
 

 

  

Amsterdam, The Netherlands 

Portugese violiste Francisca Portugal is een veelzijdige en 

veelgevraagde kamer- en orkestmusicus. Zowel in haar vaderland als in 

Nederland, begeeft ze zich regelmatig in het hedendaagse klassieke 

muzieklandschap, waar ze nieuwe werken ten gehore brengt en nauw 

samenwerkt met componisten. Daarnaast is ze ervaren orkestmusicus en 

wordt ze uitgenodigd voor projecten in Portugal, Spanje en Nederland. 

Francisca streek zes jaar geleden neer in Nederland en studeerde 

onlangs af aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze tijdens 

haar bachelor- en masteropleiding opgeleid werd door concertmeester 

van het Concertgebouworkest en gerenommeerd docent Liviu Prunaru. 

Tijdens haar studie kreeg ze de kans deel uit te maken van het CvA 

Symfonieorkest, waaruit haar deelname aan de Cello Biënnale en het 

Score Collective met optredens in Muziekgebouw Eindhoven, 

Muziekgebouw aan ‘t IJ en TivoliVredenburg voortvloeide.  

Recentelijk heeft zij samengewerkt met onder meer het Nederlands 

Philharmonisch Orkest, Orquestra Vigo ‘430, Orquestra XXI en Ensemble 

MPMP. Verder leidde haar werk met violiste Nátalie Kulina, als onderdeel 

van Grimm Duette, haar tot de finale van het Grachtenfestival 

Conservatorium Concours. Hier brachten Natalie en Francisca origineel 

werk als ook zelf gearrangeerde stukken ten gehore.  

Voordat ze naar Amsterdam vertrok, was Francisca in 2014 lid van 

OCPZero (Orquestra de Câmara Portuguesa). Vervolgens nam zij in 2015 

deel aan de Summer Academy en Summer Tour van het European 

Union Youth Orchestra (EUYO), werkend onder leiding van Gianandrea 

Noseda and Xian Zhang. In de jaren daaropvolgend, kreeg ze de kans 

te werken met dirigenten als Martin Sieghart, Daniele Gatti, Etienne 

Siebens en Dima Slobodeniouk.  

Naast haar werk in diverse orkesten, heeft ze prijzen behaald op zowel 

nationale als internationale concoursen, zoals Concurso Internacional 

do Fundão, Concurso Nacional Paços de Brandão, Concurso “Vasco 

Barbosa”, Concurso Cidade de Vigo (Spanje), Grand Prize Virtuoso 

International Competition (Oostenrijk), Prémio Jovens Musicos en meer. 

Tevens heeft zij als soliste gespeeld met het CvA Symfonieorkest, 

Camerata Atlântica en Orquestra ARTAVE en was zij te horen bij National 

TV en Radio Antena 2 te Lissabon, Canal Porto te Oporto en 

Concertzender Actueel te Utrecht.  

Francisca startte op zesjarige leeftijd met vioollessen van Rosa Sá en Inês 

Saraiva aan het Orquestra Metropolitana. Ze zette haar studie voort aan 

de Academia de Música de Paredes en werd na een succesvolle 

auditie toegelaten tot conservatorium ARTAVE. Hier volgde ze lessen van 

Nuno Meira en voltooide hiermee haar muzikale opleiding in Portugal. 

Tijdens seizoen 2022-2023 is Francisca als soliste betrokken bij Grimm 

Duette, Orquestra Vigo 430 en zal ze diverse projecten met het 

Philharmonisch Orkest uitvoeren. Ze won ook een positie voor 1e viool bij 

het Residentie Orkest (Den Haag) 
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