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1ª PARTE

Paul Dukas
Fanfarra para preceder La Péri (1912; c.3min)

Léo Delibes
Excertos do bailado Sylvia (1876; c.11min)

— Pas d’andante
— Strette 
— Galop

Camille Saint ‑Saëns
“Danse bacchanale”, de Sansão e Dalila (1876; c.8min)

Paul Dukas
O Aprendiz de Feiticeiro (1897; c.10min)

2ª PARTE 

Jean ‑Baptiste Lully
Excertos da comédie ‑ballet Le bourgeois gentilhomme (1670; c.8min)

— Marche pour la Cérémonie des Turcs
— Chaconne des Scaramouches 
— Abertura 

Emmanuel Chabrier 
Excertos da ópera Le roi malgré lui (1887; c.19min)

— Fête polonaise
— Marche joyeuse 
— Danse slave

Jacques Offenbach (orq. Manuel Rosenthal) 
Excertos do bailado Gaîté Parisienne (orq. 1938; c.16min)

— Tortoni n.º 1 (Allegro brillante)
— Polka
— Galop (Allegro)
— Valse lente (Lento)
— Marche (Tempo di marcia)
— Grande valse (Valse moderato)
— Cancan (Allegro – Moderato – Allegro –Vivo)
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Paul Dukas
PARIS, 1 DE OUTUBRO DE 1865

PARIS, 17 DE MAIO DE 1935

Paul Dukas foi uma das figuras mais influentes 
na música francesa das primeiras décadas do 
século XX, tendo ‑se destacado pela activi‑
dade que desenvolveu enquanto compositor, 
crítico e professor. Estudioso e perfeccionista, 
acabaria no entanto por abandonar e destruir 
grande parte da sua produção composicional, 
subsistindo apenas alguns exemplos que reve‑
lam a influência absorvida de autores como 
Beethoven, Berlioz, Franck, d’Indy e Debussy.

A última obra cuja publicação Dukas per‑
mitiu foi o sumptuoso bailado oriental em um 
acto La Péri, encomendado originalmente 
por Sergei Diaghilev para os seus Ballets Rus‑
ses, mas, após o cancelamento da produção, 
estreado afinal em Paris em Abril de 1912. O 
argumento descreve a viagem de Iskender 
(Alexandre, o Grande) em busca da flor de 
lótus da imortalidade até se deparar com a 
sua guardiã, a fada Péri, criatura fantástica 
da mitologia persa. Para anteceder a quie‑
tude das primeiras páginas da obra, Dukas 
acrescentou ‑lhe, antes da estreia, uma breve 
fanfarra brilhante, que recorre somente 
ao naipe dos metais, explorando de modo 
notável as suas possibilidades idiomáticas e 
criando um ambiente de expectativa.

Já o poema sinfónico O Aprendiz de Feiti‑
ceiro tinha sido estreado a 18 de Maio de 
1897, sob a regência do compositor. Inspirado 
na balada de Goethe com o mesmo título, 
escrita cem anos antes, a peça procura, por 
meio de uma escrita imaginativa, descrever 
o  momento em que, após o velho feiticeiro 
deixar o seu aprendiz sozinho com tare‑
fas para cumprir, este resolve antes experi‑
mentar os seus próprios poderes mágicos, 

aplicando os feitiços que ouviu ao seu mestre. 
O cabo da vassoura logo obedece à sua 
ordem, ajudando ‑o nas limpezas, mas o pior 
é quando percebe que se esqueceu das pala‑
vras mágicas para o parar, enquanto ele conti‑
nua a espalhar água pela casa. Ataca ‑o com 
um machado, partindo ‑o em dois, mas estes 
continuam o seu trabalho. O problema só fica 
resolvido quando o velho mestre regressa e 
reverte o feitiço.

Léo Delibes
LA FLÈCHE, 21 DE FEVEREIRO DE 1836 

PARIS, 16 DE JANEIRO DE 1891 

Léo Delibes adquiriu notoriedade sobretudo 
pela sua produção musico ‑teatral, em parti‑
cular a ópera Lakmé e o bailado Coppélia, que 
muitos consideram ser a sua obra ‑prima. Em 
comparação com este, o seu bailado Sylvia, 
ou La nymphe de Diane ficou um pouco na 
sombra, mas não deixa de conter também 
inúmeros motivos de interesse. O estímulo 
para a composição veio originalmente de 
Jules Barbier e do Barão de Reinach, que 
em 1875 adaptaram a peça pastoral Aminta, 
escrita por Torquato Tasso em 1573, para a 
nova Ópera de Paris. Na escrita da música, 
o compositor trabalharia em estreita cola‑
boração com o coreógrafo Louis Mérante, 
célebre maître de ballet da época, trabalho 
que resultaria numa das partituras de bailado 
mais notáveis até então. De facto, a partitura 
de Sylvia destaca ‑se pela sua variedade e 
riqueza a vários níveis, não servindo simples‑
mente como música de fundo para a acção 
que se desenrola em palco. Para além do 
mais, este bailado ficaria na história como o 
primeiro a ser levado à cena no novo Palais 
Garnier, bem como pelo facto de ter quebrado 
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com determinadas convenções românticas 
do bailado, nomeadamente com a introdução 
de uma personagem principal feminina forte. 
Apesar de tudo, a recepção da estreia, ocor‑
rida a 14 de Junho de 1876, foi relativamente 
contida e o enredo foi considerado fraco. No 
Acto I, Sylvia, uma casta caçadora devota da 
deusa Diana, fora atingida por uma seta de 
Eros, apaixonando ‑se pelo pastor Aminta, 
que tinha acabado de ser morto. Entretanto, 
no Acto II, Sylvia tinha sido sequestrada pelo 
deus Orion, dançando para ele como forma 
de resistir aos seus avanços, até que acaba 
por ser salva por Eros. No Acto III, Aminta 
ressuscitado chega ao templo de Diana, espe‑
rando encontrar Sylvia, mas depara ‑se com 
uma bacanal. Os excertos “Pas d’andante” e 
“Strette ‑Galop” inserem ‑se no n.º 18, diver‑
tissement, a passagem que se refere aos 
momentos alegres que antecedem a cena 
final, em que se dará união de Sylvia e Aminta.

Camille Saint  ‑Saëns
PARIS, 9 DE OUTUBRO DE 1835

ARGEL, 16 DE DEZEMBRO DE 1921

Camille Saint ‑Saëns foi um dos mais desta‑
cados compositores franceses do seu 
tempo, gozando também de grande reputa‑
ção enquanto organista e pianista virtuoso. A 
ópera Samson et Dalila, em três actos, a única 
de sua autoria que viria a obter um sucesso 
duradouro, foi composta sobre um libreto de 
Ferdinand Lemaire baseado no conto bíblico 
de Sansão e Dalila, tendo sido estreada em 
Weimar, a 2 de Dezembro de 1877, sob a direc‑
ção de Franz Liszt. No argumento, o poderoso 
Sansão é o líder entre o povo hebreu, que 
resiste contra a ocupação das suas terras 
pelos filisteus. Estes recorrem às artimanhas 

da bela e traiçoeira donzela filistina Dalila, de 
modo a descobrir o segredo da insuperável 
força física de Sansão. O herói hebreu acaba 
por sucumbir aos seus falsos encantos e ela 
descobre que o segredo do seu poder está 
nos seus cabelos, cortando ‑lhos e deixando 
Sansão indefeso, à mercê dos inimigos. No 
início do Acto III, Sansão encontra ‑se aprisio‑
nado. Numa passagem angustiada, expressa 
a sua dor pela terrível queda. Um breve inter‑
lúdio orquestral muda a cena para o interior 
do Templo de Dogon, deus dos filisteus, e é 
então que se inicia a “Danse Bacchanale”, em 
que aqueles celebram a sua vitória. Neste 
momento, o compositor cria uma peça de 
sonoridade exótica, empregando uma escala 
incomum baseada no modo Hijaz, caracte‑
rístico da música árabe, e usando exten‑
sivamente o naipe das percussões. Nos 
compassos de abertura, um sinuoso solo de 
oboé recorda a liberdade improvisatória da 
música do Médio Oriente, e em particular o 
apelo do muezzin à oração. Começa a folia, 
numa atmosfera selvagem, em ritmo acele‑
rado, a certa altura interrompida pela recor‑
dação de uma intervenção de Dalila no Acto I, 
mas a dança logo retoma o seu carácter 
implacável, dirigindo ‑se para um final cada 
vez mais frenético. Seguir ‑se ‑ia depois a cena 
final, em que Sansão ora pela recuperação da 
sua força, derrubando os pilares do Templo de 
Dogon e sepultando toda a multidão.
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Jean ‑Baptiste Lully
FLORENÇA, 28 DE NOVEMBRO DE 1632

PARIS, 22 DE MARÇO DE 1687

Italiano de nascimento, Jean ‑Baptiste Lully 
estabeleceu ‑se em França com 14 anos, ao 
serviço da Duquesa de Montpensier, até 
que foi contratado pelo rei Luís XIV, cativado 
pela sua personalidade e pelo seu talento, no 
que constituiu o início de uma longa carreira 
ao serviço da corte de Versalhes. A partir 
de 1664, Lully viria a desenvolver colabo‑
ração com Molière, também ele uma figura 
marcante da vida artística francesa do século 
XVII. Do seu trabalho conjunto surgiu um 
novo género dramático – a comédie ‑ballet –, 
que procurava conciliar intimamente teatro, 
música e dança, incidindo os seus temas 
sobre assuntos e personagens da vida quoti‑
diana. O último produto dessa colaboração 
foi Le Bourgeois gentilhomme, peça estreada 
a 14 de Outubro de 1670 perante Luís XIV e a 
sua corte. Na origem da produção parece ter 
estado um incidente diplomático: em 1669, o 
embaixador turco de visita a França, recebido 
com pompa e circunstância, teria menospre‑
zado o esplendor com que foi acolhido pela 
corte, o que teria levado o rei a imaginar um 
modo subtil de vingar a afronta. Surgiu então 
esta peça, que apresenta a personagem de 
Monsieur Jordain, um burguês ingénuo e 
vaidoso, mas também simpático e comove‑
dor. Jourdain decide adquirir as maneiras 
da nobreza de sangue, completando a sua 
educação com aulas de filosofia, música e 
dança. No entanto, essas lições acabam inva‑
riavelmente em cenas de humor e comédia 
que ridicularizam o burguês e as suas ambi‑
ções. A Abertura introduz um ambiente de 
solenidade, remetendo para a nova impor‑
tância social que Jourdain pretende alcançar. 

A “Chaconne des Scaramouches” (n.º 10) 
corresponde ao momento em que Covielle, 
o valete de Cléonte, mascara o seu amo de 
turco, para este se apresentar como o filho do 
Sultão da Turquia e assim conseguir casar‑
‑se com a filha de Jourdain. O burguês fica 
radiante com essa possibilidade, e mais ainda 
com a notícia de que também ele será tornado 
oficialmente nobre. A peça termina com “La 
Marche pour la Cérémonie des Turcs”, uma 
pomposa marcha que, recorrendo a alguns 
elementos orientais, ironiza sobre essa 
pretensa consagração.

Emmanuel Chabrier
AMBERT, 18 DE JANEIRO DE 1841

PARIS, 13 DE SETEMBRO DE 1894

Emmanuel Chabrier foi contemporâneo de 
importantes compositores franceses, tais 
como Saint ‑Saëns, Bizet e Massenet. No 
entanto, ao contrário destes, a sua forma‑
ção musical foi pouco ortodoxa, sem nunca 
ter frequentado o Conservatório de Paris. 
Empregado como funcionário público, 
alimentou ainda assim relações próximas 
com os escritores boémios da época e até 
com a vanguarda artística. Muitos o consi‑
deraram um amador, mas paradoxalmente 
seria muito admirado por compositores das 
gerações seguintes, como Debussy, Ravel, 
Satie e Poulenc, nomeadamente devido à 
nova liberdade harmónica que colocou em 
prática na sua música. Em 1883, a sua rapsó‑
dia España, para orquestra, estabeleceu a 
sua fama, mas o compositor sentia ‑se atraído 
sobretudo pelo teatro. A ópera cómica Le roi 
malgré lui foi composta sobre o vaudeville 
com o mesmo título, escrito por Marguerite‑
‑Louise Virginie Ancelot em 1836, a partir de 
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um libreto de Emile de Najac e Paul Burami, 
tendo a sua estreia ocorrido a 18 de Maio de 
1887 na Opéra ‑Comique, pouco antes do 
violento incêndio que destruiu esse teatro. 
O argumento ficciona em torno da história 
de Henri de Valois, prestes a ser coroado rei 
da Polónia contra a sua vontade. A notícia 
de que uma conspiração de nobres locais 
está a ser preparada contra si apresenta‑
‑se como a oportunidade ideal para escapar 
a esse destino, e o próprio Henri se mistura 
com os conspiradores, de modo a promo‑
ver o sucesso da conjura. A “Fête polonaise” 
é o brilhante baile de máscaras que abre o 
Acto II, correspondendo à passagem em que 
o Conde Laski junta os conspiradores no seu 
palácio em Cracóvia. Chabrier combina enge‑
nhosamente os ritmos da valsa, da polaca 
e da mazurca, envolvendo ‑os em harmo‑
nias arrojadas. Já a “Marche joyeuse” é um 
momento pleno de bom humor e inovações 
coloridas. Por fim, a “Danse slave” situa ‑se no 
início do Acto III, quando uma grande sala de 
uma pousada se prepara para acolher o rei ao 
som de uma dança animada.

Jacques Offenbach
COLÓNIA, 20 DE JUNHO DE 1819

PARIS, 5 DE OUTUBRO DE 1880

Jacques Offenbach, compositor germano‑
‑franco, é reconhecido em particular pela 
sua extensa produção no âmbito do teatro 
musical ligeiro, tendo exercido uma influên‑
cia imensa, nesse domínio, sobre as principais 
figuras da geração seguinte, como Strauss II, 
Léhar, Sullivan e outros. Baseado em música 
sua, o bailado Gaîté parisienne surgiria já 
vários anos após a sua morte, tendo sido 
concebido pelo coreógrafo Léonide Massine, 

o empresário Sol Hurok e René Blum, direc‑
tor dos Ballets Russes de Monte Carlo, que 
seleccionaram as melodias de Offenbach e 
entregaram a Manuel Rosenthal a tarefa de 
organizar e reorquestrar os vários núme‑
ros. O argumento que essa música ilustrava 
era afinal uma evocação da animada vida 
nocturna parisiense do século XIX. A histó‑
ria decorre no Café Tortoni, em Paris, nos 
anos do Segundo Império. Vários indivíduos, 
representantes de diferentes classes sociais 
– desde a aristocracia até às dançarinas de 
can ‑can – encontram ‑se reunidos naquele 
célebre espaço. Sucedem ‑se então as peri‑
pécias amorosas: uma jovem vendedora de 
luvas chama a atenção de vários pretenden‑
tes, nomeadamente um barão e um oficial, 
que rivalizam na sua conquista; e um turista 
peruano, que ambicionava fazer a sua fortuna 
em Paris, é atraído pela rapariga vende‑
dora de flores. Há uma escaramuça entre 
os clientes e, depois de a ordem ser restau‑
rada, o bailado culmina num espirituoso 
can ‑can. Por fim, os clientes dispersam e o 
café fecha, ficando o turista só, aguardando 
novas aventuras. A estreia teria lugar a 5 de 
Abril de 1938, no Teatro de Monte Carlo, com 
grande sucesso, e desde então este animado 
divertissement – um pastiche, na realidade 
– nunca mais perdeu o seu lugar no repertó‑
rio. Oriundas de produções offenbachianas 
como La vie parisienne, Orphée aux enfers ou 
Les contes d’Hoffman, entre outras, as danças 
aqui reunidas são todas elas representativas 
da mestria com que o seu autor dominava o 
género pelo qual se celebrizou.

LUÍS M. SANTOS, 2020
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Martin André direcção musical

Martin André apresenta ‑se com igual à ‑von‑
tade nos teatros de ópera e nas salas de 
concerto de todo o mundo. Prossegue com 
afinco o trabalho com o Artisti con Brio, 
formação que fundou e que apresenta projec‑
tos especiais em toda a Europa. 

Depois de estudar violino e piano na Yehudi 
Menuhin School, Martin André prosseguiu os 
estudos musicais na Universidade de Cambri‑
dge e estreou ‑se profissionalmente a dirigir 
Aida na Ópera Nacional de Gales, em 1982. 
Tem trabalhado regularmente em países 
como Áustria, Canadá, República Checa, 
Dinamarca, Alemanha, Holanda, Israel, Itália, 
Nova Zelândia, Portugal, África do Sul e EUA. 

Tem um repertório de ópera vasto, mas é 
particularmente conhecido pelas suas inter‑
pretações de Janáček, Verdi e Mozart. É um 
dos raros maestros que dirigiu todas as prin‑
cipais companhias de ópera britânicas, apre‑
sentando obras como Un ballo in maschera 
(Royal Opera House) e as estreias britânicas 
de Cornet Christoph Rilke de Matthus e The 
Makropoulus Case (Glyndebourne Touring 
Opera). Dirigiu ainda obras de Lehár, Mozart e 
Janáček (Ópera Escocesa), Prokofieff, e ainda 
a estreia mundial de Bakxai de John Buller na 
English National Opera. Com a Opera North, 
dirigindo produções com música de Falla, 
Gounod, Janáček, Lehár, Martinů, Puccini, 
Rachmaninoff, Ravel e Verdi. Em 2000 dirigiu 
uma transmissão em directo de As Bodas de 
Fígaro para a BBC. Com a Garsington Opera, 
dirigiu óperas de Stravinski, Martinů, Mozart e 
Humperdinck. Foi Director Musical da English 
Touring Opera entre 1993 e 1996.

No domínio da música sinfónica, o seu 
repertório é também extenso e variado, 
destacando ‑se particularmente as obras de 

Mozart, Nielsen, Chostakovitch e Tchaikovski. 
Desenvolve relações especialmente duradou‑
ras com a Sinfónica de Limburgo (Holanda), a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
e o Collegium Musicum Bergen (Noruega). 
Trabalhou com muitas das principais orques‑
tras britânicas e de países como Austrália, 
Israel, México, Holanda, Noruega e Portugal.

Martin André tem um interesse particu‑
lar em ajudar a nova geração de músicos, 
especialmente maestros. Tem uma rela‑
ção próxima com o Royal College of Music 
(Londres), onde criou um Programa de Treino 
de Repertório Orquestral. Em 2006, fundou a 
orquestra portuguesa de jovens Momentum 
Perpetuum, que dirigiu durante cinco anos e 
com a qual fez uma digressão a Itália.

Entre 2010 e 2013, foi Director Artístico 
do Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa. 
Como tal, foi Director Executivo de duas das 
maiores instituições portuguesas: a Ópera 
Nacional e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. 
Para além das funções executivas, dirigiu 
várias produções entre as quais uma trilogia 
de La traviata, Il trovatore e Rigoletto para 
comemorar o Bicentenário de Verdi em 2013. 
Com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, diri‑
giu a integral das Sinfonias de Mozart e outras 
grandes obras sinfónicas e corais. 

Desenvolveu depois dois grandes projec‑
tos na Dinamarca com as óperas Lucia di 
Lammermoor e L’amico Fritz para a Den Jyske 
Opera, tendo dirigindo 5 orquestras diferentes 
na digressão nacional das produções. Com 
a Sinfónica da BBC e os BBC Singers, fez a 
estreia mundial de A Christmas Carol de Neil 
Brand. Dirigiu também a Orquestra Sinfónica 
de Banguecoque.
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal 

Stefan Blunier maestro associado

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados maes‑
tros, de entre os quais se destacam Stefan 
Blunier, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König, 
Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan 
Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, 
Antoni Wit, Christian Zacharias e Lothar 
Zagrosek. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, no âmbito 
das suas residências artísticas na Casa da 
Música, destacando‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich Haas 
e Jörg Widmann, a que se junta em 2020 o 
compositor Philippe Manoury.

A Orquestra celebra o 20.º aniversário da 
sua formação sinfónica em 2020, o que a leva 
a apresentar ‑se no Auditório Gulbenkian. Tem 
pisado os palcos das mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 
Santiago de Compostela e Brasil, estando 
programada para 2020 a sua primeira actua‑
ção na emblemática Philharmonie de Colónia. 
Ainda este ano, interpreta a integral das Sinfo‑
nias de Beethoven e 19 obras dos séculos XX 

e XXI nunca antes apresentadas em Portu‑
gal, além de novas obras encomendadas a  
Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orques‑
tra foram marcadas pela interpretação das 
integrais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff, 
Brahms, Bruckner e Tchaikovski; dos Concer‑
tos 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 edita‑
dos 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 monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aper‑
ghis (2017), além de obras de compositores 
portugueses, todos com gravações ao vivo na 
Casa da Música. 

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 Orques‑
tras da Radiodifusão Portuguesa, foi fundada 
a Régie Cooperativa Sinfonia (1989‑1992), 
vindo posteriormente a ser criada a Orquestra 
Clássica do Porto e, mais tarde, a Orquestra 
Nacional do Porto (1997), alcançando a forma‑
ção sinfónica com um quadro de 94 instru‑
mentistas em 2000. A Orquestra foi integrada 
na Fundação Casa da Música em 2006, vindo 
a adoptar a actual designação em 2010.
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Violino I
James Dahlgren
Ildikó Oltai*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Andras Burai
Roumiana Badeva
José Despujols
Ianina Khmelik
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Ana Luísa Carvalho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Jorman Hernandez*
Raquel Santos*

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Aaron Choi

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Júlio César Conceição*
Telma Mota*

Clarinete
Carlos Alves
Pedro Silva*
João Moreira

Fagote
Maria Castro*
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Catherine Stockwell*

Trompa
Nuno Vaz
Eddy Tauber
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
José Almeida*
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
André Conde*
Hagen Hoyer*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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