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CONCERTO DEDICADO AO CENTENÁRIO 
DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

JÚRI 

Maria de Macedo · Paulo Gaio Lima · Romain Garioud

1ª PARTE

Antonín Dvořák
Concerto para violoncelo e orquestra em Si menor, op. 104 (1895; c.40min)

1. Allegro
2. Adagio ma non troppo
3. Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro vivo

Solista: Jonas Palm

Piotr Ilitch Tchaikovski
Variações sobre um tema rococó, para violoncelo e orquestra, op. 33 (1877; c.18min)
Solista: Balázs Renczés

2ª PARTE

Antonín Dvořák
Concerto para violoncelo e orquestra em Si menor, op. 104 (1895; c.40min)

1. Allegro
2. Adagio ma non troppo
3. Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro vivo

Solista: Nadja Reich

Cerimónia de atribuição do Prémio
Apresentação por Paulo Arbiol



4

Guilhermina Suggia

Guilhermina Suggia nasceu na freguesia de São 
Nicolau, no Porto, a 27 de Junho de 1885. O seu 
pai, Augusto de Medim Suggia, tinha sido violon‑
celista do Real Teatro São Carlos e leccionava 
música em Matosinhos. Foi ele o primeiro profes‑
sor de Guilhermina. Aos 7 anos apresentou ‑se 
pela primeira vez em público e aos 13 integrou 
o célebre Quarteto Moreira de Sá. Em 1901 
foi ‑lhe concedida uma bolsa de estudos, atri‑
buída pela Rainha D. Amélia, que lhe permitiu 
estudar com Julius Klengel no Conservatório 
de Leipzig, na Alemanha. Dois anos mais tarde 
alcançou grande sucesso como solista com a 
Orquestra da Gewandhaus sob a direcção de 
Arthur Nikisch.

Durante sete anos (1906 ‑13) Guilhermina 
Suggia viveu com Pablo Casals, em Paris, na 
Vila Molitor. Formaram o célebre ‘duo ibérico’ 
aclamado em toda a Europa. Em 1914 instalou‑
‑se em Inglaterra. Era já uma intérprete consa‑
grada e começou a passar longas temporadas 
naquele país, recolhendo os maiores elogios da 
crítica internacional. A sua arte ficou igualmente 
registada em disco, tornando ‑se uma das raras 
mulheres do seu tempo a fazer carreira interna‑
cional como solista.

No final dos anos quarenta, assumiu a direc‑
ção do naipe dos violoncelos da recém ‑criada 
Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música 
do Porto, desempenhando um importante papel 
pedagógico. Já atingida pela doença que lhe 
poria termo à vida, foi pela última vez aplaudida 
pelo público inglês num concerto em Bourne‑
mouth, a 22 de Outubro de 1949. Legou os seus 
dois instrumentos predilectos, um Stradivarius 
e um Montagnana, para que a sua venda pública 
constituísse um fundo para premiar os melho‑
res alunos de violoncelo da Royal Academy of 

Music de Londres e do Conservatório de Música 
do Porto, respectivamente. Guilhermina Suggia 
faleceu no Porto a 30 de Julho de 1950.

O Prémio Internacional Suggia/Casa da Música 
foi instituído em 2009, dando uma dimensão 
internacional ao legado de Guilhermina Suggia 
ao acolher jovens violoncelistas nomeados em 
representação dos mais prestigiados conserva‑
tórios e escolas superiores de música da Euro‑
pa. Após as primeiras provas de recital, na qual 
participaram sete candidatos, três violoncelis‑
tas disputam a prova final em concerto com a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. 
Os vencedores das edições anteriores foram 
Konstanze von Gutzeit, nomeada pela Univer‑
sidade das Artes de Berlim (2009), Michael 
Petrov, em representação da Guildhall School 
of Music & Drama e do Musicians Benevolent 
Fund (2011), Ivan Karizna, nomeado pelo Conser‑
vatório Nacional Superior de Música e Dança de 
Paris (2013), e Stéphanie Huang, nomeada pelo 
Conservatório Real de Bruxelas (2015). 

O vencedor da 5ª edição actuará com a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
em 2018. O Prémio Internacional Suggia/Casa 
da Música é atribuído com o apoio do BPI e da 
Câmara Municipal do Porto.



5

Antonín Dvořák
NELAHOZEVES (BOÉMIA), 8 DE SETEMBRO DE 1841

PRAGA, 1 DE MAIO DE 1904

Concerto para violoncelo e orquestra 
em Si menor, op. 104

Em 1892, a convite de Jeannette Thurber, funda‑
dora do Conservatório Nacional de Música 
da América, em Nova Iorque, Dvořák assu‑
miu a direcção da instituição, abandonando a 
docência no Conservatório de Praga. A estadia 
nos Estados Unidos da América foi particular‑
mente prolífica no âmbito do ensino, da direc‑
ção de orquestra e da composição, privando o 
compositor com a elite cultural e intelectual. Em 
Março de 1894, assistiu à estreia do Segundo 
Concerto para violoncelo e orquestra de Victor 
Herbert, seu colega no Conservatório, cons‑
tatando as possibilidades do instrumento no 
lugar do solista. Até então, Dvořák conside‑
rara o violoncelo como um instrumento mais 
adequado para a música de câmara. A ideia de 
compor um concerto para violoncelo não era, 
no entanto, nova para Dvořák, que esboçara em 
1865 um concerto dedicado ao violoncelista 
Ludevít Peer, mas que não chegou a orquestrar. 
Entusiasmado pelo violoncelista checo Hanuš 
Wihan, a quem já dedicara o Rondó op. 94, em 
Novembro de 1894 Dvořák iniciou a composi‑
ção do Concerto para violoncelo op. 104. Ao 
longo do processo, recorreu várias vezes à 
opinião de Wihan, a quem dedicou a obra.

O Concerto op. 104 foi terminado em Feve‑
reiro de 1895, em Nova Iorque, mas sofreu ainda 
uma revisão final quando Dvořák chegou à 
Boémia. A estreia teve lugar no Queen’s Hall, em 
Londres, quase um ano depois, a 19 de Março 
de 1896, pela London Philharmonic Society diri‑
gida pelo compositor. Na primeira apresenta‑

ção pública, não foi Wihan que estreou a obra, 
mas sim o violoncelista inglês Leo Stern.

O Concerto op. 104 apresenta uma estru‑
tura em três andamentos revelando uma 
escrita orquestral intensa e pautada por gran‑
des efeitos dramáticos. O primeiro andamento 
inicia ‑se com o principal motivo rítmico‑
‑melódico exposto pelos clarinetes, e depois 
pela orquestra, de modo intenso e traba‑
lhado com diferentes sonoridades. Segue‑
‑se o segundo tema pela trompa, juntando ‑se 
depois o clarinete, o oboé e a orquestra. O 
violoncelo surge repetindo o primeiro tema e 
revelando de forma assaz vigorosa a sua capa‑
cidade como solista. O jogo entre a orquestra e 
o violoncelo, explorando a paleta sonora e efei‑
tos de ambos, encontra ‑se presente ao longo 
do andamento, sobretudo através da liberdade 
criativa com que é tratado o motivo principal, 
lançando o solista num caminho de constante 
exploração. A intensidade do conjunto orques‑
tral e do violoncelo é crescente à medida que 
o final do andamento se aproxima, terminando 
de forma triunfal.

Introduzindo um contraste, o segundo anda‑
mento conduz ‑nos por uma paisagem sonora 
mais meditativa e pastoral, iniciada pelo clari‑
nete, juntando ‑se depois os fagotes e os oboés, 
que antecedem a entrada do violoncelo. A 
secção intermédia, um pouco mais dramática, 
antecede a cadência do violoncelo e a coda 
final, num ambiente calmo.

O último andamento, um rondó marcial, é 
particularmente rico no tratamento motívico 
e temático. O tema principal é apresentado 
pela orquestra e depois pelo solista, revelando 
um carácter acentuado, ao qual se segue um 
momento mais contemplativo, antes de surgir 
o tema principal do Allegro inicial. Ao longo 
do andamento, o solista tem várias oportuni‑
dades de revelar o domínio do instrumento e, 
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sobretudo, de percorrer um caminho de intenso 
virtuosismo que contrasta, por exemplo, com 
momentos de lirismo quase contemplativo, 
como na coda. O final, após uma nota pedal 
longa, faz emergir o tutti orquestral em fortis-
simo, de modo triunfante.

PEDRO RUSSO MOREIRA

Nota ao programa gentilmente cedida pela 

Fundação Calouste Gulbenkian

Suggia e o Concerto de Dvořák

Guilhermina Suggia é considerada uma das 
mais célebres intérpretes do Concerto para 
violoncelo de Dvořák, fama que começou 
cedo. Quando inicia a sua carreira interna‑
cional, dando concertos nas mais prestigia‑
das salas, Suggia dá notícias dos seus êxitos, 
escrevendo postais dos sítios por onde passa 
e dando conta aos amigos portugueses desse 
mapa fabuloso de sensações e pensamentos. 
De Karlsbad (1903) escreveu: “O Concerto de 
Dvořák tem causado entusiasmo em todos os 
concertos.” E de Praga (1905): “Falei com a filha 
de Dvořák que disse que a interpretação era 
como o pai desejava.”

Outras críticas podem ler ‑se mais tarde. 
No Le Monde Musical de 15 de Março de 1908, 
acerca de uma apresentação de Guilhermina 
Suggia na Salle Gaveau, escreve Jean Huré: 
“Mme. Casals ‑Suggia terminou o concerto 
com a execução do Concerto de Dvořák – a 
sua dedilhação expressiva e a sua prodigiosa 
virtuosidade arrancaram o entusiasmo da sala 
inteira.” No Liverpool Post, 17 de Novembro de 
1926: “Mme. Suggia, que tocou no concerto 
da Filarmónica na noite passada, tem sempre 
a certeza de uma audiência entusiástica. A 
noite passada apresentou ‑se absolutamente 
no melhor da sua forma, tocando o Concerto 

de Dvořák com beleza extraordinária de estilo. 
O seu triunfo junto da audiência foi completo”.

No Manchester City News, 19 de Novem‑
bro de 1926: “A beleza de execução de Mme. 
Guilhermina Suggia poderia transformar em 
algo atraente a mais árida das melodias: quando 
a sua arte é utilizada em peça tão bela como o 
Concerto para violoncelo de Dvořák, o efeito é 
supremamente inebriante. Nada mais perfeito 
no género foi ouvido, quanto a nós, em nenhum 
concerto Hallé, nos últimos anos, do que a inter‑
pretação que Mme. Suggia deu do andamento 
de abertura e do Adagio deste Concerto”.

Musical Opinion, Maio de 1931: “Diz ‑se que a 
interpretação de Suggia do Concerto de Dvořák 
foi uma visão de rara beleza. Jamais ouvimos 
o fascinante segundo tema do primeiro anda‑
mento tocado com tal sentimento, de acordo 
com as suas qualidades românticas e ao 
mesmo tempo com tal recato. Nunca se sabe 
antecipadamente que particular momento 
de uma peça receberá o toque inesperado da 
temperamental Suggia.”

FÁTIMA POMBO
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Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Variações sobre um tema rococó, 
para violoncelo e orquestra, op. 33

As Variações sobre um tema rococó foram com‑
postas entre 1876 e 1877, uma altura marcada 
por eventos importantes na vida de Tchaiko‑
vski. Neste período, trava conhecimento atra‑
vés de correspondência com Nadezhda von 
Meck, uma viúva rica que se torna sua mecenas, 
permitindo ‑lhe dedicar ‑se em exclusivo à com‑
posição. Também nesta altura decide casar‑
‑se com uma antiga estudante sua, Antonina 
Miliukova, talvez para encobrir a sua homosse‑
xualidade aos olhos da sociedade. O casamen‑
to, celebrado em 1877, durou poucas semanas.

As Variações sobre um tema rococó foram 
dedicadas ao violoncelista Wilhelm Fitzenha‑
gen, colega de Tchaikovski no Conservatório 
de Moscovo. Embora o título sugira o uso de um 
tema de compositor do estilo galante, o tema 
é efectivamente da autoria de Tchaikovski, e a 
referência a este estilo demonstra o interesse 
do compositor pela música da segunda metade 
do séc. XVIII e, em particular, por Mozart. A 
recriação do estilo Clássico no tema contrasta 
com o estilo Romântico e virtuosístico presente 
nas variações.

Compositor e intérprete trabalharam em 
grande proximidade para a preparação da 
estreia da obra e, já nesta fase, Fitzenhagen 
sugeriu um número considerável de alterações 
à composição de Tchaikovski. Estas alterações, 
e muitas outras, acabaram por ser incorpora‑
das na primeira edição impressa sem a autori‑
zação expressa de Tchaikovski. As alterações 
eram significativas e incluíam a eliminação 

total de uma das variações das oito originais 
e a troca da ordem das variações. De acordo 
com um amigo de Tchaikovski, este terá ficado 
exasperado por este facto, mas nunca chegou 
a tomar medidas quanto à correcção da situa‑
ção; em consequência, a versão de Fitzenhagen 
continua a ser a mais conhecida e interpretada 
actualmente (como acontece na interpretação 
desta noite).

Nesta versão, o tema é apresentado pelo 
violoncelo logo após uma curta introdução 
orquestral. As duas primeiras variações são 
caracterizadas por uma crescente animação 
na parte do violoncelo, intercalada por regres‑
sos pontuais ao tempo inicial nas intervenções 
da orquestra. A 3ª variação, de tempo lento e 
cariz vocal, é seguida por uma variação em 
estilo galante, com figuração rápida. Um solo 
de flauta dá início à 5ª variação, que inclui várias 
secções em estilo improvisatório para violon‑
celo solo. O retorno a um tempo lento na 6ª 
variação estabelece o contraste para a varia‑
ção final, virtuosística e triunfal.

HELENA MARINHO
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Pedro Neves direcção musical

Pedro Neves é Maestro Titular da Orquestra 
Clássica de Espinho e assumiu recentemente 
o cargo de Maestro Convidado da Orquestra 
Gulbenkian. É doutorando na Universidade de 
Évora, tendo como objecto de estudo as seis 
sinfonias de Joly Braga Santos.

Foi maestro titular da Orquestra do Algarve 
entre 2011 e 2013, e é convidado regularmente 
para dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Orquestra Sinfónica Portu‑
guesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
Filarmonia das Beiras, Orquestra da Cidade 
de Joensuu (Finlândia) e Orquestra Sinfónica 
de Porto Alegre (Brasil). Em 2012 colaborou 
pela primeira vez com a Companhia Nacio‑
nal de Bailado, dirigindo A Bela Adormecida 
de Tchaikovski.

No âmbito da música contemporânea, tem 
colaborado com o Sond’arte Electric Ensemble 
– com o qual estreou obras de vários compo‑
sitores portugueses e estrangeiros, realizando 
digressões na Coreia do Sul e no Japão –, com 
o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa 
e com o Remix Ensemble Casa da Música.

É fundador da Camerata Alma Mater, que se 
dedica à interpretação de repertório para orques‑
tra de cordas e que tem sido recebido de forma 
elogiosa pelo público e pela crítica especializada.

Pedro Neves iniciou os estudos musicais 
na sua terra natal, estudando violoncelo com 
Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera, 
respectivamente no Conservatório de Música 
de Aveiro, na Academia Nacional Superior de 
Orquestra (Lisboa) e na Escuela de Música 
Juan Pedro Carrero (Barcelona), com o apoio 
da Fundação Gulbenkian. No que diz respeito 
à direcção de orquestra estudou com Jean‑
‑Marc Burfin, obtendo a licenciatura na Acade‑

mia Nacional Superior de Orquestra. Estudou 
ainda com Emilio Pomàrico em Milão e com 
Michael Zilm, do qual foi assistente. O resultado 
deste seu percurso faz com que a sua persona‑
lidade artística seja marcada pela profundidade, 
coerência e seriedade da interpretação musical.

Jonas Palm violoncelo

Jonas Palm nasceu em Ludwigsburg, em 1993, 
e começou a estudar violoncelo aos 7 anos. 
Estudou com Jean ‑Guihen Queyras e Canra‑
din Brotbek na Universidade de Música e Artes 
Cénicas de Estugarda e actualmente frequenta 
a Universidade Mozarteum em Salzburgo, sob 
orientação de Clemens Hagen. Ganhou o 1º Pré‑
mio no Concurso Alemão de Música, que inclui 
uma bolsa da Deutscher Musikwettbewerb, e o 
2º Prémio no Concurso da Universidade Men‑
delssohn Bartholdy. Em 2014 foi indicado por 
Tabea Zimmermann para o programa da Casa 
Beethoven de Bona. Ganhou três galardões no 
Concurso de Jovens Músicos da Alemanha, 
tendo recebido inúmeros prémios especiais. 
Em 2015, o seu álbum de estreia com música de 
Beethoven, Mendelssohn, Janáček e Dutilleux 
foi lançado pela Genuin.

Tocou como solista com várias orquestras 
(Sinfónicas de Ludwigsburg e da Rádio SWR 
de Estugarda, Filarmónicas de Estugarda, 
Neubrandenburg e Clássica de Bona). Partici‑
pou nos festivais Ludwigsburger Schlossfest‑
spiele, Kasseel Musiktage e Young Euro Classic 
Berlim. Como solista, em duo com piano e 
em quarteto de cordas, tocou para as rádios 
Deutschlandfunk, Deutschlandrio Kultur, WDR, 
SWR e Br ‑Klassic. 

Vencedor por duas vezes do concurso Deu‑
tscher Musikinstrumentenfon, Jonas Palm toca 
num violoncelo Paolo Antonio Testore (Milão, 
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1750), generosamente cedido pela Deutsche Stif‑
tung Musikleben.

Balázs Renczés violoncelo

Balázs Renczés nasceu em Budapeste (Hun‑
gria), em 1994, e começou a tocar violoncelo 
aos cinco anos. A partir dos 14 anos de idade, 
estudou com György Déri (durante cinco anos), 
no Curso Preparatório de Jovens Talentosos 
Excepcionais da Academia de Música Franz 
Liszt, e depois com Robert Irvine (durante qua‑
tro anos) no Conservatório Real da Escócia. 

Interpretou inúmeros concertos para vio‑
loncelo com orquestras profissionais. Ganhou 
diversos galardões em concursos nacionais e 
internacionais, entre os quais o 1º Prémio no 
Concurso Internacional de Violoncelo Premio 
Città di Padova (Agimus), 1º Prémio no Classi‑
cal Concerto Competition do Conservatório 
Real da Escócia e Prémio Suggia da Help Musi‑
cians (Reino Unido). Aos 21 anos, foi convidado 
para testes como Violoncelo Principal da Ópera 
Escocesa. Foi seleccionado para o Scottish 
Ensemble Young Artist Scheme, o que lhe per‑
mitiu apresentar ‑se em inúmeras salas do Reino 
Unido incluindo o Wigmore Hall, em Londres. 

Nadja Reich violoncelo

A violoncelista Nadja Reich nasceu em Ber‑
lim, tendo estudado com Jens Peter Maintz na 
mesma cidade. Actualmente é orientada por 
Thomas Grossenbacher em Zurique. Tocou 
para Truls Mørk e Alfred Brendel, momentos 
muito inspiradores do seu percurso. Continua a 
desenvolver as suas capacidades musicais fre‑
quentado masterclasses de figuras como Frans 
Helmerson e Wolfgang Emmanuel Schmidt. 

Em 2011, ganhou o 1º Prémio no Concurso 
Internacional Hindemith. No mesmo ano estreou ‑ 
se a solo na Sala de Câmara da Philharmonie de 
Berlim, com o Concerto para violoncelo em Ré 
maior de Haydn. Nos anos que se seguiram foi 
convidada para tocar em festivais no Japão, 
Noruega, Israel e outros países. Em 2015, rece‑
beu dois prémios especiais no Concurso TONALi 
em Hamburgo. Em 2016, o seu trio com piano foi 
finalista no Prix Credit Suisse Jeunes Solistes, 
conquistando o 1º Prémio no Concurso Kiwanis 
e sendo ainda premiada no Concurso Orpheus. 
É bolseira do Fundo Cultural Rahn.

Toca num violoncelo Filippo Fasser, gene‑
rosamente cedido por Sol Gabetta.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Peter Rundel, Michael Sanderling, Vassily 
Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa 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, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair 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, Geor‑
ges Aperghis e Heinz Holliger, a que se junta em 
2017 o compositor britânico Harrison Birtwistle.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempo‑
radas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑

lid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos 
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven e Rachmaninoff. 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 concer‑
tos para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e 
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco‑
lha dos Críticos na revista Gramophone. Em 
2014 surgiu o CD monográfico de Luca Fran‑
cesconi, seguindo ‑se em 2015 um disco com 
obras de Unsuk Chin, ambos com gravações 
ao vivo na Casa da Música. Na temporada de 
2017, a Orquestra apresenta a integral das 
Sinfonias de Brahms e obras ‑chave como o 
Requiem de Mozart, War Requiem de Britten, 
Earth Dances de Harrison Birtwistle e Via Sacra 
de James Dillon, além das estreias nacionais 
de encomendas da Casa da Música a Magnus 
Lindberg e Pascal Dusapin.

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
Afonso Fesch*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
José Despujols
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Jorman Hernandez*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov*
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Sharon Kinder
Michal Kiska
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Carlos Mendez*
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Augustinas Treznickas*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Luciano Cruz*

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira*

Fagote
Robert Glassburner
Pedro Miguel Silva

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Fábio Rodrigues*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa

*instrumentistas convidados



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO VERÃO 
NA CASA SUPER BOCK


