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1ª PARTE

Igor Stravinski
Polca de Circo (1942; c.4min)

John Williams
Concerto para tuba e orquestra (1985; c.18min)

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Allegro molto

2ª PARTE

Anton Webern
Im Sommerwind, idílio para grande orquestra (1904; c.14min)

Igor Stravinski
O Pássaro de Fogo, Suite para orquestra n.º 2 (1910/1919; c.23min)

1. Introdução – Dança do Pássaro de Fogo – Variação do Pássaro de Fogo
2. Dança de roda das Princesas
3. Dança infernal do rei Kastchei –
4. Berceuse – 
5. Finale
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Igor Stravinski
ORANIEMBAUM (RÚSSIA), 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Polca de Circo

A obra Polca de Circo teve uma gesta‑
ção curiosa, insólita até. Basta ver que foi 
estreada, em 1942, num programa de circo 
intitulado “50 elefantes e 50 belas moças num 
tour ‑de ‑force coreográfico original, apresen‑
tando Modoc, primeira bailarina”, e que Modoc 
era, como já se terá adivinhado, um elefante. O 
espectáculo de circo – com a música de Stra‑
vinski – foi apresentado 425 vezes e, embora 
o compositor não tenha chegado a assistir a 
nenhuma das actuações, parece que mais 
tarde conheceu um dos elefantes e cumpri‑
mentou ‑o, apertando ‑lhe… o pé.

A obra é resultado de uma das colabora‑
ções entre Stravinski e o célebre coreógrafo 
George Balanchine. Embora Balanchine 
tenha coreografado, entre 1925 e 1982, 27 
obras de Stravinski, há apenas cinco casos 
de colaboração directa entre os dois. Um 
deles é Polca de Circo, a mais modesta (em 
dimensão) dessas cinco obras. As restantes 
são ou bailados completos (Jeu de Cartes, 
1936; Orfeu, 1948; Agon, 1957) ou um espectá‑
culo dramático ‑coreográfico para a televisão 
(O Dilúvio, 1962).

Em específico, a obra resultou de uma 
encomenda de um bailado de circo feita 
pelos “Ringling Brother and Barnum & Bailey 
Circus”, no início de 1942, a Balanchine, que 
logo contactou o seu compatriota Igor Stra‑
vinski, igualmente expatriado, como ele, 
nos Estados Unidos, para que compusesse 
um pequeno trecho musical com carácter 
de polca. Stravinski rapidamente compôs 
uma versão para piano, durante o mês de 

Fevereiro. A transcrição da versão de piano 
para a orquestra – ou melhor, para o conjunto 
de sopros disponível no circo – não foi feita 
pelo próprio Stravinski, mas pelo composi‑
tor David Raskin. Curiosamente, essa era 
(e é) uma prática comum em Hollywood, em 
que, devido à falta de tempo, muitas vezes 
os compositores escrevem uma versão para 
piano e é depois um outro compositor que 
vem fazer a transcrição para orquestra. Não 
deixa de ser interessante notar que, ao fazer 
uma obra de música mais “funcional” como 
esta, Stravinski tenha recorrido a um método 
próximo do contexto  – igualmente mais 
“funcional”  – da música de cinema.

Foi a versão de Raskin que correu os circos 
nas 425 apresentações já mencionadas. 
Hoje ouvimos, no entanto, uma outra versão, 
transcrita pelo próprio stravinski, em 1944, 
para orquestra sinfónica completa. A música 
é de carácter vivo e alegre, simultanea‑
mente gracioso e grotesco, evocando nessa 
aparente contradição os grandes bichos a 
dançar. Há também muitas referências ao 
mundo do circo (veja ‑se o uso de bombo, 
pratos e flautim), um tópico recorrente na 
música de Stravinski (por exemplo em Histó‑
ria do Soldado). Por fim, é uma música cheia 
de dissonâncias picantes e ritmos descon‑
juntados, tipicamente stravinskianos, os quais 
parecem ter colocado alguns problemas aos 
elefantes ‑dançarinos. Um crítico, depois de 
notar que os elefantes preferem música mais 
digna e sóbria, como valsas e marchas milita‑
res, escreveu que “a música complicada de 
Stravinski (...) era simultaneamente confusa 
e assustadora para os elefantes. Tirou ‑lhes 
o sentimento de segurança e confiança no 
mundo em redor”. 
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John Williams
NOVA IORQUE, 8 DE FEVEREIRO DE 1932

Concerto para tuba e orquestra

John Williams é muito mais conhecido pela 
sua música de cinema do que pela sua música 
de concerto. E é, claro, muito extensa e ampla‑
mente reconhecida a sua obra cinemato‑
gráfica (mais de 100 bandas sonoras, com 
cerca de 50 nomeações para os Óscares), 
destacando ‑se a colaboração contínua, desde 
há 45 anos, com Steven Spielberg (em filmes 
como Tubarão e A Lista de Schindler). Mas 
Williams é igualmente autor de uma extensa 
obra de “música pura”, com 17 obras concer‑
tantes (incluindo o Concerto para tuba), uma 
sinfonia, uma vintena de outras obras orques‑
trais e uma dezena de música de câmara. 

Quando um compositor muito bem ‑su‑
cedido no cinema faz música de concerto 
é quase sempre sujeito a violentas críticas 
por parte do establishment da dita “música 
séria”. Em 1983, por exemplo, um crítico do 
Los Angeles Times insurgiu ‑se contra o facto 
de Williams ter dirigido um concerto da Filar‑
mónica de Los Angeles: “Porque é que Carlo 
Maria Giulini, um homem de princípios eleva‑
dos e gosto impecável, haveria de atribuir um 
programa presumivelmente sério da tempo‑
rada de Inverno a John Williams, um músico 
simpático cuja fama e fortuna repousam em 
música bombástica para cinema e bagate‑
las para os Boston Pops?”. Foi, aliás, para o 
centenário da Orquestra Pops de Boston 
(uma subsidiária da Orquestra Sinfónica da 
mesma cidade) que Williams compôs, em 
1985, o concerto para tuba, numa altura em 
que era maestro dessa orquestra. 

Na verdade, também a sua música para 
cinema tem sido criticada por alguns. Norman 

Lebrecht, por exemplo, afirmou que “o que 
John Williams fez na música moderna para 
cinema foi reduzi ‑la a uma série de clichés e 
esvaziá ‑la de carácter musical”. Essas críticas 
resultam, em parte, de um preconceito elitista 
segundo o qual aquilo que vende é necessa‑
riamente mau do ponto de vista artístico. Mas 
resultam também de uma censura (decerto 
questionável) ao carácter neoclássico das 
suas bandas sonoras, que recuperam um 
certo estilo de música para cinema que havia 
dominado Hollywood nas décadas de 30 e 40: 
o estilo clássico de compositores como Max 
Steiner e Erich von Korngold, caracterizado, 
entre outros aspectos, pelo recurso à grande 
orquestra sinfónica (em vez de sintetizadores 
ou música pop, que se tinham tornado mais 
comuns nos anos 60 e 70).

E também a sua música de concerto 
revela uma espécie de neoclassicismo, no 
sentido em que Williams prefere geralmente 
a sobriedade dos modelos clássicos às lingua‑
gens mais caóticas da contemporaneidade. 
Nesse sentido, insere ‑se numa tradição mais 
próxima de Prokofieff, Chostakovitch ou Brit‑
ten do que de Schoenberg, Boulez ou Ligeti. O 
concerto para tuba é disso um caso paradig‑
mático, desde logo pela divisão convencio‑
nal em três andamentos, segundo o esquema 
rápido ‑lento ‑rápido. Do mesmo modo, tal 
como na tradição clássica, o primeiro anda‑
mento opõe dois temas contrastantes num 
clima geral simultaneamente leve e enérgico. 
O segundo andamento é particularmente 
expressivo, contendo linhas cheias de lirismo 
não só na tuba, como também noutros instru‑
mentos que tomam momentaneamente o 
papel de solistas (em especial o corne inglês e 
a flauta). Já o terceiro andamento é extrema‑
mente rítmico, com uma escrita muito virtuo‑
sística e um claro toque de jazz. 
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Anton Webern
VIENA, 3 DE DEZEMBRO DE 1883

MITTERSILL, 15 DE SETEMBRO DE 1945

Im Sommerwind

Im Sommerwind é uma obra de juventude de 
Anton Webern. Quando a compôs, no Verão 
de 1904, não havia ainda completado 21 anos 
de idade. Webern estudava então Musicolo‑
gia na Universidade de Viena, mas a obra foi 
composta durante as férias na casa de campo 
da sua família, em Preglhof, perto da vila de 
Schwabegg, na Caríntia. Tinha sido nessa 
paisagem idílica, no meio dos vales e monta‑
nhas dos Alpes meridionais, que Webern 
nascera em 1883. Aí vivera os primeiros anos, 
até que as obrigações profissionais do pai o 
levaram para a cidade (primeiro Graz, depois 
Klagenfurt). Mas no Verão voltavam sempre 
às raízes. 

Não poderia, de resto, ter havido melhor 
cenário para Webern compor esta obra, que 
tem por subtítulo “idílio para grande orques‑
tra”. Já o título principal – Im Sommerwind 
– provém de um poema de Bruno Wille que 
descreve as múltiplas impressões de um dia 
de Verão passado a vaguear pelos campos e 
pelos bosques. A música segue de perto essa 
narrativa verbal, o que justifica o seu carác‑
ter episódico: sem deixar de ter um tom geral 
consistente (de carácter campestre), percorre 
ambientes muito contrastantes – do carác‑
ter expansivo das cordas no início, sugerindo 
uma paisagem muito vasta, ao carácter alter‑
nadamente pastoral, brincalhão e heróico da 
secção seguinte, centrada no oboé, na flauta e 
nas trompas. Trata ‑se, portanto, de um poema 
sinfónico, género muito em voga na época.

Esta obra esteve durante muito tempo 
esquecida. Foi redescoberta em 1961, e só em 

1962, 17 anos depois da morte do compositor, 
é que teve finalmente a sua primeira audição 
pública (no Primeiro Festival Internacional 
Webern, em Seattle). É, na verdade, uma obra 
muito diferente do Webern dissonante e atonal 
que conhecemos da sua música posterior – de 
obras como as Seis Peças para orquestra, op. 
6 (1910) ou o Concerto para nove instrumentos 
(1934). Ora, quando compôs Im Sommerwind, 
em 1904, Webern não tinha ainda come‑
çado a ter aulas com Schoenberg (come‑
çaria um mês depois). Esse encontro teria 
um impacto determinante para o lançar por 
caminhos musicalmente mais aventureiros e 
revolucionários. Mas por muito distante que 
Im Sommerwind seja da música que Webern 
compôs a partir de 1909, há já alguns aspec‑
tos que apontam para o futuro, em especial 
a busca constante por sonoridades orques‑
trais originais e o facto de raramente ser utili‑
zada a orquestra completa (o Webern maduro 
destacar ‑se ‑ia por um colorido instrumental 
extremamente variado e por uma orques‑
tração rarefeita). Aliás, só o facto de Webern 
ter decidido, no meio desta orquestra gigan‑
tesca, não utilizar de todo trombones e tubas 
é já um sinal de como se procurava afastar 
do carácter grandiloquente de muita música 
do Romantismo tardio (Wagner, Strauss ou 
Mahler). Ao mesmo tempo – e inversamente –, 
o carácter assumidamente expressivo desta 
música deve fazer ‑nos lembrar que o lirismo 
nunca desapareceu da música de Webern, e 
que mesmo a sua música atonal é cheia de 
delicadeza e expressividade.
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Igor Stravinski

O Pássaro de Fogo, Suite n.º 2

O Pássaro de Fogo – primeiro bailado de Stra‑
vinski, encomendado pelos Ballets Russes de 
Diaghilev – é uma obra crucial na carreira do 
compositor. De facto, pelo seu considerável 
sucesso público e crítico, teve uma grande 
responsabilidade em catapultar Stravinski 
para a celebridade, desde a sua estreia em 25 
de Junho de 1910.

O libreto é adaptado de um conhecido 
conto russo de Mikhail Fokine, descrevendo 
a viagem do Príncipe Ivan aos domínios mági‑
cos do temível semideus, Kastchei o Imortal. 
Ivan entra nos jardins de Kastchei, inicial‑
mente, em perseguição de um maravilhoso 
pássaro de ouro e fogo, que acaba por captu‑
rar; perante a sua súplica, liberta ‑o, obtendo 
do pássaro o seu auxílio. Após Ivan avistar 13 
princesas (cativas de Kastchei) e se apaixo‑
nar por uma delas, o semideus envia as forças 
maléficas em sua perseguição; Ivan, contudo, 
é protegido pelas princesas e pelo pássaro. 
Quebram ‑se então os encantamentos e a 
imortalidade de Kastchei é desfeita. No final, 
celebra ‑se a vitória sobre as forças do mal.

Stravinski realizou três suites orquestrais a 
partir do bailado – em 1911, 1919 e 1945. Este 
concerto apresenta a Suite n.º 2, de 1919:

Introdução – Dança do Pássaro de Fogo – 
Variação do Pássaro de Fogo: Um prenúncio 
do ambiente misterioso, ameaçador e mágico 
dos domínios de Kastchei, em que vemos a 
entrar o Príncipe Ivan; de súbito o ambiente 
muda e a música fica simultaneamente mais 
viva e ligeira, com desenhos ágeis e virtuosísti‑
cos nas flautas e nos clarinetes que represen‑
tam a entrada em cena do Pássaro de Fogo;

Dança de roda das Princesas: Número 
mais lírico, baseado numa cantilena popu‑
lar russa, de carácter delicado, quase pasto‑
ral, quando Ivan se apaixona pela Princesa 
Tsarevna;

Dança infernal do rei Kastchei – Berceuse 
– Finale: Três momentos muito distintos, 
desde o carácter diabólico da dança inicial ao 
ternurento da melodia de fagote que prota‑
goniza a canção de embalar, concluindo com 
um finale triunfal, glorioso e solene, em que um 
novo tema popular, começando nas trompas, é 
progressivamente alargado a toda a orquestra.

DANIEL MOREIRA, 2020
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Michael Sanderling direcção musical

Michael Sanderling foi o Maestro Titular da 
Orquestra Filarmónica de Dresden entre 2011 
e 2019. Durante o seu mandato, a orquestra 
gravou as integrais das sinfonias de Beetho‑
ven e Chostakovitch para a Sony Classical. 

Requisitado regularmente como Maestro 
Convidado, Michael Sanderling dirige nesta 
temporada a Orquestra do Concertgebouw 
(Mysteriën de Louis Andriessen e Sinfonia 
n.º 3 de Bruckner), a Orquestra de Paris (Six 
Monologues of Jedermann de Frank Martin 
com Matthias Goerne e Sinfonia Dante de 
Liszt), a Filarmónica de Berlim (Concerto n.º 2 
para violoncelo de Haydn e Sinfonia n.º 7 de 
Chostakovitch), a Filarmónica de Helsínquia, 
a Sinfónica de Praga, a Orquestra Filarmónica 
da Rádio França, a Sinfónica de Lucerna (em 
digressão e em casa), a Filarmónica de São 
Petersburgo, a Sinfónica Escocesa da BBC, a 
Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, 
a Sinfónica da Galiza, a Orquestra da Rádio 
NDR e a Filarmónica de Seul. É também 
frequentemente convidado para dirigir agru‑
pamentos de renome como as Orquestras 
da Gewand haus de Leipzig, da Tonhalle de 
Zurique e da Konzerthaus de Berlim, a Filar‑
mónica de Munique, a Sinfónica de Toronto, 
a Sinfónica Metropolitana de Tóquio e as 
Sinfónicas das Rádios WDR e SWR. 

No domínio da ópera, dirigiu com sucesso 
The Fall of the House of Usher de Philip Glass 
em Potsdam e uma nova produção de Guerra 
e Paz de Sergei Prokofieff na Ópera de Coló‑
nia. Como violoncelista e como maestro, 
gravou em CD obras importantes de compo‑
sitores como Dvořák, Schumann, Chostakovi‑
tch, Prokofieff e Tchaikovski. Em 2020, dirige 
a produção de Hansel und Gretel de Humper‑
dinck na Ópera de Frankfurt. 

Michael Sanderling tem especial interesse 
no trabalho com jovens músicos. Lecciona na 
Universidade de Música e Artes do Espec‑
táculo de Frankfurt e trabalha regularmente 
com a Orquestra Nacional Alemã de Jovens, 
a Orquestra de Jovens Jerusalém Weimar, a 
Junge Deutsche Philharmonie e a Orques‑
tra do Festival de Schleswig ‑Holstein. Entre 
2003 e 2013, foi Maestro Titular da Deutsche 
Streichphilharmonie.
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Sérgio Carolino tuba

Artista Internacional Yamaha, o português 
Sérgio Carolino é um dos tubistas mais acla‑
mados no panorama internacional. Recebeu 
por cinco vezes o Roger Bobo Award Prize for 
Excellence in Recording pelos discos: Steel 
aLive!, a sua estreia a solo; Agreements & Disa‑
greements, do projecto 2tUBAS&friends com 
Anne Jelle Visser; Pop&Roll, do seu grupo The 
Postcard Brass Band; Sérgio Carolino presents 
Mr. SC & The Wild Bones Gang; e Nearby 
com o Conical Brass trio, com o trompista 
Jeff Nelsen e o pianista/compositor Telmo 
Marques. Em Portugal recebeu o Prémio de 
Músico Revelação de Jazz 2004, pelo crítico 
de jazz José Duarte, e o Prémio Carlos Pare‑
des pelo primeiro disco do trio TGB – TubaGui‑
tarra&Bateria (Clean Feed). Em 2013, venceu 
o Prémio SPA 2013 na Categoria de Música 
Erudita, pelas obras editadas em 2012 e pela 
sua acção divulgadora da música portuguesa.

Dono de uma discografia considerável 
com os seus diversos projectos, Sérgio Caro‑
lino tem um vasto leque de interesses e uma 
curiosidade musical que o leva por diferentes 
caminhos, desde o típico repertório clássico 
ao mais puro jazz e à música improvisada. 
Estabeleceu ‑se como um virtuoso no repertó‑
rio standard e contemporâneo para tuba. Mais 
de 300 obras foram escritas para e dedicadas 
a si por compositores dos cinco continentes.

Está envolvido em projectos inovadores 
como: TGB com Mário Delgado (guitarra) e 
Alexandre Frazão (bateria), Duo XL com Telmo 
Marques (piano), trio T’N T “Tuba ’n Tuba” 
com Gene Pokorny (tuba) e Telmo Marques 
(piano), European Tuba Trio com François 
Thuillier (tuba) e Anthony Caillet (eufónio), 
The Postcard Brass Band, o projecto Tubax 
Duo com Mário Marques (saxofone) e Color 

Wheel Ensemble com Mário Marques, Telmo 
Marques & Quarteto de Cordas, Mr SC & The 
Wild Bones Gang, Duo Tubab com o baterista 
Jorge Queijo, Surrealistic Discussion com o 
jovem virtuoso João Barradas, Funky Bones 
Factory!, Conical Brass com Jeff Nelsen 
(trompa) e Telmo Marques (piano), TransAtlan‑
tic Tuba Connection com Mike Forbes (tuba) 
e Pedro Silva (bateria). Fundou o SubWoof3r 
Trio com Gil Gonçalves (tuba) e Miguel Moreira 
(bateria), o Duo Moderato Tangabile com o 
pianista/compositor argentino Daniel Schvetz, 
o Yamaha Tuba Duo com o tubista japonês 
Shimpei Tsugita e o Duo Ar. com a cantora 
Maria João. É membro do Crossfade Ensem‑
ble, liderado pelo pianista/compositor Daniel 
Bernardes. Dos mais recentes, destaca ‑se 
o Duo Adamastor com Cândido Fernandes 
(piano) e o quarteto R’B&MrSC com Ruben da 
Luz, Rui Bandeira e João Martins.

Sérgio Carolino foi professor de tuba na 
Escola Superior de Música e Artes do Espec‑
táculo (ESMAE) até 2019. Desde 2002, é tuba 
solo principal da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música. É director artístico do Festival 
e Academia Internacional de Metais Graves de 
Alcobaça – GRAVÍSSIMO! – e artista exclusivo 
da Palco Improvisado. Foi professor convidado 
durante um semestre na prestigiosa Indiana 
University – Jacobs School of Music, Bloo‑
mington (EUA). Como professor convidado 
deu masterclasses e recitais em algumas das 
mais conceituadas universidades e escolas de 
música do globo. É convidado regularmente 
para jurado de famosos concursos interna‑
cionais de tuba.

Toca com bocais de assinatura Sérgio 
Carolino: BB‑CAROLINO da Yamaha; 
SC‑FB240 e SC‑0C da Brass Lab.MOMO. Usa 
a surdina Mushroom Cupe Mute, desenhada 
por si e fabricada pelo austríaco J. Schlipfinger.
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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
Álvaro Pereira
Veliyana Yordanova*
Tünde Hadadi
Maria Kagan
Roumiana Badeva
José Despujols
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Andras Burai
Vadim Feldblioum
Jorman Hernandez*
Raquel Santos*
Mafalda Vilan*
Tiago Moreira*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Ana Luísa Carvalho*
Diogo Coelho*

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

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

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Jorge Villar Paredes
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Sofia Brito*
Telma Mota*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto
Pedro Silva*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Nuno Vaz
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Bohdan Sebestik
Hugo Carneiro
Nélson Silva*
Rui Godinho*

Trompete
Ales Klancar*
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Ricardo Pereira*
Marcos Pereiro*

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan
Sara Pinto**

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados
**estagiária Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo 
– IPP

MECENAS BOLSAS SANTANDER
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