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1ª PARTE

Joseph Haydn 
Sinfonia n.º 104 em Ré maior, “Londres” (1795; c.30min.)

1. Adagio – Allegro
2. Andante
3. Menuetto – Trio: Allegro
4. Finale: Allegro spiritoso

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para piano e orquestra n.º 23 em Lá maior, KV 488 (1786; c.25min.)

1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro assai

2ª PARTE

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 7 em Lá maior, op. 92 (1812; c.38min.)

1. Poco sostenuto – Vivace
2. Allegretto
3. Presto
4. Allegro con brio
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Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 104 em Ré maior, “Londres” 

A longa e prolífica carreira de Joseph Haydn foi 
coroada por duas visitas a Londres na última 
década do século XVIII. Liberto dos seus afaze‑
res diários em Esterházy após a morte do seu 
empregador, o Príncipe Nikolaus Esterházy, 
foi convidado pelo violinista e empresário 
alemão Johann Peter Salomon para se deslo‑
car a Londres em 1790. Durante essas visitas 
– a primeira entre o dia de Ano Novo de 1791 
e Junho de 1792, a segunda entre Janeiro de 
1794 e Agosto de 1795 – viu ‑se pela primeira 
vez como o centro das atenções numa capi‑
tal fora do seu país. Era adorado pelo público, 
por músicos e pela nata da alta sociedade 
londrina, nomeadamente pela própria famí‑
lia real; o dinheiro que juntou em concertos, 
aulas e publicações permitiu ‑lhe uma confor‑
tável reforma no seu regresso à Áustria. Nesse 
período, os seus horizontes musicais também 
se alargaram: assistiu a oratórias de Händel e 
de outros compositores deste estilo muito em 
voga, experiências que resultaram na compo‑
sição de obras com textos de origem inglesa: 
A Criação e As Estações. 

Na sua primeira estadia, Haydn compôs 
uma ópera com base na lenda de Orfeu, 
L’anima del filosofo, que por razões políticas 
entre empresários londrinos não foi produ‑
zida. Mas as suas obrigações em Londres 
centravam ‑se numa série de concertos nos 
quais assumiu funções de director ‑adjunto 
e teve um estatuto semelhante ao que hoje 
apelidamos de “compositor em residência”: 
três desses concertos foram apresentados 

por Salomon em Hanover Square Rooms, e o 
último por Salomon e Giovanni Viotti, no King’s 
Theatre. Estes programas incluíam sinfo‑
nias antigas de Haydn, juntamente com árias 
e concertos onde se apresentavam solistas 
convidados e, por vezes, música de câmara. 
Mas o interesse maior recaía sobre as chama‑
das “New Grand Overtures”: doze sinfonias que 
tinham sido encomendadas para estrear em 
Londres. Curiosamente, apenas a última destas 
sinfonias ficou conhecida pelo apelido “London 
Symphony”: foi estreada no King’s Theatre a 4 
de Maio de 1795, durante um concerto de bene‑
ficência a favor do próprio compositor e anun‑
ciado como “Dr. Haydn’s Night” (alusão ao seu 
recente Doutoramento honorário atribuído 
pela Universidade de Oxford). 

A Sinfonia requeria uma grande orquestra 
para os padrões da época: duas flautas (geral‑
mente só uma), dois oboés, dois clarinetes 
(ainda uma novidade rara nas orquestras de 
Londres), dois fagotes, duas trompas, dois trom‑
petes, tímpanos e cordas. A orquestra inteira 
precipita ‑se num fortissimo em oitavas logo 
no início da lenta introdução no modo menor: 
o efeito causado num teatro londrino apinhado 
de público deve ter sido esmagador. Esta intro‑
dução conduz a um dos andamentos de Haydn 
que mais estritamente segue a forma ‑sonata. 

O andamento lento em Sol maior tem a 
forma de um rondó, com uma simples melodia 
inicial, um primeiro episódio com sopros bem 
presentes, uma reprise variada do tema que 
passa por tonalidades distantes, e uma varia‑
ção final do tema que começa em fortissimo 
mas termina com uma serena coda. Os primei‑
ros ouvintes desta sinfonia de Haydn terão 
escutado este andamento como a imagem de 
um barco em mar sereno que, depois de atra‑
vessar uma tempestade, regressa à bonança 
que o conduziu a bom porto. 
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O Minueto tem uma pequena secção 
correspondente a um desenvolvimento e faz 
o seu regresso ao tema original com um cres‑
cendo dos tímpanos. O Trio, com a sua melo‑
dia partilhada entre violinos, oboés e fagotes, 
está escrito na distante tonalidade de Si bemol 
maior, revelando muita mestria para regressar à 
tonalidade do minueto quando este é repetido.

O último andamento começa com uma 
nota repetida no baixo sobre a qual ecoa uma 
melodia que se associa à lenga ‑lenga infantil 
“Hot cross buns”, sobre o coelhinho da Páscoa. 
Esta simples melodia vai dar lugar a uma teia 
de intrincado contraponto; reaparece igual‑
mente na secção mais enérgica e, com o maior 
esplendor, na coda final.

ANTHONY BURTON, 2010

Tradução: Rui Pereira 

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Concerto para piano e orquestra n.º 23 
em Lá maior, KV 488 

Wolfgang Amadeus Mozart foi um dos primei‑
ros compositores da História da Música a pres‑
cindir da segurança económica que significava 
trabalhar para o poder instituído e a afirmar 
a sua independência artística com base na 
crença de possuir um talento único, o qual 
seria reconhecido pela sociedade. O facto 
deu ‑se em 1781, com a ruptura com o seu 
patrão, o Arcebispo de Salzburgo, e a partida 
para a capital do seu país, Viena, onde acre‑
ditava triunfar. Este episódio teve contor‑
nos menos próprios, tendo terminado com o 
Conde Arco, a quem Mozart havia endereçado 
diversos pedidos para cessar o contrato com 
o Arcebispo Colloredo, a expulsar Mozart dos 
seus aposentos com um pontapé. 

Os primeiros tempos na capital poderiam 
ter dado origem a um drama teatral do tipo 
“Sozinho em Viena”, livre que estava, pela 
primeira vez, da presença do poder pater‑
nal – Leopold Mozart – e do poder patronal 
– Colloredo. Passando por tempos de glória 
e muitos momentos de grande dificuldade, 
sobretudo financeira, a verdade é que este 
passo de independência foi extremamente 
importante para a afirmação plena do seu 
potencial enquanto compositor. As obras que 
Mozart escreve a partir de então são como 
um florescimento eufórico de todo o potencial 
que revelou desde a mais tenra idade, apro‑
fundando o dramatismo e o sentido trágico 
da sua escrita, refinando o humor, amadure‑
cendo a expressão de emoções, o domínio 
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da orquestração e o mais cintilante lirismo 
da escrita vocal e instrumental.

Mozart permaneceu em Viena até à 
morte, fazendo parte da tríade de composi‑
tores mais importante do Classicismo: Haydn, 
Mozart e Beethoven, grupo conhecido como 
“A Primeira Escola de Viena”.

Mozart era particularmente cioso em rela‑
ção aos seus concertos para piano, tratando‑
‑os como pequenos tesouros que deveriam 
ser guardados preciosamente sem correr o 
perigo de caírem em mãos alheias. Numa carta 
endereçada ao seu pai datada de 1782, escre‑
via acerca de um dos andamentos do concerto 
KV 175: “…peço ‑lhe para o guardar como um 
tesouro (…) escrevi ‑o a pensar em mim e mais 
ninguém, com a excepção da minha queridís‑
sima irmã, o poderá tocar.” São inúmeros os 
testemunhos escritos deste género que chega‑
ram até aos nossos dias e repetem ‑se quase 
exclusivamente em relação a obras para piano.

O Concerto em Lá maior KV  488 que escu‑
taremos hoje foi escrito num período de grande 
fertilidade composicional neste género, prova‑
velmente para ser executado num dos concer‑
tos incluídos nas “Academias” que Mozart 
leccionava em várias cidades. Estas Acade‑
mias correspondiam a eventos onde se conju‑
gavam concertos com aulas para jovens intér‑
pretes e compositores. Entre 1782 e 1786, o 
tempo correspondente a quatro temporadas 
de concertos, Mozart criou quinze concertos 
para piano e orquestra. A tonalidade de Lá 
maior, a que já tinha recorrido de uma forma 
muito feliz no segundo desses concertos 
vienenses (KV 414), aparece agora com um 
carácter mais sereno e contemplativo, como 
que criando uma atmosfera propícia ao desen‑
rolar de uma dramaturgia. A orquestra apre‑
senta dois temas de grande requinte no seu 

recorte melódico, o segundo dos quais mais 
inventivo na exploração das tonalidades e na 
sua discreta proximidade ao estilo Galante. O 
piano faz a sua entrada repetindo o tema da 
orquestra de forma ornamentada, caracterís‑
tica da capacidade de improvisação de Mozart.

O segundo andamento, um Adagio em Fá 
sustenido menor escrito sobre um ritmo de 
siciliano, é um dos melhores exemplos desses 
tesouros que Mozart escreveu para o piano. É 
o instrumento solista que apresenta o tema, 
um dos mais expressivos e de tom mais lírico. 
A simplicidade da melodia é revestida pela 
talha tímbrica do clarinete, da flauta, do fagote 
e dos violinos. A este respeito cabe dizer que, 
na orquestração deste concerto, Mozart subs‑
tituiu os oboés por clarinetes e não recorreu a 
trompetes nem a tímpanos, factor importante 
para o colorido da música. Na sua reaparição, 
o piano desenvolve a melodia por entre dese‑
nhos que parecem verdadeiras canções em 
tom de súplica, mantendo um diálogo sempre 
surpreendente e verdadeiramente dramático 
entre solista e orquestra.

Como é costume nos últimos andamentos 
dos concertos Clássicos, o piano abre o terceiro 
andamento com energia e virtuosismo eston‑
teantes. Ao brilhantismo da melodia Mozart 
juntou um movimentado acompanhamento na 
mão esquerda, esquema que vai contagiar a 
entrada quase imediata da orquestra. As linhas 
dos diferentes instrumentos mantêm desenhos 
melódicos bem variados estabelecendo uma 
das texturas orquestrais mais ricas de entre 
todos os concertos de Mozart.
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 7 em Lá maior, op. 92

A divisão temporal da história da música em a.B. 
e d.B. (antes e depois de Beethoven) tem algum 
fundamento quando observada pela perspec‑
tiva que advoga uma tradição sinfónica com 
base em obras que obrigam a apresentações 
públicas de grandes recursos e que partem, na 
sua concepção, de ideias extra ‑musicais.

No início do século XIX, Beethoven apre‑
sentou uma série de trabalhos com origem 
em diversos ideais extra ‑musicais. A partir 
destas obras, personificou o ideal romântico 
de um compositor que manifesta as suas cren‑
ças pessoais para além do conteúdo pura‑
mente musical das obras que compõe e das 
intenções dos mecenas que as encomen‑
dam. Beethoven passa a representar o génio 
do livre ‑pensador, do homem que age por 
vontade própria, conceito em si mesmo alta‑
mente inovador e libertador.

Não será fácil reunir consenso em torno dos 
acontecimentos que teriam motivado Beetho‑
ven a compor a 7ª Sinfonia. Muitos poderão 
considerar que não teria de existir um motivo, 
muitos rejeitam a hipótese de também esta 
ser uma obra resultante do ideal sinfónico e 
de algum intuito extra ‑musical estar na base 
da sua concepção.

É certo que os anos que antecederam 
a composição foram inspirados pelo ideal 
sinfónico e resultaram em obras como as Sinfo‑
nias Eroica e Pastoral, a Sonata Waldstein, o 
Concerto Imperador ou a obra que estreou 
no mesmo dia que a 7ª Sinfonia, o espalhafa‑
toso poema sinfónico A Vitória de Wellington. 

À Sétima falta, é claro, um título pelo qual seja 
conhecida e o qual lhe conceda um conteúdo 
semântico que estimule a imaginação do 
ouvinte. Wagner quis atribuir‑lhe o nome de 
“apoteose da dança”, reflectindo os inúmeros 
ritmos de dança que se ouvem ao longo do seu 
desenrolar. Outros atribuíram ‑lhe as imagens 
de um banquete em celebração das vindimas 
e Arnold Schering viu nos quatro andamentos 
da sinfonia cenas de um romance de Goethe.

Em termos musicais, a 7ª Sinfonia repre‑
senta o cimentar de um novo rumo que 
Beethoven deu à música. A introdução lenta 
do primeiro andamento, a exemplo da primeira, 
segunda e quarta sinfonias, é a mais longa até 
aí composta. Tem início com uma serena melo‑
dia em notas longas que parece sair de acordes 
sucessivos que, ao mesmo tempo, a interrom‑
pem. Cada vez que os acordes soam, introdu‑
zem novas linhas que vão tornando a textura 
mais densa. Por altura do compasso 15, a sinfo‑
nia assume já um carácter contrapontístico e 
que resulta num grande esplendor pela introdu‑
ção de várias escalas ascendentes. O naipe das 
madeiras apresenta uma marcha e a música 
deambula por entre este tema de ar grave e o 
motivo da abertura, até que se chega à nota Mi, 
que Beethoven repete mais de setenta vezes 
num verdadeiro desafio ao ouvinte. 

É extraordinária a unidade rítmica que 
conduz toda a sinfonia como uma longa procis‑
são, principalmente o segundo andamento, 
um dos mais belos que Beethoven escreveu. É 
composto de um tema e seis variações que se 
tornam características nos motivos novos que 
apresentam. De salientar o elegíaco tema da 
terceira, e a fuga da quinta variação.

O Presto do Scherzo é uma inesperada 
dança na tonalidade de Fá maior, também 
ela ousada, de carácter humorístico e que 
contrasta com um motivo inspirado numa 
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canção de peregrinos. Esse motivo de inspi‑
ração é realçado pela orquestração. Metais e 
madeiras ao estilo de órgão, e as cordas com 
um efeito de gaita ‑de ‑foles.

A energia do Scherzo é superada pela 
acentuação no segundo tempo do quarto 
andamento, o mais virtuoso da sinfonia. Aqui 
não há tempo para respirar, desde as rápidas 
semicolcheias dos violinos até aos estriden‑
tes e sonoros metais que dão um ar majestoso, 
quase imperial, à 7ª Sinfonia.

Pela sua unidade rítmica, invenção 
harmónica, equilíbrio estrutural e domínio 
das técnicas de composição, a 7ª Sinfonia é 
considerada por vários autores como a melhor 
sinfonia de Beethoven. 

RUI PEREIRA, 2010
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Christoph Altstaedt  
direcção musical 

Christoph Altstaedt iniciou a temporada 
2015/16 com a sua estreia na Glyndebourne 
Opera dirigindo O Rapto do Serralho de Mozart, 
numa produção de 2015 encenada por David 
McVicar e apresentada não só em Lewes mas 
também em digressão. Estreia ‑se ainda no 
Teatro da Basileia – para uma nova produção 
d’A Flauta Mágica de Mozart encenada por Julia 
Hölscher –, Opera North e Ópera de Zurique.

Até ao Verão de 2014, Altstaedt foi 
Kapellmeister da Deutsche Oper am Rhein 
em Düsseldorf, onde dirigiu inúmeras produ‑
ções, destacando ‑se La bohème, Carmen, Così 
fan tutte, As Bodas de Fígaro, Hänsel e Gretel, 
La Traviata, Luisa Miller e Werther. Em Junho 
de 2014, dirigiu uma produção de bailado com 
Um Requiem Alemão de Brahms coreografado 
por Martin Schläpfer. 

Entre os seus compromissos futuros 
incluem ‑se estreias em vários pontos do globo 
com a Orquestra Mozarteum no Festival de 
Salzburgo, Sinfónica Nacional RTÉ, Sinfónica 
do Porto Casa da Música e Sinfónica de 
Toronto. Regressa ao Festspiele Mecklenburg‑
‑Vorpommern para dirigir a Junge Norddeu‑
tsche Philharmonie, no seguimento de uma 
bem ‑sucedida colaboração, em 2014, que 
deu origem a concertos por toda a Alema‑
nha – com a participação da solista Veronika 
Eberle em Berlim.

Alguns dos momentos altos das tempo‑
radas mais recentes foram as estreias 
com a hr ‑Sinfonieorchester, Orquestra da 
Konzerthaus de Berlim, Sinfónica da Rádio SWR 
de Estugarda, Filarmónica de Oslo, Musikkolle‑
gium Winterthur Orchester, Filarmónica de 
Auckland, Philharmonie Zuidnederlands no 

Concertgebouw de Amesterdão e Orquestra 
Real Escocesa. Em 2015, estreou ‑se nos Esta‑
dos Unidos da América com a Sinfónica de 
Indianopolis. 
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António Rosado piano

António Rosado tem uma carreira reconhe‑
cida nacional e internacionalmente, corolá‑
rio do seu talento e do gosto pela diversidade, 
expressos num extenso repertório pianís‑
tico que integra obras de compositores tão 
diferentes como Georges Gershwin, Aaron 
Copland, Albéniz ou Liszt. Esta versatilidade 
permitiu ‑lhe apresentar, pela primeira vez em 
Portugal, destacadas obras como as Sona‑
tas de Enescu ou Paráfrases de Liszt, sendo o 
primeiro pianista português a realizar as inte‑
grais dos Prelúdios e também dos Estudos de 
Claude Debussy. No registo dos recitais pode 
incluir ‑se também a interpretação da integral 
das Sonatas de Mozart. 

Actuou em palco, pela primeira vez, aos 
quatro anos de idade. Os estudos musicais 
iniciados com o pai tiveram continuidade no 
Conservatório Nacional de Música de Lisboa, 
onde terminou o Curso Superior de Piano com 
vinte valores. Aos dezasseis anos parte para 
Paris, e aí vem a ser discípulo de Aldo Ciccolini no 
Conservatório Superior de Música e nos cursos 
de aperfeiçoamento em Siena e Biella (Itália).

Em 1980, estreou ‑se em concerto com a 
Orchestre National de Toulouse, sob a direc‑
ção de Michel Plasson, e desde essa data tem 
tocado com inúmeras orquestras internacio‑
nais e notáveis maestros como Georg Alexan‑
der Albrecht, Moshe Atzmon, Franco Carac‑
ciolo, Pierre Dervaux, Arthur Fagen, Léon 
Fleischer, Silva Pereira, Claudio Scimone, 
David Stahl, Marc Tardue e Ronald Zollman. 
Também na música de câmara tem actuado 
com prestigiados músicos como Aldo Cicco‑
lini, Maurice Gendron, Margarita Zimermann, 
Gerardo Ribeiro ou Paulo Gaio Lima, com o 

qual apresentou a integral da obra de Beetho‑
ven para violoncelo e piano.

Laureado pela Academia Internacional 
Maurice Ravel e pela Academia Internacional 
Perosi, António Rosado foi distinguido pelos 
Concursos Internacionais Vianna da Motta 
e Alfredo Casella de Nápoles. Estes prémios 
constituíram o reconhecimento internacio‑
nal do seu virtuosismo e o impulso para uma 
brilhante carreira, com a realização de recitais 
e concertos por todo o mundo e a participa‑
ção em diversos festivais. Na década de 90, foi 
o pianista escolhido pela TF1 para a gravação 
e transmissão de três programas. Participou 
inúmeras vezes no Festival de Macau desde a 
década de 80. De algumas integrais, destacam‑
‑se a apresentação das Sonatas de Mozart e, 
já em 2012, das 32 Sonatas de Beethoven. Em 
2007 foi distinguido pelo Governo Francês com 
o grau de Chevalier des Arts et des Lettres.

A sua discografia inclui obras de Enescu, 
Vianna da Motta, Liszt, Schumann, Brahms e 
Rachmaninoff, tendo colaborado com solistas 
como Gerardo Ribeiro e Artur Pizarro, e agru‑
pamentos como a Sinfónica NDR de Hamburgo 
e a Orquestra Nacional do Porto. A música 
portuguesa é também uma parte importante 
da sua discografia, nomeadamente os compo‑
sitores Fernando Lopes ‑Graça (as integrais das 
Sonatas para piano e das Músicas Festivas e as 
oito suites In Memoriam Béla Bartók), Armando 
José Fernandes (Prelúdios) e Luís de Freitas 
Branco (Prelúdios).
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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 Baldur Brönni‑
mann, Olari Elts, Leopold Hager, Heinz Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König 
(maestro titular no período 2009 ‑2014), Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Jérémie Rhorer, Peter Rundel, Michael Sander‑
ling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Reinbert de Leeuw, Antoni Wit, 
Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter Eötvös 
ou Ilan Volkov. Entre os solistas que colabo‑
raram recentemente com a orquestra cons‑
tam os nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, 
Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Ana 
Bela Chaves, Sequeira Costa, Joyce Dido‑
nato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane 
Hagner, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Cyprien Katsaris, Christian Lindberg, Felicity 
Lott, António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris‑
tine Opolais, Lise de la Salle, Simon Trpčeski 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res trabalharam 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 e 
Helmut Lachenmann, a que se juntam em 2016 
os nomes de George Aperghis e Heinz Holliger.

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, Valladolid, 

Madrid e no Brasil, e é regularmente convidada 
a tocar em Santiago de Compostela e no Audi‑
tório Gulbenkian. Para além da apresentação 
regular do repertório sinfónico, a orquestra 
demonstra a sua versatilidade com aborda‑
gens aos universos do jazz, fado ou hip ‑hop, 
ao acompanhamento de projecção de filmes 
e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concer‑
tos para piano e orquestra de Beethoven. Em 
2011, o álbum “Follow the Songlines”, gravado 
com Mário Laginha, Maria João, David Linx e 
Diederik Wissels, ganhou a categoria de Jazz 
dos prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, em França. Em 2013 foram editados os 
concertos para piano de Lopes ‑Graça pela 
editora Naxos. A gravação ao vivo com obras 
de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos 2013 
na revista Gramophone. Em 2014 surgiu o CD 
monográfico de Luca Francesconi, seguindo‑
‑se em 2015 um disco com obras de Unsuk 
Chin, ambos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2014, a Orques‑
tra interpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor. Em 2016 
apresenta uma nova encomenda a George 
Aperghis em estreia nacional e as integrais das 
Sinfonias de Prokofieff e dos Concertos para 
piano e orquestra de Rachmaninoff.

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
José Pereira*
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Maria Kagan
Vladimir Grinman
Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes
Vítor Teixeira
Jorman Hernandez*

Viola
Cécile Berry*
Joana Pereira
Mateusz Stasto
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Emília Alves

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Michal Kiska
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jean Marc Faucher
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Pedro Miguel Silva

Trompa
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Hugo Sousa*

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Tímpanos
Bruno Costa

*instrumentistas convidados



MECENAS PRINCIPAL  
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