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Cordas 
Desde que foi formado, em 1964, o Quar- completado por conferências, seminários, 
teto Guarneri percorreu quase o mundo master classes e debates no Lincoln Center. 
todo um sem-número de vezes, apresen-
tando-se em diversas das mais prestigiosas Além de abordar praticamente todas as 
salas de música das Américas do Norte e do grandes obras do repertório tradicional 
Sul, da Europa, da Ásia e da Austrália. Du- para quarteto de cordas, o Guarneri vem 
rante a Temporada 2003/2004, o Quarteto também cumprindo seu compromisso de 
festejou seu quadragésimo aniversário divulgar obras de criadores contemporâ
com duas extensas turnês internacionais - neos. Na Temporada 2001/2002, por exem
que levaram o grupo a várias cidades da pio, o conjunto realizou a estréia mundial 
América do Norte e a diversos países da do Quarteto de Cordas# 5, escrito para o 
Europa -, e com aclamadas apresentações Guarneri pelo compositor Lukas Foss. 
da Integral dos Quartetos de Cordas de A National Symphony Orchestra - NSO de 
Beethoven no Metropolitan Museum de Washington, por sua vez, encomendou ao 
Nova Iorque, como parte da série de seis compositor Richard Danielpour um Con
concertos anuais que o Guarneri realiza certo para Quarteto de Cordas e Orques
desde 1965 no Museu, um acontecimento tra; composta especialmente para o Guar
musical que há bastante tempo encontrou neri, a obra, intitulada Voices of Remem
lugar de destaque no calendário artístico brances, teve sua estréia mundial no ano 
novaiorquino. Nessa temporada comemo- de 2000, com o Guarneri e a NOS liderados 
rativa, o violoncelista David Soyer reuniu- por Leonard Slatkin, em aplaudidas apre
se ao Quarteto, de que foi um dos funda- sentações no Kennedy Center de Washing
dores, para diversas apresentações do ton e no Carnegie Hall de Nova Iorque. 
Quinteto em Dó maior, D.956, de Schubert. 

Ainda durante o ano de 2004, o Guarneri 
esteve à frente da estréia mundial do 
Quarteto de Cordas nº 5, "em busca de La 
Vita Nova", escrito especialmente para o 
grupo pelo premiado compositor norte
americano Richard Danielpour, e recebeu a 
distinção máxima da música de câmara 
norte-americana, o Richard J. Bogomolny 
National Service Award, por seus 40 anos 
de contribuição ao repertório camerístico. 
Em abril de 2005, encerrando as comemo
rações de seu 400 aniversário, o Quarteto 
apresentou um programa especial de con
certos no Alice Tully Hall de Nova Iorque, 

Tema de vários livros, o Quarteto Guar
neri também realizou diversos progra
mas especiais de televisão e rádio, docu
mentários e apresentações educacionais, 
tanto nos Estados Unidos como no exte
rior. Em 1989, o longa metragem High Fi
delity - The Guarneri String Quartet (Alta 
Fidelidad~ - o Quarteto Guarneri) teve di
fusão nadonal nos Estados Unidos e alcan
çou grande sucesso de público e crítica. 
O filme foi dirigido e produzido por Allan 
Miller, mesmo diretor e produtor do docu
mentário "De Mozart a Mao", sobre a via
gem de Isaac Stern à China, premiado em 
1981 com o Oscar de sua categoria. 
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Dentre os diversos títulos e honrarias com 
que o Quarteto Guarneri foi agraciado ao 
longo dos anos destacam-se: o "Diploma 
de Reconhecimento da Cidade de Nova 
Iorque", conferido ao grupo em 1982 pelo 
então prefeito Edward Koch; dois diplo
mas de Doutor Honoris Causa - pela Uni
versidade do Sul da Flórida (1976) e pela 
Universidade do Estado de Nova Iorque 
(1983); o Prêmio de Honra ao Mérito da 
Associação dos Patronos das Artes Cên icas 
de Nova Iorque (1992); e a nomeação do 
conjunto como Membro do Corpo Docen
te da Universidade de Mariland. 

O Quarteto Guarneri grava atualmente 
para o selo Surrounded by Entertainment 
e em 2001 lançou seu primeiro CD pela 
casa, com os Quartetos de Ravel, Debussy e 
Fauré. Várias de suas gravações para a RCA 
e a Philips receberam prêmios internacio
nais, dentre as quais o registro dos Quarte
tos nº1 1-3, de Juan Crisóstomo de Arriaga 
(Prêmio Deutsche Schal/p/attenkritik de 
1996), e diversas de suas colaborações com 
artistas como Artur Rubinstein, Pinchas 
Zukerman, Boris Kroyt e Mischa Schneider 
(membros, os dois últimos, do Quarteto 
Budapeste). Do compositor Mendelssohn, 
o Guarneri gravou o Quarteto nº 3 e parti
cipou, com o Orion Quartet, da primeira 
gravação do majestoso Octeto opus 20. 

fonte· http://www.1mpresar1at-s1mmenauer.de/ 
guarnen_b1o_e.html 
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Série Branca Série Azul 
30 de maio, segunda-feira, 21 h 31 de maio, terça-feira, 2lh 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Ludwig van Beethoven (1 770 - 1827) 

Quarteto de Cordas em Si bemol maior, Quarteto de Cordas nº 2, 
K.589 - Prussiano 23' em Sol maior, opus 18-2 24' 
Allegro Allegro 
Larghetto Adagio cantabile - Allegro 
Menuetto (Moderato) Scherzo: Allegro 
Allegro assai Allegro molto, quasi presto 

Frank Bridge (1879 - 1941) Ernst von Dohnányi (1877 -1960) 

Quarteto de Cordas nº 1, Quarteto de Cordas nº 2, 
em Mi menor, H.70 30' em Ré bemol maior, opus 15 27' 
Adagio - Allegro appassionato Andante - Molto adag io 
Adagio molto Presto acciacato 
Allegretto grazioso Molto adag io 
Allegro ag itato 

intervalo 
intervalo 

Antonín Dvorák (1841 - 1904) 
Maurice Ravel (1875- 1937) Quarteto de Cordas nº 11, 
Quarteto de Cordas em Fá maior 26' em Dó maior, opus 61, B.121 39' 
Allegro moderato - Tres doux Allegro 
Assez vif - Tres rhythmé Poco adagio e molto cantabile 
Tres lent Scherzo: Allegro vivo 
Vif et agité Vivace 
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Grupo Schahin. 

Há quase 4 décadas 

produzindo soluções 

em engenharia. 
Com espírito empreendedor e profissionalismo, a Schahin 

tem conquistado uma posição de destaque no cenário 

brasileiro, consolidando sua atuacão nos p1 incipais 

setores de desenvolvimento do País: Engenharia e 

Construção, Desenvolvimento lmob1liár10, Energia, 

Te lecomunicações, Petróleo e F1nance1ro. Em cada um 

deles, a Schahin alcancou o respeito de clientes, pai ceiros 

e colaboradores, com qualidade e solidez. 

Sua filosofia de t1 abalho, aliada à vocação para a 

engenharia, possibilitou a execução de projetos 

inovadores e premiados em diversas áreas. Esta trajetória 

dinâmica se transformou em referência de gestão 

empresarial e definiu as bases de uma empresa que 

constrói o futuro a cada dia. 
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O Quarteto de Cordas 

O quarteto de cordas - reunião de dois violinos, uma vio
la e um violoncelo - é um conjunto instrumental que nas
ceu durante o Classicismo, na segunda metade do século 
XVIII. Esse foi exatamente o momento histórico em que 
se privilegiou a racionalidade da construção artística, 
a elegância da expressão formal e o controle severo das 
paixões individuais transformadas em objetos artísticos. 

Para o aparecimento do quarteto de cordas contribuí
ram sobretudo a vontade de conceber um agrupamento 
instrumental homogêneo, baseado em espécimens per
tencentes à mesma família, e, também, a necessidade de 
encontrar o "meio sonoro" doméstico ideal para a explo
ração de um processo então inédito de conceber a músi
ca, o da forma-sonata . 

É importante lembrar que a forma-sonata foi e conti
nua sendo "um modo de desenvolvimento autônomo de 
discurso musical ". Essa maneira de pensar e de compor 
música goza da liberdade de não ser atrelada a texto ou 
assunto literário, apoiando-se em uma espécie de "dra
maturg ia abstrata" baseada fundamentalmente na 
combinatória e na gesticulação sonoras. A forma-sonata, 
al icerçada no princípio de tensão e de oposição temática, 
tem nessas características "uma fonte de possibilidades 
de transformação e evolução, que serão concretizadas pelo 
diálogo instrumental ", resume o musicólogo francês 
Bernard Fournier. 

No transcorrer do Classicismo, principalmente através 
de duas formações instrumenta is, alguns compositores 
exploraram as riquíssimas possibilidades de invenção da 
forma-sonata. No chamado "espaço público", com a or
questra, chegou-se à forma "sinfonia"; no plano privado, 
lugar da produção de câmara, desenvolveu-se o gosto pelo 
quarteto de cordas, lugar tanto do devaneio emotivo 
quanto da construção intelectual. 

A história social da época também justifica o nasci
mento e a rápida expansão do quarteto de cordas. Como 
se sabe, a aristocracia possuía àquela altura a orquestra 
para o seu faustoso entretenimento palaciano. A burgue
sia em ascensão, por sua vez, impregnada da filosofia das 
Luzes, reivindicava uma nova maneira de pensar, de sen
tir e de se comportar. No domínio musical, ela desejava 
ter em casa - onde o cravo lhe parecia insuficiente quan
to à "presença sonora" - um pequeno grupo instrumen
tal que, se possível, pudesse ser cultivado pelos próprios 
habitantes do lugar. Bernard Fournier diz no primeiro 
volume da sua monumental Histoire du quatuor à cardes 
(Librairie Artheme Fayard, 2000): "o quarteto metafori
zava musicalmente a prática da conversação, da discus
são intelectual, característica de cortesia à qual se entre
gavam com a maior alegria homens e mulheres nesse es
paço da moda que era o salão" . 

Ainda que um tanto obscuras e discutidas, as origens 
do quarteto devem ser evocadas aqui, ao menos pelo ân
gulo em torno do qual não há mais debates. Pois bem: 
essa formação nasceu do encontro de elementos proveni
entes da música italiana e da música austro-germânica, 
empregando a muito dinâmica forma-sonata. De manei
ra independente, e desconhecendo o trabalho um do 
outro, o italiano Luigi Boccherini (1743 - 1805) e o ale
mão de ascendência morava-boêmia Franz Xaver Richter 
(1709 -1789) já compunham quartetos de cordas por vol
ta de 1760. As primeiras obras de Franz-Joseph Haydn 
(1732-1809) nesse gênero também datam dessa mesma 
época . 

Não há porque não entregar a paternidade do quar
teto de cordas a Haydn. Afinal, foi ele quem, de fato, deu 
a esse conjunto instrumental a sua verdadeira dimensão. 
Deixou-nos 68 exemplares e, com muito gosto, introdu
ziu o amado amigo Amadeus Mozart (1756 - 1791) a essa 
forma à qual o autor de A Caça aporia sua originalíssima 
assinatura 26 vezes. E, como se sabe, o compositor de 
A Criação foi professor do revolucionário Ludwig van 
Beethoven (1770 - 1827), que nos legou 16 obras-primas 
do mais profundo alcance formal e expressivo nesse do
mínio. Agregando a essa tríade o nome do desafortuna
do Franz Schubert (1797 - 1828), autor de 15 fulgurantes 
partituras dentro desses mesmos moldes, tem-se o extra
ordinário quadro no qual os compositores da posterida
de puderam sorver os fundamentos da técnica e da esté
tica desse tipo muito especial de escrita a quatro vozes 
instrumentais. 

Compositores e Obras 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Quarteto de Cordas em Si bemol maior, 
K.589 - Prussiano 

----
Depois de ter sofrido a pior depressão de sua vida, 

motivada pela miséria material e moral em que vivia no 
final da década de 1780, Mozart voltou à composição, após 
5 meses de silêncio. Datam desse período, primeiro se
mestre de 1789, os seus 3 Quartetos Prussianos, parte de 
uma encomenda feita ao autor pelo rei da Prússia, 
Frederico-Guilherme li, violoncelista amador. O mais con
centrado da série é o Quarteto em Si bemol maior, K.589. 
Seu primeiro movimento é alerta, por vezes tenso e ator
mentado. Já o lento desfia duas daquelas melodias que 
apenas Mozart era capaz de inventar, como se isso fosse a 
coisa mais natural do mundo. Algo lento e um tanto com
portado, o Menuetto tem um trio especialmente exube
rante. E o final, bastante curto, cintila com o auxílio de 



dois temas bem marcantes e de jogos polifônicos com 
fisionomias simultaneamente sábias e alegres. 

Frank Bridge (1879-1941) 

Quarteto de Cordas nº 1, em Mi menor, H.70 
Violinista, violista e regente, o inglês Frank Bridge 

desenvolveu, de início, uma carreira marcada tanto pela 
obra de Brahms quanto pelo pós-romantismo em voga à 
sua época. Seus 4 Quartetos para Cordas, criados entre 
1906 e 1937, são considerados os mais importantes da pro
dução britânica da primeira metade do século. O Primei
ro Quarteto de Cordas, em Mi menor, de 1906, é anterior, 
portanto, ao trauma que o artista sofreria com a Primeira 
Guerra Mundial, que modificaria bastante sua linguagem. 
Nessa obra escrita na casa dos 20 anos, o modelo do quar
teto clássico em 4 andamentos é respeitado. Aí, o talento 
do autor espraia-se através de longos temas que possuem 
certos detalhes cromáticos e de andamentos que por ve
zes não se furtam à prolixidade. Nos dois movimentos fi
nais podem ser localizados alguns temas já ouvidos no 
Allegro appassionato inicial. O Allegro grazioso medial 
possui uma deliciosa atmosfera de música de salão. 

Maurice Ravel (1875 -1937) 

Quarteto de Cordas em Fá maior 
Assim como seu contemporâneo Debussy, que escre

vera uma obra no gênero em 1892, Ravel compôs um úni
co Quarteto de Cordas, em 1903. Seu compatriota mais 
velho não é lembrado aqui por acaso: o revolucionário 
autor de Pelléas et Mélisande e o clássico compositor de 
Boléro momentaneamente deram-se as mãos nessas par
tituras concebidas para a clássica reunião de 4 cordas. 
Ambos exploram de maneira desenvolta as possibilidades 
de "puro som" que extraíram do quarteto tradicional, ao 
mesmo tempo em que entregaram a ele deliciosas e com
plicadas passagens rítmicas, além de polvilhá-lo com uma 
fartura de escalas exóticas. As melodias de Ravel, oscilando 
das de curvas langorosas às de ásperas arestas dissonantes, 
são contudo marcas próprias desse autor de rendilhados 
sonoros de concepção particularmente sofisticada. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Quarteto de Cordas nº 2, em Sol maior, opus 18-2 
Não há, na história do quarteto de cordas, uma traje

tória tão radical em sua invenção como aquela inscrita 
por Beethoven. Seu ciclo extraordinário de 16 partituras 
tem início com o grupo de 6 Quartetos opus 18, de 1798/ 
1800, dedicados ao patrono do compositor, o príncipe 
Lobkowitz. O arcabouço formal das partituras é uma re
verência ao professor Haydn; certos traços melódicos fa 
zem referência ao idolatrado Mozart, morto alguns anos 
antes. O segundo da série, o Quarteto em Sol maior, opus 
18, nº 2, começa com um Allegro no qual três temas prin-

cipais dialogam de maneira viva. O movimento lento, de 
atmosfera um tanto passadista, é dono de um episódio 
vivo um bocado surpreendente. Já o Scherzo é puro mo
vimento, anunciando um final que será bem mais popu
lar que aristocrático. 

Ernst von Dohnányi (1877 -1960) 

Quarteto de Cordas nº 2, em Ré bemol maior, opus 15 
Contemporâneo de Béla Bartók, o húngaro Ernst (ou 

Ernõ) von Dohnányi foi músico bem mais conservador que 
o colega . Pianista brilhante na juventude, depois deu pre
ferência à regência, dedicando parte do seu tempo à di
vulgação da música moderna. No final da Segunda Guer
ra, temendo a aproximação comunista, fugiu para os Es
tados Unidos, passando pela Áustria e pela Argentina. Seu 
Quarteto de Cordas nº 2, em Ré bemol maior, opus 15, é 
de 1906-07. Nele o autor alia a espessura do sentimento 
romântico, proveniente do início do século XIX, ao 
desbordamento dilacerado do expressionismo do final 
desse mesmo século. Seu recorte em três movimentos -
com um andamento vivo marcado "violento" rodeado por 
dois outros, de caráter bastante compassado - simultane
amente refere os modelos pré-clássicos e dá a impressão 
de prefigurar certas experiências da Modernidade. O ater
se a poucos temas e a repetição de determinados padrões 
rítmicos são algumas de suas marcas distintivas. 

Antonín Dvorák (1841 -1904) 

Quarteto de Cordas nº 11, em Dó maior, opus 61, B.121 

A luxuriante cintilância orquestral desse músico tche
co, por certo, não é localizável em sua música de câmara. 
Mas a vivacidade desse espírito que amava as belas coisas 
da vida encontra-se toda aí. No seu décimo primeiro quar
teto, Dvorák pode ser surpreendido, uma vez mais, lutan
do com a forma em busca de uma perfeição por ass im 
dizer beethoveniana. No primeiro movimento, domina
do por um amplo e cantante tema, o heroísmo do tom dá 
as mãos às síncopes animadas da música da Europa Cen
tral. De maneira muito pessoal, o compositor mostra o 
seu lado schubertiano no movimento lento, dotado de 
enredante melodismo. À deliciosa animação do Scherzo 
segue-se o encantamento algo frenético do Vivace final, 
animado pelo sabor de danças tchecas e coroado por uma 
apaixonada declaração de vitalidade. 

Comentários por J. Jota de Moraes 

Edição Rui Fontana Lopez 
Design gráfico Cario Zuffellato e Paulo Humberto L. de Almeida 
Assistente de design Frederico Perret 
Tradução Eduardo Brandão 
Fotos Divulgação 
Editoração eletrônica BVDA / Brasil Verde 
Fotolitos e impressão Blend Bureau /Gráfica Sonora 
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Mantenedores 

Adroaldo M. Silva 
Affonso Celso Pastore 
Alexandre Fix 
Alfredo R.izkallah 
Aluízio Rebello de Araújo 
Alvaro Luiz Fleury Malheiros 
Annete e Tales P. Carvalho 
Antonio Carlos Araújo Cintra 
Antonio Hermann D. M. Azevedo 
Antonio José Louçã Pargana 
Antonio Teófilo de Andrade Orth 
Arsenio Negro Jr. 
Carlos Nehring Neto 
Carlos P. Rauscher 
Centauro Equ1p. de Cinema e Teatro 
Cláudio Thomaz Lobo Sonder 
C olég10 Bandeirantes S/ A 
Estrela do Mar Participações 
Fabío Carramasch1 
Fab10 de Campos L1lla 
Fanny F1x 
Felipe Arno 
Fernando Carramasch1 
Fernão Carlos B Bracher 
George Gerard Arnhold 
Henrique e Eduardo Brenner 
Israel Vainbo1m 
Jacks Rabmov1ch 
Jayme Blay 
Jayme Bobrow 
Jayme Sverner 
José Carlos Moraes de Abreu 
José E. M1ndlin 
José e Pnscila Goldenberg 
José Roberto Op1ce 
Lea Regina Caffaro Terra 
Uv10 De Vivo 
Lu1s Sthulberger 
Luiz lfodngues Corvo 
Luiz Villares 
Maria Regina Y-izbek 
Mano Arthur Adler 
Mauns Warchavch1k 
Michael e Alma Perlman 
Milú Villela 
Minidi Pedroso 
Moshe Sendaa 
Nelio e lzelinda Garcia de Barros 
Nelson Zuanella 
Plínio José Marafon 
Raul Sergio Hacker 
R1card Takesh1 Akagawa 
Ricardo Feltre 
Roberto e Yara Baumgart 
Ruy e Célia Korbv1cher 
Sonia Regina de Alvares O. Fernandes 
Theodoro Flank 
Thomas Michael Lanz 
Thomaz Farkaz 
Vavy Pacheco Borges 
Wolfgang Knapp 
2 mantenedores anônimos 

Mantenedores e Amigos - 2005 

Amigos 

Afonso H. S. Sousa Jr. 
Alberto Emanuel Whitaker 
Alexandre Grain de Carvalho 
Alice Alves de Lima 
Aluíz10 Guimarães Cupertino 
Alvaro Oscar Campana 
Ana Luc1a Moreto Nogueira 
Ana Maria L. V. lgel 
Ana Maria Mahk 
André Luiz Shinji Hayata 
Anna Maria Tuma Zacharias 
Anna Mariani 
Antonio Roque Citadini 
Ayako Nishikawa 
BVDA - Brasil Verde Design 
Carlos J. Rauscher 
Carlos Souza Barros de C arvalhosa 
César Tácito Lopes Costa 
Claudia Lorch 
Cláudio Halaban 
Cláudio R. Cernea 
Conna e Julio Revkolevsky 
David Casimiro Moreira 
Domingos Durant 
Edith Ranzin1 
Edson Eidi Kumaga1 
Eduardo L. P. R. de Almeida 
Eduardo M. Zobaran 
Eduardo R. Melo 
Eduardo T. Hidal 
Eduardo Telles Pereira 
Elisa Wolynec 
Fabio Konder Comparato 
Fanny B. Levy 
Felipe e Hilda Wroblensk1 
Fernando K. Lottenberg 
Francisco H. de Abreu Maffe1 
Gerard Loeb 
Gerry Lingfield 
Giovani Guido Cerri 
Heinz Jorg Gruber 
Heloisa Lourdes Alves Moita 
Henrique B. Larroudé 
Heraldo Lu1s Marin 
Hilda Mayer 
Horáoo Mário Kleinman 
lzabel Sobral 
Jacob Gorender 
Jaime P1nski 
Ja1ro Cupert1no 
Janos e Wilma Koves1 
Jayme Rabinovich 
Jeanette Azar 
João Baptista Raimo Junior 
João Gomes Caldris ln memonan 

Jorge e Liana Kalil 
José Roberto Mendonça de Barros 
Kalil Cury Filho 
Katalin Borger 
Lelena e Sérgio M1ndlin 
Lia Fukui 
Lilia Salomão 

Una Sa1gh Maluf 
Lucila Pires Evangelista 
Luiz Roberto de Andrade Novaes 
Maol Empreendimentos SIC Ltda 
Marcello Franco 
Maria Adelaide Amaral 
Maria Carolina Brando 
Maria de Los Angeles Fanta 
Maria Malta Campos 
Maria Stella Moraes R. do Valle 
Maria Teresa lgel 
Maria Tereza Gaspanan 
Marianne e Ruy George Fischer 
Mario Hig1no N. M. Leonel 
Miguy Azevedo Mattos Pimenta 
Miriam MatJle 
Morvan Figueiredo de Paula e Silva 
Neli Aparecida de Fana 
Nelson Vieira Barreira 
Oscar Lafer 
Paulo Yokota 
Rafael Jordão Motta Vecch1att1 
RCS Auditores 
Regina We1nberg 
Ricardo Ramenzoni 
Roberto Calvo 
Roberto Mehler 
Rogério R1be1ro da Luz 
Rubens Halaban 
Rubens Muszkat 
Rui Fontana Lopez 
Ruy Souza e Silva 
Sandra Elkis Cambur 
Sérgio Leal Carvalho Guerreiro 
lamas Makray 
Tarcfs10 Vieira Ramos 
Thyrso Martins 
Ulysses P. Eduardo Jr. 
Walter Ceneviva 
12 amigos anônimos 

Lista atualizada em 18 de maio de 2005. 
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O conteúdo editorial dos programas da 
Temporada 2005 encontra-se disponível em 
nosso site www.culturaartistica.com.br 
uma semana antes dos respectivos concertos. 

Próximos Concertos 

Sala São Paulo 

Lincoln Center Jazz Orchestra 
Wynton Marsalis Regência e Trompete Solista 

20 de junfw, segunda-feira, e 21 de junho, t:erça-feira 

Obras de compositores da Era da Big Band - Ellington, 
Monk, Strayhorn, Mulligan e Jones - e composições 
originais de Marsalis na tradição da Era da Big Band 

Teatro Cultura Artística 

Il Giardino Armonico 
Giovanni Antonini Regência e Flauta Solista 

29 de junho, quarta-feira 

Sammartini Concerto Grosso opus 5, nº 4 
Haendel Concerto Grosso opus 6, nº 12 
Locatelli Concerto opus 7, nº.6 
Vivaldi Concerto Grosso Mogul, Concerto para Flautim, 
Cordas e Baixo-contínuo e Concerto para 4 Violinos, 
Cordas e Baixo-contínuo 

30 de junho, quinta-feira 

Haendel Concerto Grosso opus 6, nº 6 
Durante Concerto para 2 Violinos, Viola e Baixo-continuo 
Vivaldi Concerto para Flauta, Cordas e Baixo-contínuo, 
opus 10, nº 1, e Concerto para Flautim, Cordas e Baixo-continuo 

Locatelli Concerto opus 7, nº 6 
C. P. E. Bach Sinfonia nº 2 


