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1ª PARTE 

Louise Farrenc
Abertura n.º 2, em Mi bemol maior, op. 24 (1834; c.12min)

Clara Schumann 
Concerto para piano e orquestra, em Lá menor, op. 7 (1833-36; c.21min)

1. Allegro maestoso –
2. Romanze: Andante non troppo con grazia –
3. Finale: Allegro non troppo – Allegro molto 

2ª PARTE

Lili Boulanger
D’un matin du printemps (1918; c.5min)

Germaine Tailleferre
Le marchand d’oiseaux (1923; c.20min)

1. Allegro moderato
2. Allegretto
3. Allegretto
4. Pavane
5. Lent
6. Final: très vite

Joan Tower
Fanfare for the Uncommon Woman n.º 6 (2014; c.6min)
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Com as naturais especificidades dos contex‑
tos em que se movem, a condição feminina 
está sempre patente na obra e e na biogra‑
fia de cada uma das compositoras que inte‑
gram este programa. Falar das suas vidas 
e dos seus percursos importa, neste caso, 
tanto quanto falar das suas obras, nas mais 
das vezes, conquistadas em luta contra as 
condições pessoais, profissionais e sociais 
que lhes são oferecidas. Compor sobrevém 
como um imperativo.

Louise Farrenc
PARIS, 31 DE MAIO DE 1804

PARIS, 15 DE SETEMBRO DE 1875

Com o nome de baptismo Jeanne ‑Louise 
Dumont, Louise Farrenc foi compositora, 
pianista e pedagoga. Descendente de uma 
linhagem de pintores e escultores, demons‑
trou talento musical e artístico desde cedo, 
afirmando ‑se na adolescência como pianista. 
Dando início a um percurso extraordinário, aos 
quinze anos começou a estudar composição 
e orquestração com Anton Reicha no Conser‑
vatório de Paris, não obstante as mulheres não 
poderem frequentar estas classes até 1870. 
Apesar do gosto musical parisiense vigente, 
foi uma das raras compositoras da tradição da 
dita “música absoluta” nesta altura em França, 
desenvolvendo sobretudo as formas sinfóni‑
cas e a música de câmara, por oposição ao 
expectável miniaturismo ou à música de uso 
doméstico ou de salão. Após o seu casamento 
em 1821 com Aristide Farrenc, flautista e editor 
musical, a compositora dá início a um prolífero 
trabalho de composição, com edição e reper‑
cussão europeia.

A relevância de Louise Farrenc estende‑
‑se contudo para além da composição: 

desempenhou um papel único no domínio da 
pedagogia, aliada à musicologia então emer‑
gente no âmbito das séances historiques. 
Designada professora de piano no Conser‑
vatório de Paris, em 1842, por Daniel Auber, 
Louise Farrenc tornou ‑se a única mulher no 
século XIX a deter um cargo desta impor‑
tância, que manteve até 1 de Janeiro de 1873, 
dada a excelência do seu ensino. 

Em 1859, após a morte da sua única filha, 
afasta ‑se do palco e dedica ‑se ao ensino e 
à compilação e edição de um conjunto de 
23 volumes que havia projectado com o seu 
marido, também falecido entretanto. Fruto de 
extensiva pesquisa musicológica, Le trèsor 
des pianistes, editado em 1861, compilava 
obras de música para tecla dos séculos XVII 
e XVIII, que Farrenc denominou de “musique 
ancienne” para uso didáctico e concertístico, 
tendo sido pioneira e precursora do movi‑
mento do renascimento musical francês da 
década de 1870.

Abertura n. º 2, em Mi bemol maior, op. 24

As Aberturas op. 23 e op. 24 foram com postas 
em 1834, antecipando em sete anos a escrita 
da primeira sinfonia e constituindo as primei‑
ras experiências de Louise Farrenc no domí‑
nio orquestral. Temos conhecimento de uma 
série de apresentações parisienses destas 
duas obras entre 1835 e 1845 – a Abertura 
n.º 2 foi também interpretada em Copenhaga, 
Bruxelas e Genebra –, tendo gerado à época 
imensa discussão na imprensa que as rece‑
beu com apreço.

Ambas as obras são aberturas de concerto 
sem qualquer título ou temática extra ‑musical, 
fugindo à música de inspiração programática 
muito em voga nesta década de 1830. A Aber‑
tura n.º 2 é composta sobre uma forma sonata 
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que se desenvolve após uma introdução lenta. 
Contudo, combinando a tradição clássica 
com uma instrumentação romântica, mais do 
que à habitual sequência de temas contras‑
tantes, Farrenc recorre à técnica da variação 
temática, procurando criar uma linha de conti‑
nuidade musical. Tratando ‑se de uma obra 
de grande força que prepara e antecipa o seu 
estilo de composição sinfónico, sublinhamos 
a evidência do domínio da construção contra‑
pontística, das formas e linguagens clássicas, 
e do preenchimento harmónico da orquestra, 
num único andamento que se estende entre 
um Andante maestoso e um Allegro.

Clara Schumann
LEIPZIG, 13 DE SETEMBRO DE 1819

FRANKFURT, 20 DE MAIO DE 1896

Clara Schumann destacou ‑se enquanto pia‑
nista e compositora. Filha de músicos, foi 
sobretudo com o pai, Friedrick Wieck, respon‑
sável pela sua educação, que Clara Josephine 
Wieck desenvolveu a técnica de piano dando 
o seu primeiro recital aos 8 anos e iniciando a 
carreira concertística aos 11 anos, na Gewand‑
haus de Leipzig. Daria milhares de concer‑
tos por toda a Europa, da França à Rússia, 
distinguindo ‑se como uma das mais renoma‑
das intérpretes do seu tempo, estatuto que 
granjeava a par de virtuosos como Franz Liszt, 
Thalberg ou Anton Rubinstein.

Depois de um prolongado namoro e de 
uma batalha legal que durou anos, Clara Wieck 
conseguiu, finalmente, contra a vontade do 
seu pai, casar em 1840 com Robert Schumann, 
ainda um compositor discreto, com quem viria 
a ter oito filhos e uma intensa parceria artís‑
tica, marcante na biografia de ambos. 

Partidária, com Robert Schumann e 

Johannes Brahms, da estética romântica que 
procede da linhagem clássica e que teve, como 
principais contrapontos, a música de Wagner 
e de Liszt, Clara deixa, contudo, entrever na 
sua obra o conhecimento das progressistas 
tendências da música germânica da época. 

A obra de Clara Schumann não se disso‑
cia da sua vida pessoal e doméstica marcada 
por dificuldades e tragédias. O afastamento 
da mãe na infância, a batalha legal contra 
o pai, a doença mental do marido e de um 
dos filhos e a morte de outros quatro filhos 
foram factores determinantes numa carreira 
de grande disciplina e trabalho árduo que se 
estendeu por mais de 60 anos. Se é certo que 
Robert tinha presente e lamentava, tal como 
afirma em vários dos seus escritos, as limi‑
tações de tempo e as dificuldades de Clara 
em compor, dadas as suas muitas tarefas 
enquanto esposa, empresária e pianista, esta 
lembrava, em contrapartida, numa atitude de 
resignação, que “uma mulher não deve dese‑
jar compor, nenhuma conseguiu até hoje”.

A sua obra foi extensivamente publicada 
tendo sido bem cotada pela crítica da época. 
Mas, como tantas outras mulheres, foi reme‑
tida para um plano subalterno tanto na memó‑
ria historiográfica como nos repertórios das 
salas de concerto.

Concerto para piano e orquestra, 
em Lá menor, op. 7 

De entre as obras de juventude de Clara 
Schumann conta ‑se o Concerto para piano e 
orquestra, op. 7, dedicado a Louis Spohr, que 
começou a compor aos treze anos, em 1833, 
e que viria a interpretar três anos mais tarde, 
na Gewandhaus de Leipzig, sob a direcção de 
Felix Mendelssohn.

Publicada em 1837, esta obra, com o seu 
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sentido de emotividade, minúcia e contenção 
– apesar do grau de virtuosismo e bravura que 
requer –, testemunha um pensamento musi‑
cal de grande independência, onde é dada 
uma enorme importância à orquestração 
que nunca é remetida para segundo plano, 
ombreando com o piano. (Preferimos, neste 
contexto, ignorar deliberadamente as possí‑
veis contribuições de Robert Schumann na 
orquestração do último andamento, conce‑
bido originalmente como um Konzertsatz).

O concerto tem início num Allegro maes-
toso, quase em tom de marcha orquestral de 
grande dramatismo. O piano entra logo depois 
deste tutti em Lá menor, numa torrente de 
virtuosismo romântico, exigente e requerente 
de grande clareza, antecipando a orquestral 
retoma do tema. A passagem para o segundo 
andamento surge na continuidade da reexpo‑
sição do primeiro andamento, sobrepondo‑
‑se subtilmente à expectável cadenza final. 
O andamento Romanze: Andante non troppo 
con grazia constitui o âmago da obra, com 
ambientes contrastantes e de notável melo‑
dismo de que se destaca o dueto central para 
violoncelo e piano, que acentua o lirismo e a 
sensibilidade que caracterizam o andamento. 
A entrada dos metais, desta feita também 
sem interrupção entre andamentos, assi‑
nala o início do Finale: Allegro non troppo – 
Allegro molto, o mais longo dos andamentos 
que nos remete para o imaginário da música 
eslava, aludindo, porventura, às polonaises 
tão em voga à época e lembrando a estrutura 
da variação temática. À medida que a obra 
vai avançando, o piano assume uma maior 
tensão coroada por progressões harmónicas 
e passagens virtuosísticas. 

Lili Boulanger
PARIS, 21 DE AGOSTO DE 1893

MÉZY, 15 DE MARÇO DE 1918

A compositora Marie ‑Juliette Olga Boulan‑
ger, conhecida como Lili Boulanger, cresceu 
numa família de compositores que incluía os 
pais e a irmã, Nadia Boulanger. Com talento 
reconhecido logo desde criança, começou por 
ter aulas particulares de órgão e teoria musi‑
cal, uma vez que a saúde frágil que a levaria a 
uma morte precoce não lhe permitia ter aulas 
no Conservatório de Paris. Seria distinguida, 
em 1913, com o Prix de Rome pela sua cantata 
Faust et Hélène, tornando ‑se a primeira 
mulher a conseguir este prémio. Uma conse‑
quente bolsa de cinco anos e um contrato com 
a editora Ricordi seguir ‑se ‑iam, garantindo ‑lhe 
um salário anual, a distribuição e a divulgação 
da sua obra e um estatuto promissor no âmbito 
do cenário musical francês do seu tempo. 

A Primeira Grande Guerra interrompeu, 
contudo, o seu período criativo na Villa Medici, 
em Roma. A consciência da gritante situação 
política e social do seu tempo, da guerra e da 
devastação é notória no trabalho, nos textos e 
nas temáticas que elege.

D’un matin de printemps

Em Dezembro de 1917, Lili Boulanger havia 
composto D’un soir triste (“Sobre uma noite 
triste”), obra de grande resignação e melan‑
colia, em contraponto com D’un matin de prin-
temps, assente no mesmo tema melódico e 
que se lhe assemelha em muitos aspectos, 
algures entre a sombra e a luz. Apesar de uma 
certa “serenidade precária”, tal como a Natu‑
reza que retratam, estas duas obras podem 
ser lidas como um obituário pessoal, ou como 
uma elegia aos mortos da Grande Guerra.
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Apesar de haver versões do ano anterior 
para violino e piano, flauta e piano, e para trio 
com piano, D’un matin de printemps (“Sobre 
uma manhã de Primavera”), última obra 
orquestral de Lili Boulanger, foi terminada em 
1918 e, por iniciativa de Nadia Boulanger, viria 
a ser interpretada em Fevereiro de 1919 na 
Societè Nationale de Musique.

Sucinta mas repleta de pequenos aponta‑
mentos e mudanças, D’un matin de printemps 
desenvolve ‑se sobre uma forma tripartida, 
com início num tema principal na flauta que 
passará por toda a secção das madeiras, 
suportadas pelas cordas que mantêm um 
ritmo marcado, em compasso ternário, enér‑
gico, alegre, dançável, quase um scherzo. 
Uma série de segundas menores que criam 
instabilidade tonal integram, de seguida, 
melodias sincopadas e frases em ostinato. A 
secção subsequente, mais sombria e harmo‑
nicamente complexa, em que o tema princi‑
pal vai reaparecendo com diversas nuances, 
frequentemente em crescendo, encerra uma 
série de mudanças sucessivas, rápidas e 
lentas, alegres ou elegíacas, que garantem a 
atenção sobre a obra a partir de uma flutua‑
ção de intenções, ambientes e contradições. 
Delicadeza, fragilidade, complexidade e força 
caracterizam esta peça tão ilustrativa da obra 
e do estilo de Lili Boulanger.

Germaine Tailleferre
PARC-ST.-MAUR (PARIS), 19 DE ABRIL DE 1892

PARIS, 7 DE NOVEMBRO DE 1983

Germaine Marcelle Tailleferre entrou, contra 
a vontade do seu pai, no Conservatório de 
Paris em 1904. Pianista promissora, foi prote‑
gida de Erik Satie no âmbito do seu grupo 
de Nouveaux Jeunes e, mais tarde, em 1919‑
‑20, tornar ‑se ‑ia a única figura feminina do 
grupo Les Six, a par de Poulenc, Durey, Auric, 
Honegger e Milhaud que conhecera, em 1913, 
nas aulas de contraponto de Georges Caus‑
sade. De personalidade modesta e recatada, 
durante e após os seus dois desgastantes 
casamentos, Tailleferre passou a compor cada 
vez menos e sobretudo com menos fulgor. 
Escreveu uma série de concertos, a Cantate 
du Narcisse e bandas sonoras para cinema, 
nos anos 30; fez um interregno nos Estados 
Unidos da América na sequência da ocupação 
da França pela Alemanha nazi, entre 1942 e 
1946; e regressou à Europa, onde fez incursões 
no dodecafonismo e no serialismo nos anos 50 
e compôs óperas e inúmera música orquestral.

Talvez com menor inventividade, a ver‑
dade é que Tailleferre continuou a compor 
e a ensinar até ao final da sua vida, tendo‑
‑se ainda dedicado, com grande empenho, à 
música para sopros e à composição para a 
infância. Escreveu a sua última obra de relevo, 
Concerto de la fidélité, aos 89 anos. 

Le marchand d’oiseaux

Com estreia no Théatre des Champs ‑Elysées 
a 25 de Maio de 1923, Le marchand d’oiseaux 
é o segundo bailado de Germaine Tailleferre, 
depois do polémico e surrealista Les mariés de 
la Tour Eiffel, composto em colaboração com 
Les Six e estreado dois anos antes. O libreto, o 
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cenário e os figurinos foram concebidos pela 
poetisa Hélène Perdriat, e a coreografia por 
Jean Börlin em resposta a uma encomenda 
dos Ballets Suèdois do empresário Rolf de 
Marè, uma das mais arrojadas companhias de 
dança da época, rivalizando durante “os loucos 
anos 20” com os Ballets Russes de Diaghilev.

A narrativa relata uma espécie de histó‑
ria de encantar, em que duas irmãs se depa‑
ram com dois bouquets de flores à porta de 
sua casa. A mais velha desdenha as flores 
campestres e deixa ‑as para a irmã mais 
nova que, feliz, se deixa conquistar por um 
simples vendedor de pássaros. A mais velha, 
arrogante, prefere receber as flores de um 
homem rico disfarçado por uma máscara que, 
contudo, é rasgada por uma criança, desven‑
dando, por entre a desilusão e o susto, um 
velho mercador do porto. A mais jovem, por 
sua vez, seguia feliz com o seu doce e jovem 
vendedor de pássaros.

Apesar de não se tratar propriamente de 
uma história muito arrojada para os Ballets 
Suèdois (especialmente quando comparada 
com Skating Rink de Arthur Honneger ou 
La création du monde de Darius Milhaud), o 
bailado de Tailleferre, ao invés de outros, foi 
visto não apenas pelo público de elite, mas 
também pelo público em geral, sendo um 
dos mais interpretados, com mais de 90 réci‑
tas em 1924. Tendo recebido comentários 
elogiosos por parte da crítica mais exigente 
e erudita do seu tempo, Le marchand d’oi-
seaux foi considerado um exemplo de bailado 
neoclássico, no contexto do desenvolvimento 
do Modernismo musical que mediou as duas 
Grandes Guerras. Houve, contudo, também 
comentários críticos que incidiam negati‑
vamente sobre o seu “feminismo”, o tom de 
“pastiche”, ou uma certa “futilidade” e “ligei‑
reza” da obra.

A obra tem início com uma secção contra‑
pontística, alusiva ao estilo Barroco, mas 
traços do neoclassicismo em voga e de um 
certo pós ‑romantismo são também caracte‑
rísticas desta obra. 

Joan Tower
NEW ROCHELLE (EUA), 6 DE SETEMBRO DE 1938

Joan Tower é hoje considerada uma das mais 
relevantes compositores americanas em 
actividade. No seu longo percurso de compo‑
sitora, pianista e directora orquestral, é de 
referir a sua infância passada na América do 
Sul onde se interessou por ritmo e percussão; 
a formação académica nas universidades de 
Bennington e Columbia; e, de 1969 a 1984, a 
sua actividade como pianista no agrupamento 
Da Capo Chamber Players, por si fundado. 

Fanfare for the Uncommon Woman n.º 6

As Fanfare for the Uncommon Woman podem 
ser lidas simultaneamente como um tributo 
e uma resposta feminista à obra de Aaron 
Copland, Fanfare for the Common Man, recor‑
rendo à mesma instrumentação e a uma clara 
inspiração e citação temática. Obras que têm 
vindo a gozar de imenso sucesso e disse‑
minação, as fanfarras de Joan Tower são, 
em contrapartida, dedicadas às mulheres 
“pouco comuns”, que desafiam o status quo, 
se “aventuram” e “arriscam”. Em 2014 passa‑
ram a integrar o National Recording Registry 
por cumprirem os critérios da Biblioteca do 
Congresso de serem obras “culturalmente, 
historicamente ou esteticamente importantes”.

A primeira das Fanfare for the Uncom-
mon Woman de Joan Tower data de 1987 e 
tratou ‑se de uma encomenda da Houston 
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Symphony, tendo tido como dedicatária a 
maestrina Marin Alsop. A sexta Fanfare for 
the Uncommon Woman, em programa, foi 
composta já em 2014, na sequência da enco‑
menda para a comemoração da centésima 
temporada da Orquestra Sinfónica de Balti‑
more, desta feita com a própria Marin Aslop na 
direcção orquestral e com uma dedicatória à 
compositora Tania Leon.

Tendo originalmente sido composta 
como uma peça para piano, a Fanfarra n.º 6 
assemelha ‑se, contudo, a uma abertura 
orquestral, apesar do seu recurso em força 
às secções de metais e de percussão. A repe‑
tição de notas em ostinato como elemento 
unificador da obra, num contexto de mudan‑
ças rápidas e diferentes texturas orquestrais, 
concorre para uma obra tempestuosa.

Ritmo, dinâmicas contrastantes, cor e 
textura da orquestra, simplicidade e um 
recurso à linguagem tonal são características 
notáveis nesta Fanfarra, uma obra que tem 
vindo a pautar ‑se pela procura de comunica‑
ção e a aproximação ao público. 

ROSA PAULA ROCHA PINTO, 2019
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Elena Schwarz direcção musical

Elena Schwarz nasceu em 1985 e tem nacio‑
nalidade dupla suíça e australiana. Tem vindo 
a ser reconhecida em diferentes continen‑
tes. A sua nomeação para a posição, recen‑
temente criada, de Maestrina Associada 
da Orquestra Sinfónica da Tasmânia, em 
conjunto com a escolha para Associada de 
Dudamel na Filarmónica de Los Angeles e os 
convites para dirigir na Alemanha, na Escan‑
dinávia, na Bélgica, na Suíça, em França, no 
Reino Unido e nos EUA, criaram as condições 
para uma promissora carreira internacional.

Entre as próximas colaborações, desta‑
cam ‑se compromissos com a Sinfónica WDR, 
a Filarmónica NDR, a Orquestra Nacional BBC 
do País de Gales, a Orquestra Nacional Real 
da Escócia, a Orquestra Nacional de Bordeau‑
x‑Aquitaine, a Orquestra da Ópera Nacional de 
Lorraine, a Orquestra da Rádio Norueguesa, 
as Sinfónicas de Kuopio, Detroit, Tasmânia, 
Queensland, Adelaide e do Porto Casa da 
Música e o ensemble Musikfabrik, em Colónia.

Schwarz foi seleccionada para o programa 
de Associados de Dudamel para a temporada 
2018/19 e dirigiu a Orquestra Filarmónica de 
Los Angeles na interpretação da Sinfonia n.º 1 
de Brahms como parte do ciclo “Symphonies 
for Youth”. Tal veio na sequência do trabalho 
como maestrina assistente de Mikko Franck 
na Orquestra Filarmónica da Rádio França, 
de Marko Letonja na Orquestra Sinfónica da 
Tasmânia e de Asher Fisch na West Austra‑
lian Symphony Orchestra. Em simultâneo, as 
suas colaborações enquanto maestrina convi‑
dada levaram ‑na à Orquestra de Câmara de 
Lausanne, à Orquestra Filarmónica de Liège, à 
Orchestra della Svizzera Italiana, à Sinfónica de 
Helsingborgs e à Orquestra de Câmara de Paris.

No âmbito da ópera, dirigiu a estreia 

mundial de The Sleeping Thousand, de Adam 
Maor, no Festival de Aix ‑en ‑Provence (Julho 
de 2019). A produção vai ser apresentada 
no Luxemburgo e em Lisboa, em Janeiro do 
próximo ano, e em Helsínquia, em Agosto de 
2020. Trabalhou com Mikko Franck no Festi‑
val Chorégies d’Orange (Madama Butterfly, 
Rigoletto) e com a Orquestra Filarmónica 
da Rádio França (Elektra de Strauss), assim 
como com Kazushi Ono numa nova produção 
do Anjo de Fogo de Prokofieff em Varsóvia 
(Mariusz Treliński) e no Festival de Aix ‑en‑
‑Provence (Orquestra de Paris).

Elena Schwarz ganhou o 1º Prémio no 
Concurso Princesa Astrid (Trondheim, 2014), 
o 2º Prémio no Concurso Jorma Panula 
(Vaasa, 2015) e a distinção “Talent chef d’or‑
chestre” pela Adami, a associação francesa 
de músicos profissionais (2016). Depois de 
se ter dedicado ao violoncelo e à musicologia 
enquanto aluna do Conservatório e da Univer‑
sidade de Genebra, estudou Direcção com 
Laurent Gay no Conservatório de Genebra 
(mestrado) e Performance Contemporânea 
com Arturo Tamayo (Conservatorio della 
Svizzera Italiana). Da sua formação cons‑
tam ainda aulas com Peter Eötvös e Matthias 
Pintscher e masterclasses com Bernard 
Haitink no Festival de Lucerna e Neeme Järvi 
no Festival de Gstaad.



11

Claire Huangci piano

Claire Huangci, a jovem pianista norte‑
‑americana de ascendência chinesa distin‑
guida com o 1º Prémio do Concurso Geza 
Anda 2018 e vencedora do Prémio Mozart, 
conseguiu afirmar ‑se como uma artista alta‑
mente respeitada, conquistando públicos 
com o “virtuosismo radiante, sensibilidade 
artística, forte noção de interactividade 
e subtil dramaturgia perante o auditório” 
(Salzburger Nachrichten). O seu repertório 
invulgarmente diversificado, no qual inclui 
obras raras vezes tocadas, é ilustrativo da sua 
notável versatilidade.

Claire Huangci tem  ‑se apresentado em 
recitais a solo e sido convidada de diver‑
sas orquestras, destacando ‑se a Orquestra 
Sinfónica da Rádio de Estugarda, a Orques‑
tra da Tonhalle de Zurique, a Orquestra da 
Rádio de Viena, a Orquestra Mozarteum de 
Salzburgo, a Filarmónica da China e as Sinfóni‑
cas de Vancouver e da Rádio Tchaikovski de 
Moscovo. Tocou nas mais prestigiadas salas de 
concerto incluindo: Carnegie Hall, Konzerthaus 
de Viena, Konzerthaus de  Berlim, Gasteig de 
Munique, Gewandhaus de Leipzig, Salle Cortot, 
Suntory Hall de Tóquio e Academia Franz Liszt 
de Budapeste. Tem sido convidada para tocar 
em festivais tais como o Kissinger Sommer, o 
Festival Verbier, o Festival Menuhin de Gstaad, 
o Festival de Música de Schleswig ‑Holstein e  
o Festival de Música de Rheingau.

Na temporada 2019/20, a pianista faz as suas 
estreias no Festival de Lucerna, na Philharmo‑
nie de Paris e na Festspielhaus de Salzburgo. 
Apresenta ‑se em recital na Elbphil harmonie, 
nas Konzerthaus de Viena e Berlim, no Ruhr 
Piano Festival e no MDR Musiksommer. Sobe 
ainda ao palco com a Orquestra Estatal de Estu‑
garda, a Orquestra da Konzerthaus de Berlim, a 

Sinfónica de Bochum e a Orquestra de Câmara 
da Basileia. Viajou da Escandinávia até Espa‑
nha e Portugal, e também para a Polónia, Rússia, 
Ásia, América Latina e América do Norte. 

Depois de ter gravado o seu CD de estreia 
com obras a solo de Tchaikovski e Prokofieff 
e do seu premiado álbum duplo das sonatas 
de Scarlatti (Prémio da Crítica Discográfica 
Alemã e Escolha do Editor da Gramophone), 
lançou as muito aplaudidas gravações dos 
Nocturnos de Chopin em 2017 e, em 2018, 
a integral dos Prelúdios de Rachmaninoff. 
Após a gravação do Concerto para violino de 
Beethoven na versão para piano e da Fanta‑
sia para piano e orquestra de Schubert/Kaba‑
lewski com a Sinfónica da Rádio de Viena, o 
seu primeiro álbum orquestral com a Deutsche 
Radiophilharmonie Saarbrücken, dirigido por 
Shiyeon Sung, é lançado no Outono de 2019: 
este disco com os primeiros concertos para 
piano de Chopin e Paderewski brilha com uma 
energia dinâmica e jovem tanto em obras céle‑
bres, como em peças menos conhecidas.
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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 Isser‑
lis, 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 Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, 
destacando ‑se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind‑
berg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger, 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 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. Engloba 
um número permanente de 94 instrumentis‑
tas, o que lhe permite executar todo o repertó‑
rio 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
Ianina Khmelik
Maria Kagan
Evandra Gonçalves
José Despujols
Vadim Feldblioum
Emília Vanguelova
Andras Burai
Vladimir Grinman
Tünde Hadadi
Flávia Marques*
Mafalda Vilan*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes
Paul Almond
José Sentieiro
Jorman Hernandez*

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

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

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Eldevina Materula

Clarinete
Gergely Suto
Pedro Silva*
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Luís Granjo
Carlos Leite*

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Tiago Noites*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

Celesta
Elsa Silva*

*instrumentistas convidados
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PRÓXIMOS CONCERTOS

27 SET SEX · 21:00 SALA SUGGIA

VARIAÇÕES SOBRE TCHAIKOVSKI
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

CARLOS IZCARAY direcção musical

Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Arensky, 
Arvo Pärt e Piotr Ilitch Tchaikovski 

28 SET SÁB · 10:00-18:00 SALA DE ENSAIO 1

ELECTRÓNICA XX
MÚSICA NO FEMININO

WORTEN DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO 

CONCERTOS ACUSMÁTICOS · ENTRADA LIVRE

Obras de Daphne Oram, Delia Derbyshire e Kaija Saariaho
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PRÓXIMOS CONCERTOS

29 SET DOM · 18:00 SALA SUGGIA

VOZES NOSSAS
MÚSICA NO FEMININO

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA

SERVIÇO EDUCATIVO

RAQUEL COUTO direcção musical

Obras de Hildegard von Bingen, Katy Abbott, Sofia Sousa Rocha, 
Lili Boulanger, Ângela da Ponte, Francine Benoit e Andrea Ramsey 

05 OUT SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

KATHIA BUNIATISHVILI
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Obras de Ludwig van Beethoven



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


