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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Charles Ives
Variations on America (1892, orq.1963; c.7min)*

Bedřich Smetana
Moldava, poema sinfónico do ciclo A minha Pátria (1874; c.14min)

PAUSA TÉCNICA

José Vianna da Motta
À Patria, Sinfonia em Lá maior, op. 13 (1894, rev.1920; c.45min)

1. Allegro eroico
2. Adagio molto
3. Vivace
4. Decadência — Luta — Ressurgimento (Andante lugubre — Allegro agitato)

*Orquestração de William Schuman
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Charles Ives
DANBURY (CONNECTICUT), 20 DE OUTUBRO DE 1874

NOVA IORQUE, 19 DE MAIO DE 1954

Variations on America

A variação é uma transcrição criativa feita a 
partir de um tema pré-existente  ou criado pro-
positadamente para o efeito. O compositor 
desenvolve o tema várias vezes, transformando 
cada um dos seus componentes desse mesmo 
tema (ritmo, harmonia, modo, etc.) numa das 
variações, segundo a sua linguagem musical e 
as suas ideias estéticas.

Com 14 anos de idade, Charles Ives come-
çou a tocar órgão em diversas igrejas e a com-
por obras sacras para as cerimónias religiosas. 
Foi neste contexto que, em 1891, escreveu cinco 
variações sobre a melodia do antigo hino nacio-
nal dos Estados Unidos da América (a mesma 
do hino britânico, o célebre God save the Queen) 
para serem tocadas no dia 4 de Julho de 1892, 
o Dia da Independência, na Igreja Metodista em 
Brewster, Nova Iorque. Mas a obra acabou por 
ser estreada uns meses antes, a 17 de Fevereiro. 
Numa revisão que fez da obra, por volta de 1909, 
Ives acrescentou-lhe dois interlúdios (entre a 
2.ª e a 3.ª e entre a 4.ª e a 5.ª variações) nos 
quais introduz o politonalismo —, uma técnica 
então inovadora que consiste em utilizar duas 
tonalidades diferentes em simultâneo.

Em 1963, a Broadcast Music Inc. encomen-
dou ao compositor William Schuman uma ver-
são para orquestra que foi interpretada em 1.ª 
audição mundial no ano seguinte, pela Filar-
mónica de Nova Iorque, sob a direcção do 
maestro Andre Kostelanetz. A orquestração 
de Schuman capta a essência da obra original, 
ou seja, traduz a irreverência e o arrojo de uma 
das primeiras criações de um jovem estudante 
de música de 17 anos.

Bedřich Smetana
LITOMYSL (BOÉMIA), 2 DE MARÇO E 1824

PRAGA, 12 DE MAIO DE 1884

Moldava (Vltava), poema sinfónico

Bedřich Smetana é unanimemente considerado 
o primeiro grande compositor nacionalista da 
Boémia. Todavia, o seu interesse pela música e 
pela cultura da região onde nasceu (a Boémia 
fez parte do Império Austro-Húngaro até 1918) 
começou apenas a partir da turbulência política 
de 1848, que resultou na abdicação do impe-
rador Fernando em favor de Francisco José.

Filho de um abastado cervejeiro, Smetana 
foi educado dentro dos parâmetros da classe 
média da sociedade da Boémia: a sua língua 
materna foi o alemão e a sua formação seguiu 
o modelo germânico. A profunda admiração 
que devotou a Liszt, depois de aos 16 anos o 
ter ouvido tocar em Praga, foi decisiva para o 
converter à ‘Nova Escola Alemã’, que o pianista 
e compositor húngaro fundou em Weimar em 
finais da década de 1850. Uma das consequên-
cias mais imediatas foi a composição de uma 
série de poemas sinfónicos modelando o seu 
‘mestre’, tais como Ricardo III (1858), O campo 
de Wallenstein (1859) e Hakon Jarl (1861). Na 
década de 1860, na sequência da construção do 
Teatro Provisório de Praga destinado à repre-
sentação de óperas checas, Smetana dedicou-
-se a cultivar aquele género com o propósito de 
criar uma ópera nacional do seu país, objectivo 
que alcançou plenamente com Os Brandebur-
gueses Boémios e A Noiva Vendida.

Entre 1872 e 1879, Bedřich Smetana voltou 
a dedicar-se aos poemas sinfónicos compon-
do um conjunto de seis, a que deu o título Má 
Vlast (A minha Pátria). A colectânea é bastante 
heterogénea do ponto de vista programático, 
mas tem a uni-la o uso recorrente de elementos 
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musicais facilmente associados a imagens e 
símbolos nacionais. Vyšehrad, Moldava e Pelos 
Prados e Bosques da Boémia, primeiro, segun-
do e quarto poemas, respectivamente, descre-
vem lugares e elementos da natureza; Šárka, 
o terceiro, é inspirado na mitologia eslava pré-
-cristã; os dois últimos, Tábor e Blaník, evocam 
episódios das guerras religiosas do séc. XV.

De acordo com o diário do compositor, a 
escrita do poema sinfónico Moldava levou três 
semanas — de 20 de Novembro a 8 de Dezem-
bro de 1874. Estreado a 4 de Abril do ano seguin-
te, tornou-se o mais famoso dos seis poemas. 
Nele, Smetana descreve musicalmente o cur-
so do principal rio que atravessa a Boémia, o 
Moldava, desde a sua nascente até se tornar 
um afluente do Elba. As flautas e os clarinetes 
representam as duas nascentes, uma quente, 
outra fria, que se juntam numa corrente única 
para assim formar o rio. Quando a junção acon-
tece, os violinos interpretam o tema principal da 
obra, uma canção popular originária da Suécia, 
país onde Smetana viveu durante cerca de dois 
anos, em finais da década de 1850. À medida 
que o Moldava segue o seu curso, depara-se 
com diversas cenas pitorescas que ocorrem 
nas margens: uma “Caça na floresta”, com as 
trompas e os trompetes como protagonistas, e 
um “Casamento camponês”, onde as madeiras 
e as cordas interpretam uma dança tradicio-
nal checa, a polka. O Moldava continua a sua 
viagem, de modo que volta o tema principal da 
obra, mas a noite cai e, ao “Luar”, acontece a 
“Dança das Ninfas”, com uma instrumentação 
de textura delicada. Regressa o tema principal 
da obra, mas o rio choca violentamente contra 
as cascatas das gargantas de São João. Volta 
a encontrar a serenidade e o seu leito, agora 
grande e majestoso, flui em direcção a Praga, 
não sem antes passar pelas ruínas de Vyšehrad 
(“A Fortaleza Alta”), antes de se perder ao longe.

José Vianna da Motta
SÃO TOMÉ, 22 DE ABRIL DE 1868

LISBOA, 1 DE JUNHO DE 1948

À Patria, Sinfonia em Lá maior, op. 13

Há 125 anos, a cidade do Porto foi palco de um 
acontecimento marcante na história da músi-
ca portuguesa. A 21 de Maio de 1897, no Teatro 
Gil Vicente do Palácio de Cristal, a Orquestra 
do Orpheon Portuense, sob a direcção de Ber-
nardo Moreira de Sá, interpretou em primeira 
audição mundial a Sinfonia em Lá maior op. 13, 
À Pátria, do pianista e compositor português 
José Vianna da Motta. Três meses depois, a 
obra era estreada no Brasil, no Teatro Lírico 
do Rio de Janeiro, novamente com Moreira 
de Sá como maestro, agora da Orquestra da 
Associação de Concertos Populares. Só cator-
ze anos depois a obra seria tocada em Lisboa, 
no concerto inaugural da Orquestra de Lisboa, 
realizado a 11 de Fevereiro de 1911, com Júlio 
Cardona a empunhar a batuta.

José Vianna da Motta formou-se musical e 
intelectualmente em Berlim, cidade onde viveu 
durante 32 dos seus 80 anos de vida (a eclosão 
da Primeira Guerra Mundial obriga-o a mudar-
-se para Genebra). Foi na capital alemã que, 
para além de uma brilhante carreira de pianis-
ta, desenvolveu a sua veia de compositor. Mas 
essa veia extinguiu-se praticamente antes de 
completar 30 anos de idade. De facto, a par-
te mais significativa da sua produção musical 
foi escrita até 1898. Como afirmou Alexandre 
Delgado, “o seu espírito estava intrinsecamente 
ligado ao século XIX e não se identificava com 
as novas tendências do século XX”.

José Vianna da Motta era um admirador 
profundo de Liszt, de quem recebeu lições em 
Weimar, em 1885, e de Hans von Bullow, que foi 
seu professor, em 1887. Estudou afincadamente 
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toda a obra de Beethoven (seria o primeiro 
pianista português a executar a integral das 
32 sonatas para piano) e interessou-se deta-
lhadamente pela corrente nacionalista russa, 
pelas obras do “Grupo dos cinco” e pelos poe-
mas sinfónicos de Liszt, concretamente Faus-
to e Dante. A Sinfonia À Pátria é, por isso, uma 
obra que espelha a forma sinfónica herdada 
de Beethoven, integra a música programática 
desenvolvida por Liszt na ‘Nova Escola Alemã’ 
e ostenta uma identidade nacional, na senda 
dos movimentos nacionalistas que no último 
quartel do século XIX pulularam pela Europa.

O programa literário da Sinfonia À Pátria 
baseia-se na obra de maior envergadura da 
literatura portuguesa, o poema épico Os Lusía-
das, de Luís de Camões. Note-se que a escolha 
do poeta não é casual. Desde 1880, ano em se 
comemorou o tricentenário da sua morte, que 
Camões se tornou uma espécie de emblema 
dos movimentos nacionalistas e republicanos 
que começaram a florescer em Portugal. Estas 
manifestações em prol do nascimento de uma 
verdadeira pátria foram potenciadas pela humi-
lhação infligida ao nosso país pela Inglaterra 
em 1890, através do Ultimato. António Arroyo, 
nas notas ao programa que escreve para o 
concerto de estreia da obra, sublinha a dimen-
são patriótica e catártica da Sinfonia À Pátria 
à luz dos recentes acontecimentos políticos: 
“é uma página de elevado simbolismo, uma 
síntese luminosa e profundamente sugestiva 
dum momento histórico determinado; o autor, 
apresentando o momento de crise em que a 
pátria parece soçobrar, fá-la ressurgir de novo 
para uma vida gloriosa, num como rejuvenes-
cimento da alma nacional.”

Escrita para orquestra sinfónica constituí-
da por madeiras a 3 (incluindo flautim, corne 
inglês e clarinete baixo), 4 trompas, 3 trompe-
tes, 3 trombones, tuba, timbales, pratos, bombo, 

caixa, pandeireta, gongo, triângulo, harpa e 
cordas, a única sinfonia de Vianna da Motta 
desenvolve-se em quatro andamentos. O pri-
meiro, “Allegro eroico”, escrito na forma sona-
ta, tem como epígrafe os seguintes versos do 
Canto I de Os Lusíadas:

Dai-me agora um som alto e sublimado,
Um estilo grandíloquo e corrente;
[…] 
Dai-me uma fúria grande e sonorosa,
E não de agreste avena ou frauta ruda,
Mas de turba canora e belicosa,
Que o peito acende e a cor ao gesto muda.
(Os Lusíadas, I — 4, 5)

O primeiro tema, que Arroyo considera ser 
“de caracter bélico”, é introduzido pelos violinos, 
violas e violoncelos; a este contrapõe-se um 
segundo, evocativo do “lirismo nativo do por-
tuguês”, a cargo da primeira trompa; o terceiro 
e último tema, protagonizado pelos trompetes, 
trombones e tuba, celebra “nos sons vibrantes 
da fanfarra guerreira a glória de uma extensa 
série de vitórias”, continuando a citar António 
Arroyo. No breve desenvolvimento, Vianna da 
Motta explora a transformação e a combina-
ção dos três elementos temáticos utilizando 
todos os recursos orquestrais de que dispõe.

O “Adagio molto” é inspirado por duas qua-
dras do Soneto II de Camões:

Eu cantarei de amor tão docemente,
Por uns termos em si tão concertados
Que dous mil acidentes namorados
Faça sentir ao peito que não sente.

Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
Brandas iras, suspiros magoados,
Temerosa ousadia e pena ausente.
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Para António Arroyo trata-se do melhor 
andamento de toda a sinfonia, “um grande 
quadro idílico” onde o compositor “simboliza 
o lirismo fundamental de toda a poesia portu-
guesa”. De facto, o andamento lento da Sinfonia 
À Pátria deslumbra pela riqueza harmónica e 
pela diversidade tímbrica. Vianna da Motta divi-
de as cordas em dois quartetos (ficam de fora 
os contrabaixos) e incumbe-os de expor o tema 
do andamento de forma alternada e com tim-
bres diferentes, uma vez que o segundo quar-
teto deve tocar com surdina, conforme indica 
a partitura. À medida que o trecho decorre 
entram em cena outros grupos de instrumen-
tos timbricamente distintos, que se sucedem 
de forma encadeada produzindo um resultado 
sonoro de beleza indescritível.

O terceiro andamento, scherzo, é um “Viva-
ce” alegre e despreocupado com dois temas 
que citam outras tantas canções tradicionais 
portuguesas: “As Peneiras”, de Viseu e “O Fol-
gadinho”, da Figueira da Foz. A ligá-los está um 
terceiro tema, original, de carácter popular. Os 
versos inspiradores deste terceiro andamento 
voltam a ser de Os Lusíadas, agora do Canto X:

Mil práticas alegres se trocavam,
Risos doces, subtis e argutos ditos.
(Os Lusíadas, X — 5) 

Vianna da Motta não segue aqui a estrutura 
formal canónica do scherzo, que consiste em 
duas secções contrastantes com repetição da 
primeira no final. Ao invés, neste andamento 
cada tema protagoniza uma secção diferente: 
na secção A é o tema de “As Peneiras”, apre-
sentado pelas flautas e pelos oboés; na secção 
B é o tema original criado pelo compositor, a 
cargo dos oboés; e na secção C é o tema de 
“O Folgadinho”, interpretado pelos trompetes 
(a primeira frase) e pelos oboés (a segunda). 

O resultado final assemelha-se a um rondó, 
com a diferença de que, na sua última aparição, 
a secção A incorpora e mistura os três temas 
do andamento: ABACA’.

O último andamento da Sinfonia À Pátria 
intitula-se “Decadência — Luta — Ressurgi-
mento” e é baseado nos seguintes versos do 
Canto X de Os Lusíadas:

[…] a Pátria [...] que está metida
[...] na rudeza
Duma austera, apagada e vil tristeza.
(Os Lusíadas, X — 145)

É o andamento mais lisztiano da sinfonia. 
Ao descrever as três palavras que o intitulam, 
Vianna da Motta reutiliza os temas apresenta-
dos no primeiro andamento, transformando-os 
e modificando-os na sua índole. O “carácter 
bélico” do primeiro tema converte-se, agora, 
num grito de dor e desespero emitido pelo clari-
nete baixo; e o “lirismo nativo do português” soa 
agora a saudade, a evocação. O “Allegro agita-
to” descreve a “Luta”, o combate por tempos 
melhores, recorrendo a um motivo de transição 
do andamento inicial a cargo dos trombones e 
clarinete baixo, com reforço dos violoncelos e 
contrabaixos. O tema principal da sinfonia rea-
parece na sua roupagem original, bem como 
os restantes dois temas do primeiro andamen-
to, agora interpretados por toda a orquestra, 
num tempo “Maestoso”. A Pátria ressurge das 
cinzas qual Fénix!

ANA MARIA LIBERAL, 2022
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Stefan Blunier direcção musical 

Stefan Blunier tornou-se maestro titular da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
no início de 2021. Para além dos seus compro-
missos no Porto, a temporada 2021/22 leva -o a 
dirigir a Orquestra da Suíça Romanda, a Sinfóni-
ca de Berna, a Orquestra Estatal de Darmstadt, 
a Sinfónica da Ópera de Toulon e a Sinfónica 
de Singapura. Regressa à Deutsche Oper am 
Rhein com Macbeth de Verdi.

Depois do grande sucesso que foi a nova 
produção de Wozzeck de Berg, no Grand Théâ-
tre de Genève, em 2017, Blunier foi imediata-
mente convidado para uma nova produção 
de O Barão Cigano. Dirigiu depois Lohengrin 
na Ópera de Frankfurt, onde foi também bem-
-sucedido com Daphne, Tristão e Isolda e Car-
men. É convidado frequente da Ópera Alemã de 
Berlim, onde se apresentou recentemente com 
Carmen, Salomé e O Morcego. Dirigiu Diálogos 
das Carmelitas de Poulenc na Ópera Estatal 
de Hamburgo, Os Contos de Hoffmann na Den 
Norske Opera (Oslo) e na Komische Oper (Ber-
lim), e ainda uma nova produção de Der ferne 
Klang de Schreker na Ópera Real Sueca.

Com produções como Der Golem de Eugen 
d’Albert e Irrelohe de Schreker, Stefan Blunier 
ajudou a Orquestra Beethoven e a Ópera de 
Bona a conquistarem prestígio para lá da sua 
região, durante o período em que foi director 
geral de música da cidade, até 2016. Ambas 
as óperas foram editadas pela Dabringhaus & 
Grimm e receberam vários prémios: ECHO 2011 
(Golem) e 2012 (Irrelohe), bem como o Prémio 
da Crítica Discográfica Alemã 2012 (Irrelohe). O 
seu trabalho com esta orquestra incluiu a gra-
vação de uma impressionante discografia, com 
obras raramente apresentadas de Anton Bruck-
ner, Franz Liszt e Franz Schmidt, bem como 
a criação de um ciclo dedicado a Beethoven.

Como maestro de ópera, Stefan Blunier 
tem-se apresentado em cidades como Muni-
que, Hamburgo, Leipzig, Estugarda, Montpellier, 
Oslo, Berna e Londres. Como convidado, dirigiu 
praticamente todas as orquestras sinfónicas 
das rádios alemãs, a Orquestra da Gewandhaus 
de Leipzig, a Sinfónica de Duisburg, o Frank-
furt Museumskonzerte e muitas orquestras da 
Dinamarca, da Bélgica, do Extremo Oriente, da 
Suíça e de França. Mais recentemente, dirigiu 
a Sinfónica NHK (Japão), a Sinfónica Escoce-
sa da BBC, a Sinfónica Nacional da Irlanda, a 
Filarmónica de Estugarda, a Sinfónica do Porto 
Casa da Música, as Filarmónicas de Rhein-
land-Pfalz e do Sul da Holanda, a Orquestra 
da Rádio Norueguesa e a Century Symphony 
Orchestra de Osaka. Paralelamente aos seus 
compromissos em Bona, foi maestro convida-
do principal da Orquestra Nacional da Bélgica 
(2010-2013).

Natural de Berna (Suíça), Stefan Blunier 
estudou piano, trompa, composição e direcção 
de orquestra em Berna e na Escola Superior 
Folkwang, em Essen. É fundador do Ensem-
ble für Neue Musik Essen. Depois das bem-
-sucedidas participações nos Concursos de 
Direcção de Besançon e Malko, foi nomea-
do maestro titular associado em Mannheim e 
director musical e maestro titular em Darm-
stadt (2001-2008), antes de assumir o seu man-
dato como director geral de música da Ópera e 
da Orquestra Beethoven de Bona (2008-2016). 
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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, Philippe 
Manoury, António Pinho Vargas, Pedro Amaral, 
Solange Azevedo e José Maria Sanchez-Verdú 

— este último num cine-concerto com nova 
música para A Queda da Casa de Usher, filme 
clássico de Jean Epstein. 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 úni-
ca com direcção do próprio Eötvös, e grandes 
obras corais-sinfónicas 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 Bru-
ckner; 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
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Gabriela Peixoto
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Andras Burai
Vadim Feldblioum
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Roumiana Badeva
Catarina Resende*
Raquel Santos*
Pedro Carvalho*

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

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Sharon Kinder
Michal Kiska
Irene Alvar
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan

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

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira
Frederic da Silva Cardoso*

Fagote
David Harrison*
Robert Glassburner

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Diogo Taveira Silva*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
Sandro Andrade*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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