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1ª PARTE

Joseph Swensen
Sinfonietta (Langeland Reveries) (2018; c.14min)*

Aaron Copland
Concerto para clarinete e orquestra de cordas (com harpa e piano) (1948; c.18min)

1. Slowly and expressively – Cadenza –
2. Rather fast

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Sinfonia n.º 6 em Si menor, op. 74, “Patética” (1893; c.42min)

1. Adagio – Allegro non troppo
2. Allegro con grazia
3. Allegro molto vivace
4. Adagio lamentoso

*Estreia em Portugal.

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI
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Joseph Swensen
HOBOKEN (NOVA JÉRSIA), 4 DE AGOSTO DE 1960

Sinfonietta (Langeland Reveries) 

A minha obra orquestral Sinfonietta (Lange‑
land Reveries) é uma versão revista e aumen‑
tada do Trio de Cordas I que escrevi há 
cerca de quatro anos como prenda para o 
meu filho mais novo, Nicholas, por ocasião 
da sua cerimónia de Confirmação. Foi inspi‑
rada na minha canção popular dinamarquesa 
preferida, “I skovens dybe, stille ro”, que ouvi 
o próprio Nicholas cantar inúmeras vezes 
quando ele era solista soprano no Coro de 
Rapazes de Copenhaga. A Sinfonietta dura  
cerca de 15 minutos e tem uma estrutura divi‑
dida em cinco secções principais, tocadas 
sem interrupção.

JOSEPH SWENSEN, 2018

Aaron Copland 
BROOKLYN, 14 DE NOVEMBRO DE 1900

WESTCHESTER, 2 DE DEZEMBRO DE 1990 

Concerto para clarinete e orquestra  
de cordas (com harpa e piano)

Em inícios da década de 30 do século XX, o 
compositor nova ‑iorquino Aaron Copland 
assumiu a missão de dar resposta às novas 
práticas musicais que tinham mudado a 
herança oitocentista no que dizia respeito à 
escuta de música. Deixou consignada esta 
tomada de consciência nos seguintes termos: 
“Comecei então a sentir uma crescente insa‑
tisfação perante as relações entre o público 
apaixonado por música e os compositores 
vivos. A antiga audiência ‘especial’ dos concer‑
tos de música moderna tinha desaparecido e 

o público de concertos convencionais conti‑
nuava apático ou indiferente a qualquer 
coisa que não fossem os clássicos estabe‑
lecidos. Tive a sensação de que os compo‑
sitores corriam o risco de trabalharem no 
vácuo. Além disso, tinha nascido um público 
completamente novo para música graças à 
rádio e ao fonógrafo. Não fazia sentido ignorá‑
‑lo nem continuar a escrever música como 
se ele não existisse. Senti portanto que valia 
a pena realizar o esforço de ver se era capaz 
de dizer o que tinha a dizer mas utilizando os 
termos musicais mais simples possíveis.” Isto 
é: por um lado, como consequência das inova‑
ções tecnológicas, tinha ‑se transformado, de 
forma radical, a forma de produzir, difundir e 
consumir música; por outro lado, a mudança 
da estrutura do público urbano, fragmentado 
em parte como consequência do aumento 
da população das cidades e do desenvolvi‑
mento da cultura popular, fez com que já não 
fosse clara a existência de um tipo de audiên‑
cia estável para a composição erudita. Mais 
ainda, o repertório reduzido a um número 
pequeno de obras conhecidas barrava o cami‑
nho à nova música, particularmente àquela 
mais experimental. Portanto, Copland, depois 
de reflectir sobre estes temas, decidiu que a 
via para os compositores do século XX era a 
de tentar dar resposta a essa nova audiência 
urbana, renunciando à pura experimentação e 
entrando em diálogo com a tradição. 

Adicionalmente, Copland reivindicou, a 
partir dessa mesma altura, a função que a 
música podia assumir na construção de iden‑
tidades. Em particular, na sua opinião, era 
preciso “interessar ao público em geral”, que 
ele personificava na expressão “o homem 
comum”, e, para isso, considerava necessário 
normalizar a práctica musical, incentivando 
não apenas a audição nas salas de concerto 
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da elite, mas também em outras redes mais 
maioritárias. Essa identidade, no entanto, 
também tinha os seus laços com uma certa 
ideia popular de nação. Um dos grandes méri‑
tos do compositor é, com efeito, ter criado um 
estilo musical que foi recebido dentro e fora 
dos Estados Unidos de América como sendo 
verdadeira e genuinamente “americano”. Por 
exemplo, o bailado Billy the Kid, de 1938, é 
inspirado num bandido americano do século 
XIX que, após a sua morte, se tornou uma 
espécie de lenda: o fora ‑da ‑lei mais famoso 
do Faroeste. Copland transformou uma histó‑
ria de cowboys num bailado erudito. Traduziu 
em música a experiência da vasta paisagem 
americana ou das cenas popularizadas, a 
partir da década de 20, pelos westerns produ‑
zidos em Hollywood. Neste caso, o som 
“americano” fixado por Copland baseou ‑se 
na referência a temas folclóricos (canções de 
cowboys) servindo ‑se do uso característico 
da polirritmia e de uma harmonia com efeitos 
de cor que o liga aos compositores franceses 
seus contemporâneos.

No caso do Concerto para clarinete, esse 
“som” autenticamente americano vincula ‑se 
ao universo do jazz. Copland concluiu a obra 
em 1948 como resultado de uma encomenda 
do célebre clarinetista Benny Goodman, o 
qual tinha pedido previamente concertos a 
Béla Bartók (em 1938) e a Paul Hindemith (em 
1947). Quando endereçou esse mesmo convite 
a Copland, este ficou preocupado pelo facto 
de não ter experiência prévia na composição 
para clarinete solista. Estudou por isso com 
especial atenção as gravações de Goodman, 
que deu aliás o seu contributo à versão final 
corrigindo nalguns pontos a parte solista.

Copland concluiu o primeiro andamento no 
Rio de Janeiro. Escreveu então ao seu amigo 
de infância, o fotógrafo Victor Kraft: “Preciso 

com urgência de um tema para a segunda 
parte. Como de costume. Usei um pas ‑de‑
‑deux na primeira parte, e acho que vou fazer 
com que toda a gente chore.” Esta primeira 
parte pode ser considerada o resultado de 
uma espécie de fusão entre elementos típicos 
do bailado, por uma parte, e da canção, por 
outra. O resultado é, de facto, pungente. Tem 
sido, ainda, associado à ambiência de calma e 
de solidão que também se encontra em peças 
como a banda sonora Our Town ou o bailado 
Appalachian Spring. 

Para dar continuidade à obra, Copland 
conseguiu superar o bloqueio criativo de 
forma muito hábil: com uma cadência em 
que material da primeira parte se transforma 
naquele que será utilizado no andamento final 
do concerto. Tanto na cadência como neste 
segundo andamento, Copland utiliza uma 
linguagem claramente jazzística, na qual se 
misturam, na descrição que o próprio compo‑
sitor fez deste trecho, a música popular dos 
Estados Unidos da América (ritmos de char‑
leston e boogie ‑woogie) e também do Brasil.
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Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893 

Sinfonia n.º 6 em Si menor, op. 74, “Patética”

1893, o ano da sua morte, começou para 
Tchaikovski com a lembrança recente do 
discreto sucesso do Quebra ‑Nozes e da 
ópera Iolanta, estreados em São Peters‑
burgo em Dezembro de 1892, um desgosto 
compensado quando foi tornado membro da 
Académie Française e doutor honoris causa 
pela Universidade de Cambridge. Depois 
de se ter dedicado ainda, entre 1891 e 1892, 
à composição de uma sinfonia em Mi bemol 
maior que inutilizou, no ano de 1893 escreveu 
a sua última obra, a sinfonia conhecida com o 
subtítulo “Patética”. Os trabalhos na primeira 
destas sinfonias foram desenvolvidos com 
uma certa dificuldade, enquanto a compo‑
sição da “Patética”, ao longo de 1893, decor‑
reu num estado de espírito entusiasmado e 
optimista. A obra foi estreada em Outubro 
desse ano, dirigida pelo próprio compositor, 
e teve uma recepção bastante fria e desfavo‑
rável. No entanto, a sua segunda audição, dias 
depois do seu falecimento, atingiu um enorme 
sucesso sob a batuta de Edvard Napravnik.

O ciclo criativo que vai de 1891 a 1893 
parece ter sido caracterizado pelas reflexões 
que, desde 1891, Tchaikovski estava a desen‑
volver em torno da  possibilidade de fazer uma 
obra centrada na ideia matriz da Vida. Nesse 
ano, ao lado dos esboços em que estava a 
trabalhar, escreveu um apontamento em se 
referia à mencionada ideia como sendo a 
essência da sinfonia que pretendia compor, 
e que se dividiria em duas secções: “Primeira 
parte: toda a paixão compulsiva, confiança, 
sede de actividade. Deve ser curta (a morte 

final, resultado do colapso). Segunda parte, 
amor; terceira, desgostos; a quarta acaba 
extinguindo ‑se (também curta).” 

Essas imagens não foram integralmente 
aplicadas à Sexta Sinfonia, mas pode‑
mos considerar que constituem a sua base. 
Tchaikovski sempre disse a propósito desta 
partitura que se baseava num programa 
secreto e autobiográfico e, desde muito cedo, 
notou ‑se o facto de ela ter sido dedicada 
ao seu sobrinho Vladimir Davidov. Por este 
motivo, associaram ‑se à obra implicações 
com a homossexualidade do compositor. Este 
assunto surgiu numa polémica que animou o 
habitualmente pacato mundo da musicologia 
académica entre 1979 e 1988. Foi iniciada com 
um artigo em que se assegurava que Tchaiko‑
vski tinha cometido suicídio pressionado por 
um tribunal de honra, formado por ex ‑colegas 
da Escola de Jurisprudência, e onde se defen‑
dia que a história de o seu falecimento ter sido 
provocado pela cólera fora apenas uma inven‑
ção do seu irmão Modest e de Vladimir, sendo 
que ambos eram igualmente homossexuais. 
Estas afirmações foram refutadas em 1988, 
quando se voltou a impor a tese da morte 
acidental por cólera. Continua, no entanto, a 
haver musicólogos que aceitam a existência 
desse tribunal e a hipótese de que, por sua 
causa, Tchaikovski poderia ter bebido delibe‑
radamente água contaminada.

Aceitar que a Sexta Sinfonia de Tchaikovski 
contém um programa autobiográfico, onde 
se expõe uma desassossegada vida interior 
e o difícil encaixe das aspirações pessoais 
nas rígidas regras sociais da sua época, não 
invalida a dimensão colectiva do seu simbo‑
lismo, e é nisto que reside a sua grandeza. O 
adjectivo “patética” diz bastante acerca do seu 
conteúdo, da sua afinidade com as ideias de 
luto, desespero e sofrimento exaltado, que, no 
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fundo, são uma maneira de referir a  contra‑
posição atemporal entre a vida e a morte. 
Tchaikovski utiliza as convenções expressi‑
vas da música da sua época de forma magis‑
tral, tanto do ponto de vista do uso simbólico 
da cor orquestral como do da exploração da 
variedade de caracteres patente no material 
temático. Encontramos um bom exemplo na 
orquestração do início do seu primeiro anda‑
mento, onde o compositor recorreu a dois 
temas melódicos que são evocações da “Ária 
da Flor”, cantada por Don José em Carmen, 
e do Requiem ortodoxo russo. Com a trágica 
conclusão do último andamento desta sinfo‑
nia, Tchaikovski subverteu radicalmente 
o carácter tradicionalmente afirmativo do 
género, um dos alicerces mais prestigiosos da 
música erudita oitocentista. Em suma, a obra 
representa eloquentemente não apenas uma 
crise pessoal, mas a crise cultural em que a 
Europa mergulhou em finais do século XIX.

TERESA CASCUDO, 2019
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Joseph Swensen direcção musical 

Joseph Swensen é Director Artístico da NFM 
Leopoldinum Orchestra (Wrocław), Maestro 
Emérito da Orquestra de Câmara Escocesa 
e Maestro Convidado Principal da Orquesta 
Ciudad de Granada. Foi Maestro Convidado 
Principal e Consultor Artístico da Orquestra 
de Câmara de Paris (2009 ‑2012), e Maestro 
Principal da Orquestra de Câmara da Escócia 
(1996 ‑2005) e da Ópera de Malmö (2005 ‑2011). 
Conhecido por estabelecer relações sólidas 
com orquestras, em 2019/20 Swensen cola‑
bora com as formações que lhe são mais próxi‑
mas: a Orquestra Nacional do Capitólio de Tou‑
louse, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, a Orquestra Nacional de Gales/BBC e 
a Sinfónica de Navarra. 

Durante os nove anos em que trabalhou 
com a Orquestra de Câmara Escocesa, reali‑
zou com esta várias digressões aos EUA, ao 
Reino Unido, à Europa e ao Extremo Oriente, 
tendo actuado no Mostly Mozart Festival em 
Nova Iorque, nos Festivais de Tanglewood e 
Ravinia, nos BBC Proms, no Barbican e no 
Concertgebouw de Amesterdão. Dirigiu acla‑
madas produções de óperas menos encena‑
das enquanto Maestro Titular da Ópera de 
Malmö, na Suécia.

Antes de se ter iniciado como maestro 
em meados dos anos 90, Swensen desenvol‑
veu uma bem ‑sucedida carreira de violinista, 
tocando como solista junto das orquestras e 
dos maestros mais prestigiados do mundo. 
Como artista exclusivo BMG Classics, gravou 
os Concertos para violino de Beethoven (com 
André Prévin e a Royal Philharmonic) e de Sibe‑
lius (com Jukka Pekka Saraste e a Sinfónica da 
Rádio Finlandesa).

O grande interesse de Joseph Swensen pela 
arte de tocar e dirigir em simultâneo levou ‑o 

a criar, com a Orquestra de Câmara de Paris, 
a primeira Paris Play ‑Direct Academy (2011). 
Estende o repertório enquanto maestro ‑solista 
para lá do período Clássico, interpretando 
concertos para violino de compositores como 
Brahms, Barber e Prokofieff. Com a Orques‑
tra de Câmara Escocesa, gravou uma série de 
Concertos para violino de Brahms, Mendels‑
sohn e Prokofieff (2.º), para a Linn Records. 

Músico multifacetado, Swensen é um 
compositor e orquestrador muito activo. A sua 
orquestração das Cinco canções sem palavras 
(1920) de Prokofieff está publicada pela Boosey 
and Hawkes; e a  Signum gravou a Sinfonia em 
Si (2007), uma orquestração da raramente 
apresentada versão de 1854 do Trio op. 8 de 
Brahms. A sua obra inclui ainda orquestrações 
do Quarteto em Sol menor de Nielsen (Quatro 
andamentos para orquestra, 1888) e arranjos 
para orquestra de cordas do Quarteto op. 131  
de Beethoven e do Quarteto de Debussy – 
que gravou com a NFM Leopoldinum. As suas 
composições mais aclamadas são Shizue 
(2001) para shakuhachi e orquestra e a Sinfo‑
nia‑Concertante para trompa e orquestra (The 
Fire and the Rose, 2008), bem como  Sinfonie‑
tta (2017) para cordas e sintetizador.

Joseph Swensen é um pedagogo muito 
procurado, ensinando direcção, violino e 
música de câmara no Conservatório Real da 
Escócia em Glasgow. Juntamente com Victo‑
ria Swensen, promove workshops e residên‑
cias de música de câmara, direcção e instru‑
mento na sua quinta de 250 anos em Vermont. 

Americano com ascendência norueguesa 
e japonesa, Joseph Swensen nasceu em 
Hoboken, Nova Jérsia, e cresceu em Harlem, 
Nova Iorque.
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Carlos Alves clarinete

Carlos Alves é Solista A na Orquestra Sinfó‑
nica do Porto Casa da Música e professor de 
clarinete na Escola Superior de Artes Aplica‑
das de Castelo Branco. Foi Artista e Profes‑
sor Convidado da Universidade do Estado do 
Arizona (EUA) em 2009 e 2010. Concluiu o 
Curso Superior na ESMAE, na classe de Antó‑
nio Saiote, e obteve o Prix de Perfectionne‑
ment à l’Unanimité du jury no Conservatório 
Superior da Região de Versalhes, na classe de 
Philipe Cuper. Frequentou masterclasses com 
Walter Boykens, Guy Deplus, Philipe Cuper, 
Guy Dangain, Michel Arringhon, Michel Collins 
e Paul Mayer.

Foi Director Artístico do Festival Interna‑
cional de Música de Paços de Brandão entre 
2009 e 2012. No âmbito da Guimarães 2012 
 – Capital Europeia da Cultura, no ciclo “Master 
Pieces”, foi o solista na estreia mundial do 
Concerto para clarinete e orquestra de Mário 
Laginha. Em 2013 foi nomeado para o Júri da 
Direcção ‑Geral das Artes na área da Música. 
Em 2015, no Concerto de Gala do Congresso 
Mundial de Clarinete em Madrid, foi solista 
juntamente com Philippe Cuper e a Banda 
Sinfónica de Madrid na estreia da obra Lara 
de González Moreno. Em 2016 foi o solista 
português na apresentação da Candidatura 
de Craiova (Roménia) a Capital Europeia da 
Cultura, tendo tocado a solo com a Orques‑
tra Sinfónica de Ontélia. Em 2018 tocou a 
solo e gravou em CD o Concerto para clari‑
nete e orquestra de Mário Laginha, com a 
Orquestra Gulbenkian. 

Em 2019, em Paris, Carlos Alves foi galar‑
doado com o Prix Musique Classique pelo 
Institut du Monde Lusophone. Foi premiado 
em alguns dos mais importantes concursos 
nacionais e internacionais de clarinete, entre 

os quais o Prémio Jovens Músicos, o Concurso 
Internacional de Roma e o Concurso Inter‑
nacional Aurelian Octav Popa na Roménia. 
Tocou a solo com a Orquestra Gulbenkian, a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra 
Clássica da Madeira, a Orquestra Nacional do 
Porto, a Orquestra de Câmara Portuguesa, a 
Orquestra do Sul, as Orquestras Sinfónicas de 
Constança e de Ontélia (Roménia), a Orques‑
tra J. Futura (Itália), a Orquestra Templá‑
rios, a Banda Sinfónica de Madrid, a Banda 
da Guarda Nacional Republicana e a Banda 
Sinfónica Portuguesa. 

Entre os seus trabalhos discográficos, 
destacam ‑se as gravações de: Concerto 
para clarinete e orquestra de Mozart (EMI 
Classics), Quarteto para o Fim dos Tempos 
de Olivier Messiaen e Contrastes de Béla 
Bartok (Numérica) e Divine (edição de autor). 
No seu CD Recital in the West, gravado nos 
EUA (2010) na companhia do consagrado 
pianista Caio Pagano, a imprensa norte‑
‑americana encontrou a melhor interpretação 
da Primeira Sonata de Brahms: “Esta é sem 
dúvida a melhor versão da Sonata de Brahms 
que já ouvi. Carlos Alves extrai do clarinete um 
som belíssimo e soberbo, com um excelente 
sentido de frase musical ao longo de toda a 
obra” (Arizona Republic, Julho de 2010). No 
Teatro Nacional São João, Carlos Alves musi‑
cou ao vivo Figurantes de Jacinto Lucas Pires 
e D. Juan de Molière. Destaca ‑se também a 
sua participação em Sombras, espectáculos 
com encenação de Ricardo Pais. 

Carlos Piçarra Alves é artista Vandoren 
e Buffet Crampton e é internacionalmente 
considerado um dos clarinetistas mais rele‑
vantes da actualidade. 
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

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 Holli‑
ger, 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 Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Christian Zacha‑
rias 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, Tasmin Little, 
Felicity Lott, António Meneses, Midori, Truls 
Mørk, Kristine Opolais, Lise de la Salle, Benja‑
min Schmid, Simon Trpčeski, Thomas Zehet‑
mair, Frank Peter Zimmermann ou o Quarteto 
Arditti. 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 Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, Sir Harrison Birtwistle e Georg Friedrich 
Haas, a que se junta, em 2019, Jörg Widmann.

A Orquestra tem ‑se apresentado nas 
mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 

Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter‑
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compos‑
tela e Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

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 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 
CD monográficos de Luca Francesconi (2014), 
Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis (2017), 
além de discos dedicados a obras de compo‑
sitores portugueses, todos com gravações ao 
vivo na Casa da Música. Na temporada de 2019, 
a Orquestra apresenta obras ‑chave do Novo 
Mundo – entre as quais Amériques de Edgard 
Varèse e a Quarta Sinfonia de Charles Ives –, a 
Integral das Sinfonias de Tchaikovski, as sono‑
ridades revolucionárias de Ligeti e novas obras 
de Jörg Widmann, Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

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 
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), que 
alcançou a formação sinfónica com um quadro 
de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra 
foi integrada na Fundação Casa da Música em 
2006 e adoptou a actual designação em 2010.
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Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
José Despujols
Roumiana Badeva
Andras Burai
Maria Kagan
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Emília Vanguelova
Tünde Hadadi
Alan Guimarães
Raquel Santos*
Pedro Carvalho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Karolina Andrzejczak*
Nikola Vasiljev
Diogo Coelho*
Tiago Moreira*
Inês Bastos*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Gisela Neves
Michal Kiska
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Aaron Choi
André Carriço*

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes*
Nadia Choi
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Eldevina Materula

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Marcos Pereiro*

Tuba
Adélio da Costa Carneiro*

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados
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