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1ª PARTE

Johannes Brahms 
Variações sobre um tema de Haydn, op. 56a 
(1873; c.17min)

Tema: Andante
Var. I: Poco più animato
Var. II: Più vivace
Var. III: Con moto
Var. IV: Andante con moto 
Var. V: Vivace 
Var. VI: Vivace
Var. VII: Grazioso
Var. VIII: Presto non troppo 
Finale: Andante

Joseph Haydn 
Sinfonia n.º 45 em Fá sustenido menor, 
“do Adeus” (1772; c.27min)

1. Allegro assai
2. Adagio
3. Menuetto: Allegretto
4. Finale: Presto – Adagio

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRAHMS

2ª PARTE

Johannes Brahms 
Sinfonia n.º 1 em Dó menor, op. 68 
(1876; c.45min)

1. Poco sostenuto – Adagio
2. Andante sostenuto
3. Un poco Alegretto e Grazioso
4.  Adagio – Più andante – Allegro non 

troppo ma con brio – Più allegro



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS CICLO INTEGRAL 
DAS SINFONIAS DE BRAHMS

Maestro Michael Boder 
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/223301427
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Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Variações sobre um Tema de Haydn

Fotografias de época do apartamento onde 
Brahms residiu, no final da vida, mostram que 
tinha no seu quarto um busto em porcelana 
do compositor Joseph Haydn. Esta colocação 
privilegiada sugere uma ligação mais próxima 
entre os dois criadores do que a pesquisa 
musicológica assume, ao estabelecer sobre‑
tudo paralelos com Beethoven ou Schumann 
em relação à produção de Brahms. A influên‑
cia de Haydn, manifestada através da inspira‑
ção de temas e técnicas em algumas obras de 
Brahms, revela ‑se de forma mais directa nos 
títulos de duas obras que compôs: as Varia-
ções sobre um Tema de Haydn para 2 pianos 
op. 56b, e a sua versão orquestral, op. 56a, com 
o mesmo título. Ironicamente, a obra a que 
Brahms recorreu para escolher o tema para 
estas Variações, o Divertimento em Si bemol 
maior (Hob. II: 46) para instrumentos de sopro, 
não terá sido composta por Haydn. Embora não 
haja certezas quanto à autoria deste Diverti-
mento, é hoje consensual que não foi escrito 
por Haydn, mas essa informação não estava 
disponível na altura de composição das Varia‑
ções para orquestra e para 2 pianos de Brahms, 
que foram criadas no mesmo período, por volta 
de 1873. O tema escolhido por Brahms inicia o 
segundo andamento do Divertimento, com o 
título “Chorale St. Antoni”. Brahms baseou as 
suas Variações para orquestra nesta melodia, 
estruturando a obra numa sequência de Tema, 
8 variações e Finale.

Numa carta enviada em 1856 a um amigo, o 
violinista Joseph Joachim (1831 ‑1907), Brahms 

referiu algumas das suas ideias acerca da 
variação, um género de longa história na produ‑
ção instrumental erudita: “De vez em quando 
penso sobre o formato de variação e acho 
que devia ser mais estrito e puro. […] Acho, 
no entanto, que os Modernos (nós os dois!) 
frequentemente (não sei a expressão correcta) 
complicamos o tema. Retemos ansiosamente 
toda a melodia, mas não a manipulamos livre‑
mente. Não criamos nada de novo com ela, pelo 
contrário, sobrecarregamo ‑la. Torna ‑se então 
irreconhecível”.

Estas preocupações de Brahms, quanto 
à procura de um equilíbrio criativo entre uma 
ligação perceptível a um tema base e um nível 
adequado de complexidade no seu trata‑
mento em variação, estão reflectidas nas técni‑
cas aplicadas nestas Variações. O tema não 
volta a ser reiterado de forma literal após a sua 
exposição inicial pelos instrumentos de sopro, 
com um acompanhamento em pizzicato nos 
violoncelos e contrabaixos. As Variações, no 
entanto, mantêm a estrutura deste tema, que 
é constituída por duas secções, repetidas, de 
10 e 19 compassos. Em algumas das suas varia‑
ções, Brahms mantém a repetição literal das 
secções já presente no tema, mas apresenta 
também variações (3ª, 4ª, 5ª e 8ª) com repe‑
tições diferenciadas; ou seja, constrói nestes 
casos novas variações a partir de material já 
de si variado. O uso desta estrutura fixa e o 
facto de a sequência harmónica do tema não 
ser significativamente alterada potenciam a 
ligação ao mesmo, já que, no resto da obra, 
Brahms não recorre à citação literal do tema. 
Entre as técnicas empregues pelo compositor, 
e que constituem o factor de novidade e varia‑
ção em relação ao tema, destacam ‑se o uso 
de tempos contrastantes nas diversas varia‑
ções, a ornamentação através da modificação 
de padrões melódicos e rítmicos (um recurso 
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presente em todas as variações), a utilização 
do modo menor na 2ª, na 4ª e na 8ª variação, o 
recurso a diferentes tipos de articulação (como 
o stacatto da 5ª variação), a sugestão do carác‑
ter de dança na 6ª e na 7ª variação, ou o uso de 
técnicas polifónicas na 8ª variação e no expan‑
sivo Finale. Este Finale apresenta também 
a particularidade, para além de não seguir a 
estrutura fixa do tema, de ter como base uma 
sequência melódica de tessitura grave com 5 
compassos, repetida obstinadamente durante 
quase toda esta secção. O procedimento apli‑
cado aqui por Brahms remete para uma técnica 
histórica de variação, a passacaglia, e podemos 
aqui vislumbrar uma reverência do compositor 
à história de um género que o fascinou.

Joseph Haydn 
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732 

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 45 em Fá sustenido menor, 
“do Adeus”
 
A Sinfonia n.º 45 de Joseph Haydn pertence a 
uma fase da produção do compositor caracte‑
rizada como pertencente à estética do Sturm 
und Drang, movimento literário de língua 
alemã que marcou, na década de 1770, a obra 
de autores como Goethe ou Schiller. Apesar 
do alheamento de Haydn relativamente às 
correntes literárias do seu tempo, há uma liga‑
ção marcante entre os princípios do Sturm und 
Drang (que privilegiava a expressão dos senti‑
mentos e valorizava o lado sombrio e pessi‑
mista na escolha de temas) e a exploração de 
efeitos de contrastes e a expressividade da 
escrita de Haydn no início da mesma década.

A Sinfonia n.º 45 foi composta em 1772 e 
resulta, tal como grande parte da produção 

de Haydn, das tarefas que desempenhava 
enquanto músico de capela da corte dos prín‑
cipes de Esterházy. Contrariando a crescente 
independência dos compositores da época, 
que levava a que optassem por desenvolver a 
sua actividade de forma autónoma e assumir 
vidas assaz cosmopolitas, não isentas de difi‑
culdades, Haydn estabeleceu ‑se como músico 
de corte durante quase três décadas. Algum 
isolamento daí decorrente teve as suas vanta‑
gens, conforme explicou Haydn: “O meu prín‑
cipe estava agradado com o meu trabalho, eu 
era elogiado e, como maestro, podia experimen‑
tar, observar o que melhorava ou prejudicava 
um efeito e, logo, aperfeiçoar, substituir, omitir, 
ou experimentar coisas novas; estava isolado 
do mundo, ninguém me podia desviar ou inco‑
modar, e vi ‑me forçado a tornar ‑me original.” 

A associação de Haydn aos príncipes de 
Esterházy iniciou ‑se em 1761, quando o jovem 
compositor se tornou assistente do Mestre 
de Capela dos Esterházy, Gregor Werner. À 
morte de Werner, em 1766, Haydn sucedeu ‑lhe, 
tornando ‑se o novo Mestre de Capela, evento 
que coincide, aliás, com a inauguração da nova 
residência de Verão dos príncipes, Eszterháza, 
frequentemente comparada a Versalhes pelo 
seu fausto. Haydn permaneceria ao serviço dos 
Esterházy praticamente até ao fim da sua vida: 
inicialmente com o Príncipe Paulo e, depois da 
morte deste em 1762, com o Príncipe Nicolau, 
melómano e músico amador. Na qualidade de 
Mestre de Capela, Haydn compunha e dirigia 
eventos musicais no palácio de Eisenstadt, 
residência principal dos Esterházy, e no palácio 
de Eszterháza, residência de Verão com salas 
de música e dois teatros, onde eram apresen‑
tadas óperas e espectáculos de marionetas. A 
morte de Nicolau em 1790 não dissolveria a liga‑
ção com o principado, já que Haydn manteve 
uma pensão generosa, mas finalmente pôde 
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escolher outros caminhos que o levariam a 
viajar até Londres e a estabelecer ‑se em Viena.

A marca do espírito do Sturm und Drang é 
nítida na Sinfonia n.º 45, onde os contrastes e a 
originalidade da instrumentação são caracte‑
rísticas importantes. A expansão de recursos 
estilísticos patente nesta obra tem uma liga‑
ção a uma história bastante conhecida, indis‑
soluvelmente associada a esta Sinfonia e ao 
seu nome (“do Adeus”). Os Esterházy abando‑
navam o palácio de Eisenstadt no Verão, que 
era passado em Eszterháza, e eram acompa‑
nhados nesta deslocação pelos seus músicos, 
que não estavam autorizados a levar as suas 
famílias. Quando o Príncipe Nicolau, em 1772, 
manifestou desejos de prolongar a sua esta‑
dia em Eszterháza, Haydn compôs uma sinfo‑
nia de características especiais que reflecte, 
por intermédio da música, o descontenta‑
mento dos músicos em relação a esta situa‑
ção. Embora a Sinfonia n.º 45 não seja uma 
obra programática em sentido estrito, o mate‑
rial que inclui é susceptível de interpretações 
simbólicas, representando o desalento dos 
músicos que se viam privados do convívio com 
os familiares.

A escolha para esta obra da tonalidade 
de Fá sustenido menor, uma tonalidade rara‑
mente usada na era clássica, revela já uma 
opção invulgar. Os vários andamentos mani‑
festamente contrastantes podem ser inter‑
pretados como apresentando estados de 
espírito diferentes, associados às circunstân‑
cias acima descritas. O Allegro assai inicial está 
claramente marcado pelo desespero, interrom‑
pido apenas por uma secção central de carác‑
ter lírico, representando quiçá a esperança na 
magnanimidade que a obra tencionava susci‑
tar. A tristeza é marcante no Adagio, onde os 
violinos em surdina apresentam material por 
vezes desconexo, sugestivo de desorientação 

e abatimento. Mas é sobretudo no Finale que 
a referência ao Adeus encontra a sua razão 
máxima: constituído por duas secções, começa 
com passagens orquestrais de carácter virtuo‑
sístico, de forma a simbolizar a impaciência dos 
músicos, terminando com um Adagio de estru‑
tura invulgar. Os instrumentos, começando 
pelos instrumentos de sopro, fazem interven‑
ções solísticas e encerram por fases a partici‑
pação no conjunto até que apenas dois violinos 
continuam a tocar, concluindo por sua vez o 
andamento em decrescendo gradual até ao 
silêncio. Na corte de Eszterháza, os músicos 
iam ‑se retirando, apagando as velas, à medida 
que terminavam a sua intervenção. Esta reivin‑
dicação laboral em forma sinfónica foi, ao que 
parece, eficaz: os músicos que tinham deixado 
as famílias em Eisenstadt foram autorizados 
a regressar.

Johannes Brahms

Sinfonia n.º 1 em Dó menor, op. 68

Embora os primeiros esboços da Sinfonia n.º 1 
de Brahms datem da década de 1850, esta 
foi estreada apenas em Novembro de 1876, 
quando o compositor já tinha 43 anos. A crítica 
de Eduard Hanslick, que na altura conside‑
rou que nenhum compositor se aproximava 
tanto das grandes obras de Beethoven como 
Brahms no final da 1ª Sinfonia, ou o comentário 
de von Bülow, que a apelidou de “10ª Sinfonia de 
Beethoven”, explicam, em parte, a dedicação 
tardia de Brahms ao género sinfónico: o esta‑
tuto icónico de Beethoven entre os composi‑
tores dos países de língua alemã foi uma fonte 
de influência incontornável para o repertório 
sinfónico, mas também, utilizando o conceito 
desenvolvido por Harold Bloom para os estu‑
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dos literários, uma fonte de ansiedade da 
influência. As inovações formais introduzidas 
por Beethoven, e que levaram à desagregação 
da sinfonia clássica, foram encaradas por gera‑
ções subsequentes de compositores como um 
desafio e um modelo. Não é pois surpreendente 
que Brahms tenha tardado em apresentar em 
público a sua 1ª Sinfonia. A mesma abordagem 
cautelosa acompanhou o planeamento das 
apresentações públicas dessa obra: as primei‑
ras apresentações tiveram lugar em Karlsruhe, 
Mannheim e Munique, e só depois a Sinfonia 
seria “estreada” em Viena, sem dúvida a cidade 
de maior projecção cultural.

A divisão da Sinfonia em quatro anda‑
mentos segue os cânones clássicos quanto 
a tempo e carácter (rápido–lento–ligeiro e 
curto–rápido), mas a estrutura individual dos 
andamentos revela inovações formais. Desde 
logo a utilização de ritmos obstinados asso‑
ciados ao cromatismo nos violinos, na intro‑
dução lenta que abre a Sinfonia, constitui uma 
marca romântica alheada da clareza estrutu‑
ral do início de sinfonias clássicas. É também 
de destacar a introdução lenta ao 4º anda‑
mento pela sua complexidade e longa duração, 
nomeadamente o contraste inicial de textu‑
ras e carácter (com frases ligadas e expressi‑
vas, por oposição a passagens misteriosas em 
pizzicati), o recurso a um solo de trompa (que 
Brahms descreveu a Clara Schumann como 
um tema de trompa alpina que havia escutado 
nas montanhas suíças), ou o majestoso tema 
em estilo de coral nos trombones, fagotes e 
contrafagote. Outro elemento inovador reside 
na escolha de um compasso a dois tempos 
para o 3º andamento, já que, por influência de 
Beethoven, o 3º andamento de uma sinfonia 
era normalmente um scherzo em compasso 
ternário (esta convenção, por sua vez, já tinha 
sido adaptada por Beethoven a partir da utili‑

zação, na era clássica, do minuete, dança a três 
tempos de carácter galante).

A utilização de materiais temáticos e rítmi‑
cos semelhantes em mais do que um anda‑
mento é uma característica que remete 
igualmente para as técnicas de composição 
sinfónica do Romantismo, não sendo caracte‑
rística marcante no Classicismo. A influência do 
estilo vocal e do Lied (Brahms foi um proemi‑
nente compositor de canções alemãs acompa‑
nhadas ao piano) pode também ser detectada 
no lirismo dos solos instrumentais (nomeada‑
mente o solo de oboé) do 2º andamento, ou 
no tema principal do Allegro non troppo do 
4º andamento, com claras semelhanças (reco‑
nhecidas pelo próprio Brahms) ao tema da Ode 
à Alegria da 9ª Sinfonia de Beethoven.

HELENA MARINHO
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Michael Boder direcção musical

Reconhecido como um dos grandes especialis‑
tas da música do século XX e pela preparação 
meticulosa de novas obras, o maestro alemão 
Michael Boder apresenta ‑se regularmente 
nos teatros de ópera mais prestigiados do 
mundo. Estreou mundialmente diversas obras, 
incluindo a recente composição de Georg Frie‑
drich Haas Morgen und Abend na Royal Opera 
House, Covent Garden e na Ópera Alemã de 
Berlim. A sua carreira ilustre incluiu as funções 
de Maestro Principal e Conselheiro Artístico no 
Teatro e Orquestra Real Dinamarquesa (2012‑
‑2016) e de Director Musical do Gran Teatro del 
Liceu (2008 ‑2012). As realizações de Michael 
Boder foram reconhecidas com o prémio da 
crítica espanhola por Le Grand Macabre e uma 
nomeação para um Grammy por Lulu.

Nesta temporada, Michael Boder dirige a 
estreia mundial de Hamlet de Anno Schreier 
no Theater an der Wien, regressando à Ópera 
de Viena para dirigir Medea (Aribert Reimann) 
e Elektra, e à Ópera de Hamburgo para Daphne. 
Dirige o Ballet de Viena em Le Pavillon d’Armide 
e A Sagração da Primavera, estreando ‑se na 
Ópera Nacional Húngara com Elektra.

Estre os seus compromissos recentes 
no domínio da ópera, destaca ‑se A Mulher 
sem Sombra e Salomé (R. Strauss) na Ópera 
Real Dinamarquesa; Cardillac (Hindemith) 
e Ariadne auf Naxos na Ópera de Viena; The 
Rake’s Progress, A Mulher sem Sombra e 
Lazarus (Schubert) no Theater an der Wien; 
Lulu, O Cavaleiro da Rosa, O Navio Fantasma, 
Porgy and Bess e Le Grand Macabre (Ligeti) no 
Teatro Real da Dinamarca em Copenhaga; Tri 
Sestri de Peter Eötvös na Ópera de Zurique e 
Le Grand Macabre em La Monnaie.

Michael Boder é também um maestro 
de orquestra reconhecido. Tem trabalhado 
regularmente com a Filarmónica de Berlim, a 
Orquestra Real Dinamarquesa, a Orquestra 
Gulbenkian, o Ensemble Modern, a Sinfónica da 
Rádio de Viena, a Sinfónica de Viena, a Orques‑
tra Saito Kinen, a Filarmónica de Tóquio e a 
Sinfónica de Tóquio. Recentemente, destacam‑
‑se concertos com a Sinfónica Yomiuri Nippon 
no Teatro Metropolitano de Tóquio e no Suntory 
Hall; obras de Nielsen e Schoenberg com a 
Orquestra Real Dinamarquesa no Berliner 
Festspiele e no Birmingham Symphony Hall; 
Des Knaben Wunderhorn de Mahler com 
o barítono Dietrich Henschel e a orquestra 
de La Monnaie – ciclo de canções acompa‑
nhado pela projecção de um filme encomen‑
dado a Clara Pons e com novas orquestrações 
de Detlef Glanert; e obras de Ligeti e Trojahn 
com o Ensemble Modern na Cité de La Musi‑
que em Paris.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Peter Rundel, Michael Sanderling, Vassily 
Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que 
têm colaborado com a orquestra constam os 
nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam 
Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, 
Alban Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane 
Hagner, Alina Ibragimova, Steven Isserlis, Kim 
Kashkashian, Christian Lindberg, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, 
destacando ‑se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind‑
berg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Geor‑
ges Aperghis e Heinz Holliger, a que se junta em 
2017 o compositor britânico Harrison Birtwistle.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempo‑
radas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑

lid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos 
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven e Rachmaninoff. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines” ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os concer‑
tos para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e 
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco‑
lha dos Críticos na revista Gramophone. Em 
2014 surgiu o CD monográfico de Luca Fran‑
cesconi, seguindo ‑se em 2015 um disco com 
obras de Unsuk Chin, ambos com gravações 
ao vivo na Casa da Música. Na temporada de 
2017, a Orquestra apresenta a integral das 
Sinfonias de Brahms e obras ‑chave como o 
Requiem de Mozart, War Requiem de Britten, 
Earth Dances de Harrison Birtwistle e Via Sacra 
de James Dillon, além das estreias nacionais 
de encomendas da Casa da Música a Magnus 
Lindberg e Pascal Dusapin.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
Christian Scholl*
Afonso Fesch*
Tünde Hadadi
Vladimir Grinman
Maria Kagan
José Despujols
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Andras Burai
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
Jorman Hernandez*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Emília Alves
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Luís Norberto Silva
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso
Malwina Stasto*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec
Augustinas Treznickas*
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Isa Tavares**
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Severo Martinez
Nuno Martins

Tímpanos
Nuno Simões

Percussão
Paulo Oliveira

*instrumentistas convidados
**estagiária Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo – IPP.
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ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

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 PORTUGAL

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

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

PATRONO CHEFE DE NAIPE TROMPETE DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
LUCIOS





MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO VERÃO 
NA CASA SUPER BOCK

V Prémio Internacional 
Suggia/Casa da Música
01 Jul + 02 Jul · Sala 2

Provas de Recital
07 Jul · 21:00 Sala Suggia 

Concerto Final com Orquestra 
DEDICADO AO CENTENÁRIO 
DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical 
3 finalistas a anunciar violoncelo
Concertos para violoncelo e orquestra a anunciar

DESTAQUES
Próximos Concertos

PALCO SUPER BOCK 
Concertos de Entrada Livre 

30 Jun · 22:00
Yawal
WORLD /REGGAE

01 Jul · 22:00
Slimmy
POP

06 Jul · 22:00
Fugly
INDIE ROCK

INFORMAÇÕES · INFORMATIONS

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com

VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS

visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP

(+351) 220 120 228

RESTAURANTE CASA DA MÚSICA

restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg‑Qui · Mon‑Thu
12:30‑15:00 · 19:30‑23:00
Sex‑Sáb · Fri‑Sat
12:30‑15:00 · 19:30‑00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604‑610
4149‑071 Porto
Portugal


