolitana de Lisboa júnior, como concer‑
tino. Participou em cursos de aperfeiçoamento 
de piano e violino com inúmeros professores 
conceituados. Actuou como pianista e violi‑
nista em centenas de eventos, em prestigia‑
das salas internacionais.

Tem o Mestrado em Ensino da Música pela 
Universidade de Aveiro e possui o diploma ‘Art 
of Teaching’ pelo RCM. Foi convidado a leccio‑
nar em masterclasses e festivais. Foi membro 
de júri do Piano Island International Compe‑
tition (Singapura), do Concurso Nacional de 
Piano de Barcelos (Portugal) e do Pianisti i Ri 
– The Young Pianist (Kosovo). É director artís‑
tico do Algarve Music Series e colabora com 
o Festival Internacional de Jovens Pianistas 
(Amarante). Gravou em CD a convite da Rádio 
Galega e da Antena 2. Para a editora KNS Clas‑
sical, gravou dois discos a solo: Promenade 
(2015) e Golden Liszt (2016), disponíveis online 
e transmitidos pela Antena 2 e as rádios alemãs 
MDR Klassik e WDR 3. Vasco Dantas é apoiado 
pela AVA Musical Editions. 
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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 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, Antuér‑
pia, 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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Violino I
Zofia Wóycicka
Álvaro Pereira*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Vladimir Grinman
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
José Despujols
Emília Vanguelova
Andras Burai
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Agostinha Jacinto*
Flávia Marques*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Paul Almond
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Jorman Hernandez*
José Sentieiro
Jean Philippe Passos*

Viola
Lazar Miletic*
Anna Gonera
Rute Azevedo
Theo Ellegiers
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Jean Loup Lecomte
Chiara Antico*

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

Contrabaixo
Eckhard Rudolph*
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Jean Marc Faucher*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões

*instrumentistas convidados 
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