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1ª PARTE

Emmanuel Chabrier
España (1883; c.8min)

Francis Poulenc
Concerto em Ré menor, para dois pianos e orquestra (1932; c.20min)

1. Allegro ma non troppo 
2. Larghetto 
3. Finale

2ª PARTE

Sergei Prokofieff 
Romeu e Julieta, excertos das Suites n.os 1 e 2 (1935-36; c.47min)

1. Montéquios e Capuletos
2. Julieta criança
3. Dança
4. Romeu e Julieta antes da separação
5. Dança das raparigas com lírios
6. Romeu no túmulo de Julieta
7. Tableau
8. Minueto
9. Máscaras
10. Romeu e Julieta
11. Morte de Teobaldo
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Emmanuel Chabrier
AMBERT, 18 DE JANEIRO DE 1841

PARIS, 13 DE SETEMBRO DE 1894

España

A música da segunda metade do século XIX 
reflectiu tendências variadas. Por um lado, o 
culto das tradições locais traduziu-se num 
imaginário que catapultou compositores de 
tradições centro e leste-europeias, como a 
Boémia e o Império Russo, para os palcos inter-
nacionais. Por outro lado, o fascínio pelo exótico 
encarnou em obras baseadas em elementos 
sonoros de outros povos. Assim, compositores 
franceses como Lalo, Bizet e Chabrier escre-
veram obras inspiradas em Espanha, parale-
lamente aos esforços de figuras locais como 
Pedrell, Granados e Albéniz. A descoberta do 
património musical espanhol não se circuns-
creveu a artistas nascidos no território e o 
colorido exótico do Sul da Europa entrou nas 
salas parisienses.

A rapsódia España, de Emmanuel Chabrier, 
é um bom exemplo da criação de uma Espa-
nha sonora por um estrangeiro. Chabrier, com 
uma carreira como funcionário do Ministério 
do Interior francês, dedicou-se tarde à com-
posição. Na época em que mais se focou na 
música, desempenhou um papel importante 
como secretário, director coral e pianista das 
séries de concertos organizadas pelo maestro 
Charles Lamoureux, a partir de 1881. (Então, a 
Terceira República Francesa usava a música 
como plataforma cívica de educação para o 
patriotismo, apoiando séries de concertos.) 

No segundo semestre de 1882, Chabrier e 
a mulher viajaram por Espanha, tendo contac-
tado com a música local. España foi estreada 
em Paris a 4 de Novembro do ano seguinte e 
tornou-se uma das obras mais conhecidas do 

compositor. Para essa notoriedade, contribuiu 
ter sido editada em múltiplos formatos. Nela, a 
vivacidade rítmica é intensificada pelo recurso 
à percussão e pelo uso dos timbres dos instru-
mentos da orquestra de forma colorística. A 
rapsódia tem início com uma introdução que 
evoca a guitarra do flamenco, o género andaluz 
por excelência. Esse momento desemboca 
num primeiro tema vivo que recorre aos trom-
petes em surdina. Estilizando a jota aragonesa, 
a vivacidade intensifica-se e prepara um tema 
contrastante, apresentado pelos fagotes. Nele, 
Chabrier metabolizou a malagueña da Andalu-
zia. O tema da jota regressa posteriormen-
te, seguido por um elemento dominado pelos 
trombones. O compositor sobrepõe, mistura 
e varia os temas, intensificando a narrativa 
até ao clímax final de uma obra que pode ser 
considerada um postal de férias do composi-
tor para o público dos Concertos Lamoreux.

Francis Poulenc
PARIS, 7 DE JANEIRO DE 1899

PARIS, 30 DE JANEIRO DE 1963

Concerto em Ré menor, 
para dois pianos e orquestra 

Francis Poulenc é uma figura incontornável 
da música francesa do século XX. Membro 
do chamado “Grupo dos Seis”, desempenhou 
um papel central no modernismo do período 
entreguerras. O catolicismo místico, o interes-
se pelo popular e a recuperação do passado 
musical são traços marcantes na sua obra. Os 
dois últimos aspectos apresentam-se basilares 
para o Concerto para dois pianos e orquestra, 
composto em 1932.

O papel destacado que Poulenc ocupava no 
meio musical francês da época traduziu-se em 
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importantes encomendas de mecenas como 
a Princesa de Polignac. Nascida nos Estados 
Unidos da América, Winnaretta Singer (herdei-
ra dos Singer das máquinas de costura) casou 
com o Príncipe Edmond de Polignac. O casal 
dinamizou um dos principais salões artísticos 
da época, em que a música ocupava um lugar 
central. (Esses eventos serviram de inspiração 
a vários episódios da série de romances de 
Marcel Proust Em busca do tempo perdido.)
Dessa forma, os Polignac ocuparam um lugar 
central na vida musical francesa do início do 
século XX. Paralelamente, Poulenc encontra-
va-se em recuperação de um surto depressivo, 
associado à aceitação da sua homossexuali-
dade, no final dos anos 20.

O concerto começa com um elemento cir-
cular inspirado no pentatonismo do gamelão 
indonésio. A valorização do timbre e o afas-
tamento de elementos temáticos contribuiu 
para o fascínio de diversos compositores por 
esse agrupamento. Poulenc contactou direc-
tamente com o gamelão na Exposição Colonial 
de Paris de 1931, na qual participaram diversos 
países que exibiam aspectos das suas colónias, 
atraindo milhões de visitantes — os impérios 
transformados em espectáculo para consumo 
popular. No concerto, segue-se um momento 
percussivo protagonizado pelos dois pianos e 
pontuado pela orquestra. Uma célula rítmica 
viva domina a secção agitada, que se baseia 
na troca de materiais entre instrumentos. A 
percussão toma a dianteira em muitas das res-
postas aos pianos e conduz a uma secção inter-
média cantabile que evoca o lirismo romântico. 
A sobreposição de longas melodias marca esse 
episódio e prepara o regresso da vivacidade, 
numa secção lúdica que remete para o univer-
so do jazz. O retorno dos elementos associa-
dos ao gamelão marca o final quieto e estático 
do andamento.

No “Larghetto” domina o espectro de Wolf-
gang Amadeus Mozart. A estilização da lingua-
gem do tardo-Classicismo é feita através das 
texturas leves em que sobressai uma melo-
dia lírica. A regularidade rítmica e a periodi-
cidade apoiam as ondulações das melodias 
numa textura esparsa. A orquestra faz uma 
entrada discreta que pontua e suporta o piano. 
Após uma curta cadência solista, o segundo 
piano emerge. Nessas passagens, evoca-se o 
contexto contemplativo do Romantismo cho-
piniano, sublinhando a melodia com uma har-
monia sofisticada. O Classicismo de Mozart 
retorna, levando o andamento a um final cal-
mo e contido.

O concerto termina com um andamento 
vivo em que os saltos e as articulações do fra-
seio dos solistas alimentam uma textura que 
oscila entre o movimento cinético e o lirismo 
estático. A orquestração expressiva sublinha 
essa dualidade, dissolvida numa curta secção 
de atmosfera misteriosa que tem lugar no regis-
to grave. O andamento ganha balanço, incorpo-
rando ritmos assimétricos e timbres jazzísticos 
em passagens virtuosísticas e expressivas. Um 
breve e intenso regresso do gamelão marca o 
fim de um concerto sui generis que incorpora 
elementos muito variados e ilustra o eclectis-
mo estilístico de Poulenc.
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Sergei Prokofieff
SONTSOVKA, 23 DE ABRIL DE 1891

MOSCOVO, 5 DE MARÇO DE 1953

Romeu e Julieta, 
excertos das Suites n.os 1 e 2 

As peças de William Shakespeare fazem parte 
do imaginário musical desde cedo. Este con-
certo apresenta uma suite retirada de um bai-
lado baseado em Romeu e Julieta, tragédia 
estreada em 1597.

O percurso educativo de Sergei Proko fieff 
desenvolveu-se no Conservatório de São 
Petersburgo, nos moldes da tradição tardo-
-romântica russa. Contudo, a instabilidade polí-
tica que fervilhou na Rússia e foi intensificada 
com a Revolução Soviética teve um grande 
impacte na sua carreira. Prokofieff saiu do país 
em busca de ambientes mais tranquilos onde 
apresentar as suas obras e deslocou-se aos 
Estados Unidos e à Europa Ocidental. Nes-
ses locais, contactou com os modernismos do 
período entreguerras e interagiu com impor-
tantes agentes musicais. Contudo, o desenrai-
zamento fez-se sentir e, em 1936 e após alguns 
contactos, Prokofieff regressou à terra natal. 

Estaline encontrava-se, então, numa posi-
ção dominante, após afastar vários opositores, 
e a Rússia integrava a União Soviética. Parale-
lamente, as artes encontravam-se em mudan-
ça. Após a Revolução Soviética, o novo poder 
promoveu tendências modernistas, como for-
ma de associar uma arte de vanguarda a uma 
sociedade moderna. Paralelamente, desenvol-
veu-se uma linha de acção que promovia uma 
arte compreensível para as pessoas, inspirada 
na música popular e nos cânticos revolucioná-
rios. Com a estabilização do poder de Estali-
ne, o último ramo foi favorecido e acarinhado. 
Assim, a valorização de uma arte inspirada em 

temas revolucionários e musicalmente deve-
dora ao tardo-romantismo tornou-se a lingua-
gem oficial.

O enaltecimento da Revolução e do Socia-
lismo através das artes absorveu o esforço cria-
tivo de muitas pessoas. Isso trouxe dissabores 
a compositores como Prokofieff e Chostako-
vitch. A denúncia de obras de sua autoria como 
“formalistas” colocou impedimentos sérios à 
sua carreira enquanto compositores. Nesse 
contexto, obras sem carácter político, como 
Romeu e Julieta, poderiam ser interpretadas 
como concessões à vivência artística da bur-
guesia oitocentista. Como Shakespeare foi 
recuperado no Romantismo e integrado no 
cânone literário cosmopolita, o recurso a essa 
peça pode ter contribuído para as peripécias 
associadas à sua produção. O percurso do 
bailado, de facto, foi complicado. Escrito entre 
1935 e 1936, foi rejeitado pelo Ballet Bolshoi e 
pela Escola de Coreografia de Leninegrado. 
Nessa altura, vivia-se um período de medo 
após o jornal Pravda ter denunciado a ópera 
de Chostakovitch Lady Macbeth do distrito de 
Mtsensk. A complexidade musical de Romeu e 
Julieta, associada à inclusão de um final feliz, 
pode ter estado na origem dessa recusa. Afas-
tando-se do bailado, Prokofieff extraiu duas 
suites orquestrais e um conjunto de peças para 
piano da obra, que apresentou antes da estreia 
da versão dançada, que se deu em Brno, a 30 
de Dezembro de 1938. Apresentar a obra de 
um proeminente compositor soviético na Che-
coslováquia e por uma companhia local indicia 
algumas questões com as quais Prokofieff se 
debatia. A primeira apresentação soviética de 
Romeu e Julieta teve lugar em Leninegrado, a 
11 de Janeiro de 1940. Após alterações à par-
titura sugeridas pelo coreógrafo Leonid Lavro-
vski e devido à excelente prestação de Galina 
Ulanova (uma herdeira da escola do Bailado 
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Imperial Russo, entretanto recontextualizado 
pelo novo poder), o bailado transformou-se 
num emblema da dança soviética.

O concerto desta noite inclui a segunda 
suite para orquestra na íntegra e alguns anda-
mentos da primeira. Começa com o número 
inicial da segunda peça, “Montéquios e Capu-
letos”. Em forma tripartida, tem início com uma 
introdução lenta em que a dissonância prepa-
ra uma textura de marcha, levada a extremos 
dinâmicos pelos instrumentos graves de sopro. 
O final trágico é anunciado no início da obra. A 
secção B é um episódio lírico e melódico, asso-
ciado à presença de Julieta no baile. O regresso 
da marcha é introduzido pelo saxofone tenor, 
instrumento raramente utilizado em orques-
tra sinfónica. “Julieta criança” é um episódio 
lúdico em forma ABA. A leveza da secção A 
enfatiza a caracterização da jovem e cândida 
Julieta que, na secção intermédia, é apresen-
tada na forma de uma mulher contemplativa a 
despontar para o amor. Nesta passagem des-
tacam-se as melodias sinuosas interpretadas 
pelas flautas, pelo oboé e pela harpa. “Dança” 
é a “Dança dos cinco pares” no bailado e tem 
lugar no segundo acto, numa cena animada 
passada no mercado. É dominada pelo oboé 
e os seus contratempos sublinham a vivaci-
dade da passagem. “Romeu e Julieta antes da 
separação” tem lugar no último acto do bailado. 
Uma atmosfera de leveza e idílio transparece 
no solo de flauta apoiado pelos tremolos das 
cordas. A secção intermédia evoca a marcha 
com que começa o bailado, ecos da inexora-
bilidade da tragédia. Segue-se a “Dança das 
raparigas com lírios”, do final do terceiro acto 
do bailado. Introduzida por uma nota, a angu-
laridade da melodia e a regularidade rítmica, 
marcada pela percussão, dominam a dança, 
que recorre a ostinati e a jogos entre regis-
tos. O episódio da visita de Romeu ao túmulo 

de Julieta, pertencente ao epílogo do bailado, 
sobrepõe as lembranças do romance ao pathos 
do seu fim trágico.

Passando aos andamentos da primeira 
suite, a regularidade e a leveza do “Tableau” 
retratam o acordar da cidade da Verona, adi-
cionando instrumentos e sons a uma textu-
ra esparsa baseada em solos. O “Minueto” 
apresenta uma atmosfera de dança cortês 
que acompanha a entrada dos convidados no 
baile oferecido pelos Capuletos. A estrutura 
tripartida contrapõe a solenidade das sec-
ções extremas com o lirismo da secção inter-
média. O carácter misterioso de “Máscaras”, 
uma marcha em forma ABA, retrata a cena 
em que Romeu e Mercúcio frequentam o bai-
le de máscaras dos Capuletos. O andamento 
termina com uma secção lírica que represen-
ta o primeiro encontro entre Romeu e Julieta 
e o amor à primeira vista do Montéquio pela 
jovem Capuleto. A música prossegue com a 
famosa cena do encontro entre Romeu e Julie-
ta à varanda. A atmosfera etérea e lírica, com 
a preponderância de melodias angulares nas 
cordas agudas, reflecte a terna ligação entre 
os amantes. O andamento seguinte, “Morte de 
Teobaldo”, começa com uma atmosfera brinca-
lhona. Contudo, a tragédia dar-se-á em breve e 
a tensão aumenta. Ao recusar travar um duelo 
com Teobaldo, Romeu faz com que Mercúcio 
tome o seu lugar. Teobaldo mata Mercúcio e, 
posteriormente, Romeu mata Teobaldo. Esse 
momento está representado na escalada de 
intensidade dramática, recorrendo ao ostinati 
e ao contraponto dissonante onde pontificam 
os sopros e a percussão.

JOÃO SILVA, 2022
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Rebecca Tong direcção musical 

Rebecca Tong é maestrina residente da 
Orquestra Sinfónica de Jacarta e directora 
artística e musical do Ensemble Kontemporer, 
também em Jacarta, a sua cidade natal. Com-
pletou o seu mandato de dois anos enquan-
to Junior Fellow na Royal Northern College of 
Music, tendo estudado anteriormente no Con-
servatório de Música de Cincinnati. Obteve 
o 1.º Prémio na primeira edição do concurso 
La Maestra, em 2020, que decorreu em Paris, 
onde também foi galardoada com o Prémio 
Arte e o Prémio das Orquestras e Salas de Con-
certo Francesas.

Entre os momentos altos da temporada 
2021/2022 incluem-se as suas estreias com 
a Orquestra de Lyon, a Sinfónica Nacional da 
Rádio Polaca, a Orquestra Filarmónica Tam-
pere, a Sinfónica do Porto Casa da Música, a 
Orquestra Nacional da Ilha de França, a Orques-
tra do Ulster e a Camerata de Manchester, 
regressando ainda à Orquestra de Paris e à 
Filarmónica Real de Liverpool. Recentemente, 
estreou-se com a Philharmonia de Londres e 
a Filarmónica da BBC. 

Trabalhou como maestrina assistente de 
conceituados maestros, entre os quais Michael 
Tilson Thomas (Orquestra Sinfónica de Lon-
dres) e François Xavier-Roth (Orquestra Gurze-
nich de Colónia). Participou em masterclasses 
e recebeu orientações de Tugan Sokhiev 
(Orquestra Nacional do Capitólio de Toulou-
se), Pablo Heras-Casado (Orquestra Mozart 
de Paris), Case Scaglione (Orquestra Nacional 
da Ilha de França) e Marin Alsop (Orquestra de 
Câmara de Paris).

Em 2019, Rebecca Tong foi galardoada com 
o Prémio Taki pela Taki Concordia Conduc-
ting Fellowship (que lhe deu a oportunidade 
de trabalhar com Marin Alsop). Foi maestrina 

associada do Festival de Música Contempo-
rânea de Cabrillo em 2018 (tutorada por Cris-
tian Măcelaru). Em 2017, foi convidada para o 
programa David Effron Conducting Fellowship 
pelo Instituto Chautauqua.

Rebecca Tong encontra-se activamente 
envolvida na programação artística da Orques-
tra Sinfónica de Jacarta e do Ensemble Ken-
temporer. O seu propósito passa por familiarizar 
os públicos indonésios com obras orquestrais 
tanto clássicas como contemporâneas, expan-
dindo também assim o seu repertório. Além do 
trabalho com estes dois agrupamentos, fundou 
a Orquestra Jovem Cristã de Jacarta (2011) 
e fez parte do corpo docente do Seminário 
Evangélico Reformado Internacional (2009-
-2012). Natural da Indonésia e com ascendên-
cia chinesa, Rebecca Tong cresceu no seio de 
uma família muito musical. É fascinada pelas 
possibilidades de conexão entre diferentes 
comunidades através da música.

 



7

GrauSchumacher Piano Duo

Programas habilmente criados, domínio esti-
lístico do repertório clássico até ao contem-
porâneo e curiosidade artística são as marcas 
que fizeram com que Andreas Grau e Götz 
Schumacher se tenham consolidado como 
um dos mais prestigiados duos de piano do 
mundo. Como convidados regulares das prin-
cipais salas de concerto e festivais, os dois 
pianistas trabalharam com maestros como 
Michael Gielen, Markus Stenz, Emanuel Krivine, 
Kent Nagano, Andrej Boreyko, Georges Prê-
tre e Zubin Mehta. Foram solistas convidados 
das Orquestras das Rádios Alemãs (BR, WDR, 
SWR, HR, NDR e MDR), da Sinfónica da Rádio 
de Viena e da Filarmónica da Radio France, e 
apresentaram-se no Festival Enescu (Buca-
reste), no Musikfest (Berlim), no Klavierfestival 
Ruhr, no Wigmore Hall (Londres), na Philhar-
monie de Colónia, na Konzerthaus de Viena, 
na Tonhalle de Zurique, na Academia Franz 
Liszt (Budapeste) e no Suntory Hall (Tóquio). 

Em 2022, o duo é Artista em Residência 
na Casa da Música, apresentando-se com a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
para interpretar concertos de Bach, Mendels-
sohn, Poulenc e Wolfgang Rihm ao longo do 
ano. Nesta temporada o duo é convidado da 
Elbphilharmonie de Hamburgo, Konzerthaus de 
Berlim e Philharmonie de Dresden. Inspirados 
pelo virtuosismo e sensibilidade do duo, alguns 
dos mais importantes compositores contem-
porâneos dedicaram-lhe obras: Peter Eötvös, 
Philippe Manoury, Johannes Maria Staud, Bri-
gitta Muntendorf e Luca Francesconi. Nesta 
temporada, junta-se a esta lista o nome de Isa-
bel Mundry, com um novo concerto estreado 
ao lado do Ensemble Resonanz, no Mozartfest 
Würzburg. 

O trabalho do GrauSchumacher Piano Duo 
está registado em inúmeras gravações, incluin-
do a sua própria série na etiqueta Neos, que 
contém Concerti I-III, com a Sinfónica Alemã 
de Berlim e música de Bach, Mozart ou Adams. 
Depois de receber o Prémio da Crítica Disco-
gráfica Alemã em 2019 pela gravação de Le 
temps, mode d’emploi, de Philippe Manoury, o 
duo recebeu novamente este cobiçado prémio 
em 2021, desta vez com o concerto para piano 
Vertigo de Christophe Bertrand, com a Sinfóni-
ca da Rádio WDR e direcção de Peter Rundel.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Bal-
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris-
toph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Jörg Widmann, Ryan 
Wigglesworth, Antoni Wit, Christian Zacharias, 
Lothar Zagrosek, Nuno Coelho, Pedro Neves, 
Joana Carneiro, Abel Pereira, Tito Ceccherini 
e Clemens Schuldt.

Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, no âmbito das suas residên-
cias artísticas na Casa da Música, destacando-
-se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pas-
cal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, 
Georg Friedrich Haas, Jörg Widmann e Philippe 
Manoury, a que se junta em 2022 a composi-
tora Rebecca Saunders.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e em 2021 actuou pela primeira vez na emble-
mática Philharmonie de Colónia. Em 2022, apre-
senta novas encomendas da Casa da Música 
aos compositores Rebecca Saunders, Phili-
ppe Manoury, António Pinho Vargas e Solange 
Azevedo. Nesta temporada, destaca-se ainda 

a interpretação das óperas Senza sangue de 
Peter Eötvös e O Castelo do Barba Azul de Béla 
Bartók, numa sessão única com direcção do 
próprio Eötvös, e grandes obras corais-sin-
fónicas como o Requiem de Verdi e a Grande 
Missa em Dó menor de Mozart, ao lado do Coro 
Casa da Música.

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 prémios Victoires de la musi-
que, 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 discos monográ-
ficos de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin 
(2015), Georges Aperghis (2017), Harrison Birt-
wistle (2020), Peter Eötvös e Magnus Lindberg 
(2021), além de gravações de dezenas de obras 
de compositores portugueses.

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 Por-
tuguesa foi fundada a Régie Cooperativa Sinfo-
nia (1989-1992), sendo posteriormente criada 
a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a 
Orquestra Nacional do Porto (1997), alcançan-
do a formação sinfónica com um quadro de 94 
instrumentistas em 2000. A Orquestra foi inte-
grada na Fundação Casa da Música em 2006, 
vindo a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
James Dahlgren
Ekaterina Györik-Valiulina*
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
José Despujols
Vadim Feldblioum
Roumiana Badeva
Evandra Gonçalves
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Andras Burai
Maria Kagan
Catarina Resende*
Jorman Hernandez*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Lilit Davtyan
Karolina Andrzejczak
Catarina Martins
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
João Cunha
Michal Kiska
Irene Alvar
Sharon Kinder
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Joel Azevedo
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók 
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira
Gergely Suto

Saxofone
Jorge Sousa*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Maria Castro*
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Zeferino Pinto*
Nuno Martins

Tuba
Romeu Silva*

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano/celesta
Vítor Pinho*

*instrumentistas convidados
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