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Concerto comemorativo ao aniversário do Museu e 
Encerramento da mostra A Primeira Missa no Brasil - 0 renascimento 

de uma pintura

27 de julho de 2008 
17 horas 

Pinacotecas
Executado por músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 

e do Quarteto Instrumental

Elisa Machado - soprano 
Norma Holzer Rodrigues - harpa 

Artur Elias Carneiro - flauta 
Elena Romanov - violino 

Vladimir Romanov - viola 
Rodrigo Alquati - violoncelo

Programa

Alberto NEPOMUCENO (1864-1920) Quarteto n° 3, "Brasileiro"*: 
I ° mov.

Soneto

Prece**

"Quem sabe?"
"Modinhas do Brasil" 

(manuscrito do séc. XIX 
da Biblioteca de Lisboa 

editado pela USP)

"O Burrico de Pau ”*
(4o mov. da Sonata para Cordas) 

Aria (Cantilena) 
(Bachianas Brasilerias n° 5)

Alberto NEPOMUCENO 
Alberto NEPOMUCENO 
Antônio CARLOS GOMES (1836-1896) 
Autor(es) Anônimo(s)

Antônio CARLOS GOMES

Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) ***

* originalmente composto para cordas; adaptado para flauta, violino, viola e cello pelo 
Quarteto Instrumental
** originalmente composta para violino e piano; arranjo para flauta, trio de cordas e harpa 
*** originalmente composta para soprano e octeto de violoncelos, esta peça foi rearranja- 
da inúmeras vezes, inclusive pelo próprio autor; apresentamos versão para soprano, flau
ta, trio de cordas e harpa, preparada especialmente para este concerto, por Artur Elias

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli agradece ao Governo do Estado, a 
Secretaria de Estado da Cultura, aos músicos da OSPA e do Quarteto Instrumental e a 
todos os parceiros, colaboradores e funcionários que fizeram parte destes 54 anos de 
história. Estamos de parabéns. E para todos aqueles que fazem o MARGS a cada dia, o 
nosso muito obrigado.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS
Praça da Alfândega, s/n° - Centro 

90010-150- Porto Alegre - RS - Brasil 
Fone (51) 3227-2311 - Fax (51) 3221 -2646 

museu@margs.rs.gov.br - www.margs.rs.gov.br
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