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1ª PARTE 
Christian Mason
In the Midst of the Sonorous Islands, para 
ensemble, com participação do público 
(2016; c.30min.)*

1. Cerimonial
2. Pesado
3. Com intensidade crescente 
4.  Muito lentamente: vazando e fluindo 

suavemente, como um rio 

2ª PARTE 
Daniel Moreira 
Do Desconcerto do Mundo, para dois 
coros amadores e ensemble instrumental 
(2016; c.20min.)**

1. Abertura
2. Mote
3. Nocturno
4. O pobre e o rico
5. Coral
6. Cá neste escuro caos de confusão…

* Estreia em Portugal; encomenda da Art Mentor Foundation Lucerne

** Estreia mundial; encomenda da Casa da Música 
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“Nova música para novos públicos”: eis o mote 
deste concerto. Nele ouvimos duas peças 
recentíssimas (compostas, ambas, em 2016) 
que procuram criar uma relação diferente – 
mais inclusiva – com o público e a comunidade 
envolvente. Na verdade, essa “nova música” 
(ou seja, a música clássica contemporânea) 
tende muitas vezes a ser apreciada apenas 
em círculos restritos: mesmo muitos melóma‑
nos (a maior parte?) prestam ‑lhe pouca aten‑
ção. Se a responsabilidade disso é da própria 
música (hermética, inacessível), do público 
(conservador, sedento de entretenimento fácil) 
ou das instituições musicais (que dão pouco 
espaço à nova música), não cabe aqui discutir.

Assim, nas peças deste concerto, juntam ‑se 
ao Remix Ensemble – o agrupamento da Casa 
da Música especializado em música contem‑
porânea – intérpretes improváveis: o próprio 
público, na primeira peça (encomendada pela 
Art Mentor Foundation Lucerne, no âmbito de 
um projecto intitulado “O público como artista”, 
e apresentada já em vários palcos europeus – 
Londres, Frankfurt e Den Bosch – em Outubro 
e Novembro passado); e músicos amadores, na 
segunda (encomendada pela Casa da Música, 
em estreia absoluta). Na primeira peça, com 
efeito, o compositor inglês Christian Mason 
contraria a situação mais habitual em concertos 
de música clássica, em que o público se limita ao 
papel passivo de simplesmente ouvir a música 
(ao contrário, por exemplo, dos concertos de 
rock, em que frequentemente o público canta 
juntamente com o vocalista). Em vez disso, os 
membros do público são convidados a parti‑
cipar na performance musical, tocando vários 
instrumentos (conforme se explica em detalhe 
nas páginas seguintes). Esta situação deverá 
conduzir a uma forma diferente de escuta, 
como refere o compositor numa entrevista: 

“quando nos concentramos em fazer o nosso 
próprio som, ouvimos também mais cuidado‑
samente os sons que os outros estão a fazer à 
nossa volta”.

Na segunda peça do concerto, o composi‑
tor português Daniel Moreira (autor, também, 
destas linhas) mobiliza grupos amadores 
previamente existentes: Coral de Letras da 
Universidade do Porto, Orquestra Som da 
Rua e Grupo Coral “Cor da Voz”. Ao contrário 
da peça de Christian Mason, em que a maior 
parte do público aprende a peça no próprio 
concerto (e uma pequena parte participa num 
breve workshop prévio), neste caso os intér‑
pretes não ‑profissionais trabalharam a peça 
ao longo de vários meses. O envolvimento 
dos não ‑profissionais é, portanto, neste caso, 
mais selectivo (menos inclusivo), mas também 
mais prolongado. 

Não é inédito o esforço de juntar amadores 
a profissionais ou convidar o público a partici‑
par na música. Em relação ao primeiro aspecto, 
lembramos a apresentação, em 2013, aqui na 
Casa da Música, de Experimentum Mundi de 
Giorgio Battistelli, uma obra interpretada por 
5 vozes femininas “naturais” (não treinadas) e 
16 artesãos que fazem música com os sons dos 
seus instrumentos de trabalho. 

Na verdade, não é muito habitual que a 
música contemporânea seja suficientemente 
acessível para que amadores (e menos ainda 
membros do público) a possam tocar. Geral‑
mente é demasiado exigente do ponto de 
vista técnico para que isso possa aconte‑
cer – com algumas excepções, como as que 
acima se referiram. Mesmo entre os músi‑
cos profissionais, a música contemporânea 
destina ‑se, frequentemente, a grupos espe‑
cializados (como o Remix Ensemble). Não era 
assim noutras épocas. Muita da música escrita 
por Bach, Mozart ou Beethoven destinava ‑se, 
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justamente, a músicos amadores, ou a diferen‑
tes combinações de profissionais e amadores. 

Quanto à participação do público, recorda‑
mos um outro concerto nesta sala, em 2014, em 
que o Remix Ensemble interpretou uma obra do 
compositor chinês Tan Dun, intitulada Circles, 
em que é pedido ao público, em alguns momen‑
tos, para participar na música (fazendo vários 
sons vocais). Para Tan Dun, na verdade, a parti‑
cipação do público (a que ele frequentemente 
recorre) é uma forma de criar uma experiên‑
cia musical mais plena, como se todos – músi‑
cos e público – convergissem numa espécie de 
ritual místico. E já o seu mentor – John Cage – 
tinha esbatido as diferenças entre compositor, 
intérprete e público, como se vê em 4’33’’, em 
que o intérprete permanece em silêncio e, por 
isso, os únicos sons que se ouve na sala são os 
do público, ou em 33 ‑1/3, uma instalação inte‑
ractiva em que os visitantes de um museu têm à 
sua disposição uma série de discos que podem 
pôr a tocar (e é nisso que consiste a música). 
Mais recentemente, vários compositores têm 
recorrido às novas tecnologias (por exemplo, 
smartphones) para interagir com o público e 
fazê ‑lo participar directamente no espectá‑
culo. Não é esse o caso, contudo, da peça de 
Christian Mason: respondendo, numa entre‑
vista, a uma questão sobre o papel dos novos 
media na sua obra, o compositor diz que não 
é muito importante (excepto para publicitar o 
concerto), e que tem “a esperança de que todos 
nos possamos esquecer do Facebook por uns 
minutos durante o concerto”.
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Christian Mason
LONDRES, 1 DE NOVEMBRO DE 1984

In The Midst of the Sonorous Islands, para 
ensemble, com participação do público

Não é esta a primeira vez que o compositor 
britânico Christian Mason envolve o público na 
sua música. Já em In Time Entwined, In Space 
Enlaced, uma obra que compôs em 2008 para 
a London Sinfonietta, havia um momento em 
que parte do público participava, tocando 
harmónica. Aliás, Mason ficou, desde então, 
especialmente afeiçoado a este instrumento, 
voltando a pedir a parte do público para o 
tocar na peça que hoje ouvimos. Mas o papel 
do público na peça desta noite – In The Midst 
of the Sonorous Islands – é muito mais signifi‑
cativo do que naquela peça de 2008: para já, 
o público (no seu conjunto) toca não apenas 
harmónica, mas um total de 5 instrumentos 
diferentes; além disso, participa em todos 
os andamentos (não apenas num pequeno 
momento), dependendo toda a estrutura da 
obra da relação que se estabelece entre os 
músicos profissionais e o público.

Em relação aos primeiros, trata ‑se de um 
ensemble de 16 instrumentos, que Mason 
divide em dois grupos. Um deles é constituído 
por 9 solistas, que começam por tocar fora do 
palco, dele gradualmente se aproximando ao 
longo dos quatro andamentos em que a obra 
se divide (desta forma, em parte substancial 
da peça, os solistas tocam perto do próprio 
público, mais ainda esbatendo as fronteiras 
entre intérprete e ouvinte). Um outro grupo, 
constituído pelos restantes 7 músicos, fica 
sempre em palco: Mason chama a esse grupo 
“continuo”, aludindo ao conjunto de instrumen‑
tos que no período Barroco realizava a base 

harmónica de uma peça. No primeiro anda‑
mento, cada músico fora do palco toca indivi‑
dualmente (uns mais rápido, outros mais lento: 
cada músico segue, na verdade, uma pulsação 
diferente); no segundo andamento, tocam em 
duos (cada duo com uma diferente pulsação); 
no terceiro, em trios; e, no quarto, ao juntarem‑
‑se em palco ao continuo, tocam todos juntos 
(ouvindo ‑se uma pulsação única em toda a 
música).

Quanto ao público, como se referiu acima, 
toca um total de 5 instrumentos e está também 
dividido em dois grupos. Um primeiro grupo é 
constituído por pessoas que simplesmente 
aparecem no concerto, sem nenhuma prepa‑
ração prévia. Para este grupo saber o que fazer, 
há, antes de começar a peça, um pequeno 
ensaio. Um segundo grupo é constituído por 
pessoas que participaram num workshop 
prévio e, assim, ao chegar ao concerto, já sabem 
o que fazer: trata ‑se, neste caso, de jovens estu‑
dantes do Conservatório de Música do Porto e 
músicos do Factor E!. Ao primeiro grupo cabe 
tocar três instrumentos: papel de alumínio, 
correias metálicas e bolas Boading (conheci‑
das como bolas chinesas); ao segundo grupo: 
harmónica e garrafas de vidro. Com excepção 
da harmónica, trata ‑se, claro, de objectos do 
quotidiano, originalmente não musicais, que 
Mason transforma aqui em instrumentos musi‑
cais. Como diz o próprio compositor na parti‑
tura, “a ideia central da peça é a participação 
de todo o público num processo quase alquí‑
mico de transformar som bruto em música: criar 
forma a partir da matéria”.

A cada pessoa do público cabe tocar um 
instrumento apenas. Por exemplo, dos que 
chegam ao concerto sem preparação prévia, 
uns tocarão papel de alumínio, outros corren‑
tes metálicas, outros bolas chinesas: ninguém 
toca mais do que um instrumento. Mas como é 
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que cada pessoa sabe quando tocar? E como 
tocar? Em relação à primeira questão, Mason 
concebeu um sistema simples: o percussionista 
do ensemble, que está em palco, dá sinais para 
o público começar e parar de tocar: por exem‑
plo, quando toca o prato de orquestra em palco, 
é um sinal para quem toca correntes metálicas 
entrar; e quando toca o bombo, é um sinal para 
todo o público parar. A tabela abaixo enumera 
todos esses sinais para o primeiro grupo do 
público (sem preparação prévia). 

A tabela responde também à questão 
como tocar?, ao indicar a acção e a sonori‑
dade que deve ser feita com cada instrumento 
(tudo isto é explicado no ensaio com o público 
antes da performance). É importante notar 

que cada pessoa deve tocar o seu instrumento 
individualmente, sem se preocupar em fazer 
exactamente igual ao seu vizinho: uns tocarão 
mais rápido, outros mais lento. Além disso, as 
pessoas são encorajadas a parar de fazer som 
de vez em quando, alternando som e silêncio, 
de modo a ouvir o som a vir de diferentes sítios 
da sala. Em suma, o que conta mais é o efeito 
global – um efeito sonoro extremamente rico 
e sugestivo. Mergulhar no fascínio desse som 
– e no fascínio da forma como ele viaja atra‑
vés de todo o espaço da sala de concerto: eis o 
desafio (e a experiência) que Christian Mason 
nos proporciona com esta peça.

Instrumento Acção/Som Sinal de entrada Sinal de saída

Papel de alumínio
Mexer gentilmente, em pequenas ondas: 
som como o crepitar do fogo Thunder sheet

Bombo  
(ou conga ou bongós)

Correntes metálicas
Levantar e deixar cair:  
como o som de um grilo Pratos

Bombo  
(ou conga ou bongós)

Bolas chinesas Abanar junto ao ouvido:  
som tilintante

Sinos tubulares Bombo  
(ou conga ou bongós)
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Daniel Moreira 
PORTO, 4 DE NOVEMBRO DE 1983

Do Desconcerto do Mundo, para dois 
coros amadores e ensemble instrumental

É naturalmente de Camões (1524 ‑1580) que 
vem o título desta peça, mais precisamente 
da muito conhecida redondilha intitulada 
Ao Desconcerto do Mundo:

Os bons vi sempre passar
No mundo graves tormentos;
E para mais me espantar,
Os maus vi sempre nadar
Em mar de contentamentos.
Cuidando alcançar assim
O bem tão mal ordenado,
Fui mau, mas fui castigado.
Assim que, só para mim,
Anda o mundo concertado.

Este poema é estranhamente similar – no 
conteúdo e mesmo na métrica (igualmente 
heptassilábica) – a um outro, escrito umas déca‑
das antes por Garcia de Resende (1470 ‑1536):

Vimos os bons descaídos,
e os maus mui levantados,
virtuosos desvalidos,
os sem virtudes cabidos
por meios falsificados,
a prudência escondida,
a vergonha submetida,
o mentir mui disfarçado,
o saber desestimado
a falsidade crescida.

Ambos os poemas são musicados nesta 
peça. O de Camões é cantado pelo Coro I 
(Coral de Letras da Universidade do Porto), no 
quinto andamento (a obra no total tem seis); 
o de Garcia de Resende aparece no segundo 
andamento, alternadamente cantado pelo 
Coro I e sussurrado pelo Coro II (Orquestra 
Som da Rua e Grupo Coral “Cor da Voz”).

No sexto (e último) andamento, é musicado 
um outro poema de Camões: Cá Nesta Babi‑
lónia, um soneto que igualmente descreve um 
mundo – um escuro caos de confusão – tomado 
pelo mal e pela corrupção, pela cobiça e pela 
vileza (abaixo encontra ‑se apenas a parte do 
poema utilizada na música):

Cá nesta Babilónia, donde mana
Matéria a quanto mal o mundo cria;
Cá onde o puro Amor não tem valia,
Que a Mãe, que manda mais, tudo profana; 

Cá, onde o mal se afina, e o bem se dana
E pode mais que a honra a tirania;
Cá, onde a errada e cega Monarquia
Cuida que um nome vão a desengana;

Cá, neste labirinto, onde a nobreza
Com esforço e saber pedindo vão
Às portas da cobiça e da vileza.
Cá, neste escuro caos de confusão.

Além destas fontes eruditas, há também 
textos – quadras – de origem popular, que igual‑
mente tocam na temática do desconcerto do 
mundo. Um deles (musicado no quarto anda‑
mento, em que ouvimos também instrumentos 
tradicionais portugueses e melodias folclóri‑
cas) fala do contraste entre ricos e pobres e 
da intolerância e despeito mostrados pelos 
primeiros em relação aos segundos:
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O pobre pediu ao rico
um bocadinho de pão
o rico lhe respondeu
vai trabalhar mandrião.

Um outro (que aparece também no quarto 
andamento) mostra ‑nos o pobre lamentando 
a sua miserável condição:

Minha mãe, minha mãezinha,
Para quem trabalho eu?
Trabalho, mato o meu corpo,
Não tenho nada de meu!

Outros poemas populares (combinados, no 
sexto andamento, com o soneto de Camões) 
falam ‑nos das consequências mais trágicas e 
ameaçadoras a que pode conduzir o descon‑
certo do mundo – a guerra:

Vejo mar, não vejo terra,
Vejo espadas a luzir,
Vejo o meu amor na guerra
E não lhe posso acudir.

Há ainda dois andamentos exclusivamente 
instrumentais: um deles (o primeiro) serve de 
abertura; o outro (o terceiro), de interlúdio. A 
peça no seu todo é, então, uma espécie de 
cantata: um conjunto de andamentos maio‑
ritariamente vocais que estão ligados, não 
por um sentido narrativo, mas por explora‑
rem, sob diferentes perspectivas, uma temá‑
tica comum. Essa temática, claro, não é nova 
(basta ver o quão antigos são os poemas de 
Resende e Camões), mas tem evidentes ecos 
neste mundo crescentemente caótico, confuso 
e incerto – desconcertado – em que, em 2016, 
nos encontramos.

Interagem nesta peça, então, três grupos, 
numa mistura deliberadamente heterogénea: 

(1) um ensemble instrumental de músicos pro‑
fissionais, especializados em música contem‑
porânea (o Remix Ensemble); (2) um primeiro 
coro que, embora amador, integra nas suas 
fileiras alguns músicos profissionais e tem 
mesmo no seu repertório alguma música do 
século XX (o Coral de Letras da Universidade 
do Porto); (3) um segundo coro em que prati‑
camente ninguém lê música e que é essencial‑
mente constituído por pessoas de meios sociais 
mais desfavorecidos (Orquestra Som da Rua) 
ou frequentadores de um centro comunitário 
(Grupo Coral “Cor da Voz”, da Santa Casa da 
Misericórdia da Maia) – neste terceiro grupo, 
os membros da Orquestra Som da Rua tocam 
também vários instrumentos de percussão.

Note ‑se que esta divisão em três níveis 
distintos de treino e experiência musical não 
significa que o primeiro grupo (o Remix) seja 
sempre o mais importante, ou que o terceiro 
(Som da Rua e Cor da Voz) tenha sempre uma 
função secundária. Aliás, nas partes vocais (que 
preenchem mais de metade da peça) são os 
coros que estão em primeiro plano, tendendo 
o Remix a ficar num plano mais recuado, acom‑
panhando as vozes. 

Apesar disso, a peça não tenta disfarçar as 
diferenças entre os vários grupos. Ao Coro I, 
por exemplo, cabe música mais complexa e 
elaborada do que ao Coro II, que tem música 
mais simples, e é o ensemble profissional que 
tem, de todos, a escrita mais virtuosística. Na 
verdade, os três grupos podem ser vistos como 
uma espécie de microcosmos da sociedade 
no seu todo, com as suas diferentes classes 
sociais – das privilegiadas às desfavorecidas, 
passando pela “classe média”. As forças envol‑
vidas na peça reflectem também, desta forma, 
as profundas desigualdades que caracterizam 
as nossas (desconcertadas) sociedades.

DANIEL MOREIRA, 2016
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Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partitu‑
ras complexas de todos os estilos e épocas, 
a par de uma grande criatividade dramatúr‑
gica, tornou Peter Rundel um dos maestros 
mais requisitados pelas principais orquestras 
europeias. É convidado regularmente para diri‑
gir a Orquestra da Rádio da Baviera, Orques‑
tra Sinfónica Alemã e Orquestra Sinfónica da 
Rádio de Berlim, Sinfónica da Rádio de Estu‑
garda, Sinfónica WDR de Colónia e orquestras 
das rádios de Hamburgo, SWR de Baden‑
‑Baden, Frankfurt, Saarland, ORF de Viena e 
Orquestra Nacional da RAI de Turim.

Dirigiu estreias mundiais de produções 
na Ópera do Estado da Baviera, Festwochen 
de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival de 
Bregenz e Schwetzinger SWR Festspiele, traba‑
lhando com encenadores prestigiados como 
Peter Konwitschny, Peter Mussbach, Philippe 
Arlaud, Heiner Goebbels, Reinhild Hoffmann, 
Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) e Willy 
Decker. O seu trabalho na ópera inclui o repertó‑
rio tradicional (dirigiu A Flauta Mágica na Ópera 
Alemã de Berlim e König Kandaules, Hänsel und 
Gretel e As Bodas de Fígaro na Volksoper de 
Viena) e também produções de teatro musi‑
cal contemporâneo inovador como Donners‑
tag do ciclo Licht de Stockhausen, Massacre 
de Wolfgang Mitterer e as estreias mundiais 
das óperas Nacht de Georg Friedrich Haas, Ein 
Atemzug – die Odyssee de Isabel Mundry e Das 
Märchen e La Douce de Emmanuel Nunes. A 
produção espectacular de Prometheus, que 
Rundel dirigiu na Ruhrtriennale, foi premiada 
com o Carl ‑Orff ‑Preis em 2013.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha‑
fen, Alemanha, e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver 

e Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen 
e Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg 
foi também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Entre 1984 e 1996, integrou como violi‑
nista o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvol‑
vido colaborações com o Ensemble Recher‑
che, Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble inter‑
contemporain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou ‑se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este 
agrupamento em importantes festivais euro‑
peus. Depois da aclamada produção Ring Saga 
(Wagner/Dove), gravada pelo canal de televi‑
são ARTE, Rundel dirigiu a estreia mundial da 
ópera de Francesco Filidei Giordano Bruno no 
Porto, em 2015, uma co ‑produção entre a Casa 
da Música e o T&M Paris. A produção foi ainda 
apresentada em Estrasburgo, Reggio Emilia, 
Milão, Caen e Paris. Em Março de 2016, diri‑
giu De Materie de Louis Andriessen no Armory 
Hall de Nova Iorque, com encenação de Heiner 
Goebbels, uma produção que estreou na Ruhr‑
triennale 2014. Na temporada 2016/2017, foi 
convidado pelo Teatro Argentino la Plata para 
apresentar De Materie e estreia ‑se no Gran 
Teatre del Liceu dirigindo pela primeira vez em 
Espanha a ópera Quartett de Luca Francesconi. 

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido pelos 
maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper 
de Roo, Pierre  ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter 
Rundel, Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel 
e Baldur Brönnimann, entre outros. 

No plano internacional apresentou  ‑se em 
Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, 
Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, Ourense, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Hamburgo, 
Luxemburgo e Bruxelas, incluindo festivais como 
Wiener Festwochen e Wien Modern (Viena), 
Agora (IRCAM – Paris) e Printemps des Arts 
(Monte Carlo). Entre as obras interpretadas em 
estreia mundial incluíram  ‑se duas encomen‑
das a Wolfgang Rihm, o concertino para piano 
Jetzt genau! de Pascal Dusapin no programa 
de encerramento do Festival Musica de Estras‑
burgo, Le soldat inconnu de Georges Aper‑
ghis (uma encomenda da ECHO), Da capo de 
Peter Eötvös e a ópera Giordano Bruno de Fran‑
cesco Filidei, apresentada no Porto, Estrasburgo, 
Reggio Emilia e Milão. Fez a estreia mundial da 
nova produção da ópera Quartett de Luca 
Francesconi, com encenação de Nuno Cari‑
nhas, apresentada no Porto e em Estrasburgo. 
O projecto Ring Saga, com música de Richard 
Wagner adaptada por Jonathan Dove e Graham 
Vick, levou o Remix Ensemble ao Festival Musica 
de Estrasburgo, Cité de la Musique em Paris, 

Saint  ‑Quentin  ‑en  ‑Yvelines, Théâtre de Nîmes, 
Le Théâtre de Caen, Grand Théâtre du Luxem‑
bourg e Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2016, merecem 
destaque as retrospectivas das obras de George 
Aperghis, Alfred Schnittke e Heinz Holliger, um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
com encenação de Nuno Carinhas, e a estreia 
mundial de novas composições de António Brei‑
tenfeld Sá ‑Dantas e Daniel Moreira.

O Remix tem treze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte  ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Pascal Dusapin, Luca Francesconi 
e Unsuk Chin. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013.  
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Coral de Letras da 
Universidade do Porto

Premiado em vários festivais internacionais, 
o Coral de Letras da Universidade do Porto 
manteve uma intensa actividade ao longo da 
sua história, realizando centenas de concertos 
em Portugal e no estrangeiro, incluindo digres‑
sões por Espanha, Bélgica, França, Alemanha, 
Luxemburgo e Holanda.

A actividade do CLUP alimenta ‑se, natu‑
ralmente, do repertório a cappella de todas as 
épocas e também de géneros como a cantata, 
a oratória, a música coral sinfónica, num leque 
de estilos tão vário e tão distante quanto 
Jephté de Carissimi e Dies Irae de Penderecki, 
passando por Buxtehude, Bach (várias canta‑
tas, Oratória de Natal), Haydn (Stabat Mater, 
A Criação), Mozart (Requiem, Davidde Peni‑
tente), Bomtempo (Quatro Absolvições, em 
primeira audição moderna), Beethoven (Nona 
Sinfonia), Mendelssohn (Sonho de Uma Noite 
de Verão), Fauré (Requiem), Janáček (ópera 
A Raposinha Matreira), Prokofieff (Cantata para 
o Vigésimo Aniversário da Revolução de Outu‑
bro), Britten (Cantata Misericordium, The Prodi‑
gal Son, War Requiem), Fernando Lopes ‑Graça 
(Requiem pelas Vítimas do Fascismo em Portu‑
gal, Victorino d’Almeida (Sinfonia Concertante), 
Fernando C. Lapa (no coração do Porto).

Actuou, assim, com a Orquestra Sinfónica 
do Porto, Orquestra Filarmónica de Moscovo, 
Régie Sinfonia, Orquestra Clássica do Porto, 
Orquestra Artave, Orquestra Esproarte, Ópera 
de Birmingham, Remix Ensemble, Orquestra 
Nacional do Porto, Orquestra do Norte, Orques‑
tra do Algarve, Orquestra Barroca Casa da 
Música e outras várias formações, sob a direc‑
ção dos maestros Gunther Arglebe, Álvaro 
Salazar, Graça Moura, António Soares, Silva 

Pereira, Ferreira Lobo, Osvaldo Ferreira, Joana 
Carneiro, Dimitri Kitaenko, Mark Stephenson, 
Pietro Bellugi, Omri Hadari, Tim Lole, Martin 
André, Marc Tardue, Jaap ter Linden, Yves Abel 
e do seu próprio Director Artístico.

Mas é a música portuguesa que ocupa, por 
princípio, o lugar de relevo nos seus programas, 
assumindo aí especial importância quer a poli‑
fonia dos séculos XVI a XVIII, quer a obra de 
vários compositores dos séculos XX e XXI, com 
destaque para a de Fernando Lopes ‑Graça, de 
que produziu algumas primeiras audições.

Nesse contexto se integra a gravação de um 
álbum inteiramente preenchido com obras de 
Lopes ‑Graça, a convite do compositor e por 
si mesmo escolhidas, e da série Onze Enco‑
mendações das Almas para a RTP, com reali‑
zação de Correia Alves, bem como a estreia 
das obras: 6 Chorsätze für gemischten Chor, 
nach Gedichten von Eduard Mörike, de Filipe 
Pires; Motetes para um Tempo de Paixão, de 
Eurico Carrapatoso (ciclo dedicado ao CLUP), 
no âmbito do 1º Ciclo de Música Sacra de Viana 
do Castelo; cantata no coração do Porto, de 
Fernando C. Lapa, criada para o Centenário 
da Universidade do Porto, efeméride a que se 
destinou também Uma Antologia (Im)Possível, 
colhida nas XXIV séries de Canções Regionais 
Portuguesas e nas duas Cantata(s) do Natal 
de Fernando Lopes ‑Graça – o mais recente 
registo discográfico do Grupo.

O Coral de Letras da Universidade do Porto, 
instituição de utilidade pública, tem o apoio da 
Reitoria da Universidade do Porto, tendo sido 
agraciado com a Medalha de Mérito Cultural do 
Ministério da Cultura e com a Medalha de Mérito 
– Grau Ouro pela Câmara Municipal do Porto 

No presente ano, o CLUP celebra o seu quin‑
quagésimo aniversário, sendo dirigido desde a 
sua fundação por José Luís Borges Coelho. 
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Orquestra Som da Rua

O Som da Rua é um projecto do Serviço 
Educativo da Casa da Música que surgiu em 
Outubro de 2009 e integra utentes de várias 
instituições comunitárias e de solidariedade 
social que fazem parte da Liga para a 
Inclusão Social. Promove sessões semanais 
onde se realiza um conjunto de actividades 
musicais (prática vocal e instrumental, 
composição de temas), pretendendo ‑se, 
para além da prática musical, contribuir 
para a estruturação e auto ‑estima das 
pessoas que frequentam o projecto e que 
gradualmente encontram nesta iniciativa 
um espaço de acolhimento. O Som da Rua 
é dirigido desde a sua criação por Jorge 
Prendas.

Grupo Coral “Cor da Voz”

Este grupo foi inicialmente criado fruto de uma 
parceria entre a Santa Casa da Misericórdia da 
Maia e o Serviço Educativo da Casa da Música, 
em 2008, no âmbito do programa “A Casa Vai 
a Casa” e do projecto “Sonópolis”. A partir des‑
sa experiência, a Misericórdia da Maia assumiu 
este projecto que tem trabalhado, numa ópti‑
ca inclusiva, com beneficiários de RSI, cidadãos 
em condição de sem abrigo, toxicodependen‑
tes em fase de reinserção, pessoas aposenta‑
das, utentes de Centro de Dia e Lar e pessoas 
da comunidade alargada.

Mais do que a criação de obras musicais 
ou a ocupação de tempos livres, visa ‑se com 
a iniciativa criar oportunidades de convívio, 
de intercâmbio de ideias e experiências, de 
fomento da solidariedade e entreajuda, assim 
promovendo a interacção e inclusão social de 
todos os participantes.

Pretende ‑se combater os fenómenos de 
exclusão social, comportamentos sociais des‑
viantes como a depressão e o alcoolismo, o iso‑
lamento (principal factor de vulnerabilidade na 
população idosa), fortalecer o empoderamento 
da população sénior, excluída e/ou em risco de 
exclusão e fomentar os laços inter ‑relacionais.

Através de encontros semanais, este traba‑
lho tem por objectivo a promoção da multicul‑
turalidade e musicalidade entre os diferentes 
elementos do grupo, bem como um reconhe‑
cimento pessoal e uma auto ‑estima positiva.

O Grupo Coral “Cor da Voz” é dirigido por 
António Miguel Teixeira.



Remix Ensemble 
Casa da Música

Violino 
Angel Gimeno
José Pereira

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Oliver Parr

Contrabaixo  
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor J. Pereira

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Ales Klancar

Trombone
Ricardo Pereira

Tuba
Adélio Carneiro

Percussão
Mário Teixeira
Manuel Campos

Piano/Teclados
Jonathan Ayerst

Harpa
Carla Bos

Coral de Letras da 
Universidade do Porto

Sopranos
Ana Barbosa
Ana Anahory
Ana Luísa Carvalho
Anita Magalhães
Carolina Santos
Dalila Teixeira
Iryna Horbatyuk
Isabel Pereira
Luísa Afonso
Luísa Ramos
Luísa Vilarinho
Margarida Rocha
Maria José Filipe
Marta Coimbra
Nadya Kolesnyk
Paula Brochado
Paula Oliveira
Sara Cruz

Contraltos
Albertina Brochado
Aldina Pereira
Alice Santos
Ana Isabel Almeida
Ana Maria Marques
Andreia Fernandes
Cristina Trigo
Fernanda Rodrigues
Isabel Ferreira
Maria João Castro
Maria Mota
Natércia Silva
Rumi Sakamoto
São Luís Schoner
Sílvia Quaresma
Virgínia Lopes

Tenores
Adérito Gomes
António Tavares
Bernardo Pinhal
Carlos Antunes
Carlos Semedo
José Dias
José Vieira
Pedro Marques

Baixos
Abílio Machado
Cristiano Gomes
Ilídio Brochado
João Martins
João Rodrigues
Jorge Grave
José João Silva
José Ribeiro
Miguel Bastos
Rui Mendes
Sérgio Santos



Orquestra
Som da Rua 

Flauta Transversal
Daniel Sousa

Guitarra Eléctrica
Pedro Cardoso (Peixe)

Percussões
Paulo Coelho de Castro

Baixo Eléctrico
Tiago Oliveira

Vozes e Percussões
Alda Albino
Ana Ribeiro
Ana Martins
Anabela Silva
António Mendes
Armindo Silva
Áurea Ferreira
Carlos Garcia
Carlos Mesquita
Carlos Soares
Catarina Pinto
Crescença Conceição
Cristina Pinto
Eduardo Mateus
Fernando Ferreira
Filipa Barros
Francisco Amorim
Gabriel Silva
Isaura Santos
João Ferreira
João Guedes
Joaquim Jorge
Jorge Augusto
José Chaves
José Fernandes
José Gomes
José Morais
José Oliveira
José Pinheiro
José Silva
Lucília Cardoso
Manuel Marques

Manuel Silva
Maria Pereira
Mário Neves
Marta Terra
Milene Duarte
Mónica Moreira
Rui Mesquita
Sónia Oliveira

Escola Superior de 
Educação (IPP)1

Carlos Garcia
Bruno Teixeira
Rita Lima
Orlanda Machado
Mariana Carneiro
Teresa Oliveira
Jorge Oliveira
João Reis
António Bessa
Daniel Dias
Pedro Rodrigues
Catarina Costa
Andreia Carrinho

Francisco Carvalho

Grupo Coral 
“Cor da Voz”

Abílio Firme 
Ana Soares 
Ana Ribeiro 
António Fernandes
Domingos Vasconcelos
Fernanda Carvalho 
Hermínia Pereira 
Ilídio Cruz
Isilda Ferreira 
Ivan Stoilov
João Pacheco 
Joaquim Gomes

1 Participação especial dos alunos do 
3º ano da Licenciatura em Educação 
Musical da Escola Superior de Educa-
ção do Instituto Politécnico do Porto.

Joaquim Seabra  
Luísa Antunes 
Manuel Ramos 
Maria de Lourdes Alves  
Maria Fátima Sousa
Maria Fernanda Maia 
Maria Leonor Almeida  
Maria Faria  
Maria Sousa
Mário Silva  

Conservatório de 
Música do Porto2

Ana Raquel Carvalho
Beatriz Campos 
Bernardo Dias
Carolina Pereira
Duarte Vale
Ema Lecomte
Francisca Morim
Inês Cunha 
José Paulo Gonçalves
José Pedro Fangueiro 
Margarida Bastos
Maria do Rosário Tormenta
Marta Vilaça
Miguel Gomes
Pedro Alves
Pedro Andrade
Raúl Represas 
Renata Oliveira
Rodrigo Pinho
Soraia Barros

Factor E!2

Nuno Peixoto de Pinho
António Miguel Teixeira
Paulo Coelho de Castro
Pedro Cardoso (Peixe)
Daniel Sousa
Tiago Oliveira
Liliana Marinho

2 Participação especial na obra de 
Christian Mason, a partir da plateia.



FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AGEAS PORTUGAL,

BA VIDRO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

CIN, S. A. 

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

SDC INVESTIMENTOS SGPS, S.A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PHAROL, SGPS, S.A.

PORTO EDITORA, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

RAR 

NEW COFFEE 

PATHENA / I2S

PRIMAVERA BSS

LUCIOS

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  
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