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Dois portugueses na corrida à orquestra do
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MAIS VISTAS

Eis o Decreto que vai mandar nas nossas vidas nos próximos dias:
todas as regras do novo estado de emergência 
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 Onde guardam os portugueses o dinheiro? Poupança atinge
valores que já não eram vistos há quase 20 anos 

 Almeida Henriques (1961-2021), o homem que não se afastava das
polémicas e de Viseu: uma vida entre a família, as empresas e a
política 

 Marcelo responde a Costa: "Já salvei um Orçamento que tinha
mais despesas do que receitas. Era fácil matá-lo" 

Rodolfo Botelho Vieira e Tiago Santos, ambos jovens
violinistas, integram o grupo de semi-�nalistas. (Link para

vídeo no �nal do texto)

26 FEVEREIRO 2009  13:48

A paixão pela música, que inicialmente pensou ser "um
divertimento ocasional", levou o jovem violinista açoriano
Rodolfo Botelho Vieira a conquistar vários prémios
internacionais, estando agora entre os semi-finalistas para
integrar a Orquestra Sinfónica do YouTube.

Além de Rodolfo Vieira, um outro músico português é semi-
finalista nesta corrida: o violinista Tiago Santos, de 20 anos, que
frequenta o 3.º ano da licenciatura em Música da Escola Superior
de Artes Aplicadas (ESART) de Castelo Branco. 
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Tiago Santos concorreu à audição virtual do YouTube com três
colegas de curso. No total participaram na audição 3000 músicos
de 70 países. A Orquestra Sinfónica do YouTube estreia-se a 15 de
Abril no Carnegie Hall de Nova Iorque.  

A residir desde 2003 em Chicago, onde está a concluir o
doutoramento em violino na Northwestern University, Rodolfo
Vieira diz estar "confiante" nos resultados finais da votação, que
serão divulgados a 2 de Março, mas reconhece que todos os
candidatos "são muito bons". 

O projecto YouTube "é verdadeiramente interessante", sublinha o
jovem natural da Ribeira Grande (São Miguel), nos Açores, que
sonha desde criança tornar-se um músico profissional. 

Rodolfo partilha com os irmãos a paixão pela música. "Tenho cá
(Estados Unidos) duas irmãs comigo. Uma delas toca violino e é
estudante do curso de bacharelato, enquanto que a outra está a
fazer o mestrado de piano. Em Lisboa, uma outra irmã está a
fazer o curso superior de violoncelo na Academia Nacional
Superior de Orquestra", disse.  

Continue a ler o artigo depois da publicidade
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Aos sete anos, quando assistia em casa dos avós maternos aos
serões musicais, "não imaginava que iria fazer carreira na
música". "Ao princípio foi mais um divertimento nos fins-de-
semana, quando ia a casa dos meus avós. Lá havia sempre
música", conta o jovem, recordando que foi o avó quem lhe
ensinou a tocar bandolim e violão. 

Rodolfo iniciou os estudos musicais na Academia de Música da
Ribeira Grande e mais tarde violino no Conservatório Regional
de Ponta Delgada, com 11 anos, com os professores Grigory
Spektor e Jane Antoniuk.  

"Apercebi-me de que poderia ter um contributo válido na
música", acrescenta o jovem músico, que fez a sua licenciatura em
violino na Academia Nacional Superior de Orquestra, na classe
do professor Aníbal Lima, em Lisboa. 

Na Northwestern University of Chicago, na classe do professor
Gerardo Ribeiro, concluiu o mestrado e o certificado em
Performance. "Em 2003 fui para Chicago, porque o professor
Gerardo tinha o hábito de vir a Portugal e fazer cursos de violino.
Toquei para ele várias vezes e ele falou-me da hipótese de vir",
recorda o jovem, que admite ficar "mais algum tempo" nos EUA,
onde existem "mais oportunidades" no que toca ao meio musical. 

Actualmente o músico trabalha "intensamente" na conclusão da
sua tese final de doutoramento em Violin Performance e Music
Technology.  

A sua permanência nos Estados Unidos permitiu-lhe ainda
integrar a Civic Orchestra of Chicago, como assistente de
concertino, "uma das melhores posições que se pode ter numa
orquestra", destaca. 
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"Tive a oportunidade de trabalhar com os melhores maestros
mundiais como Bernard Haitink ou Pierre Boulez", diz Rodolfo,
que não esquece, contudo, a sua terra natal. 

Em Março, o violinista vai estar em São Miguel, onde dará um
concerto, dia 21, no Teatro Micaelense ao lado de uma das irmãs,
do professor GerardoRibeiro e do pianista Eric Larson.  

Como solista, Rodolfo Vieira já se apresentou com a Orquestra de
estudantes de Northwestern University, Chicago, Orquestra da
Escola Profissional de Música de Espinho, Orquestra Académica
Metropolitana e Orquestra do Conservatório Regional de Ponta
Delgada. 

Com os irmãos, forma o grupo "Botelho Vieira" e tem actuado em
Portugal, Espanha, Suíça e Estados Unidos, assim como no
Charles MosisianTheatre da Havard University (Boston
Portuguese Festival) e na Brown University Providence.

O jovem músico já foi galardoado nos concursos Prémio Jovens
Músicos, Júlio Cardona, Cliff Dwellers (Chicago) e no de música
de câmara da Meadowmount School of Music (Nova Iorque)
quatro anos consecutivos.  
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