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1ª PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart
Uma Piada Musical, KV 522 (1787; c.21min)

1. Allegro
2. Menuetto: Maestoso & Trio 
3. Adagio cantabile
4. Presto

Joseph Haydn
Sinfonia n.º 45, “do Adeus” (1772; c.26min)

1. Allegro assai
2. Adagio
3. Menuet: Allegretto & Trio
4. Finale: Presto – Adagio 

2ª PARTE

Joseph Haydn
Abertura e Final da Sinfonia n.º 60, 
“O Distraído” (1774; c.10min)

1. Adagio – Allegro di molto
2. Finale: Prestissimo 

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 29, KV 201 (1774; c.24min) 

1. Allegro moderato
2. Andante
3. Menuetto & Trio
4. Allegro con spirito

A Orquestra Barroca Casa da Música apresenta este programa 

nos festivais Braga Barroca 2017, a 24 de Setembro, e Noites de 

Queluz (Sintra), a 27 de Setembro.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Laurence Cummings  
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/234484493
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Humor Clássico

Ao longo de todo o percurso da Música Ociden‑
tal até ao final do século XVIII há múltiplos 
exemplos de obras alegres, e outras bem ‑hu‑
moradas; há as particularmente divertidas e 
mesmo as que são propositadamente humo‑
rísticas. No entanto a expressão do cómico, do 
anedótico, do irónico e do sarcástico esteve 
sempre dependente da existência de um 
texto e por isso indissociável da música vocal. 
Presente em cançonetas, vilanelas e madrigais 
renascentistas – Banchieri e Lasso oferecem‑
‑nos vários exemplos, a par dos Scherzi 
Musicali de Monteverdi –, cantatas (como a 
inolvidável Ammore, brutto figlio de pottana de 
Scarlatti ou Stravaganze d’Amore de Marcello) 
e sobretudo óperas cómicas ou buffe e inter‑
médios – de que o exemplo mais paradigmá‑
tico é La Serva Padrona de Pergolesi. Alguns 
dos melhores exemplos de comicidade do 
século anterior encontram ‑se nas Comédie‑
‑Ballet de Lully e de Charpentier escritas em 
parceria com Molière. Páginas de comicidade 
pura abundam obviamente na ópera buffa 
setecentista, desde os libretos de Goldoni – o 
mais famoso é Il mondo della Luna musicado 
por Haydn, Galuppi, Paisielo e Avondano – e 
culminando com as grandes comédias musi‑
cais da dupla Da Ponte/Mozart. Cenas cómicas 
apareciam ocasionalmente inseridas também 
em obras mais sérias, uma prática comum no 
século XVII mas que se extinguiu com a reforma 
literária metastasiana. 

As Aberturas instrumentais destas obras 
vocais apresentam com frequência um carác‑
ter jocoso, mas é difícil identificar na escrita 
instrumental elementos isolados identificá‑
veis como ‘cómicos’ de forma inconfundível, e 
aberturas ligeiras podiam introduzir grandes 

dramas enquanto densas páginas orquestrais 
antecediam comédias. Carlo Farina, com o 
seu Cappricio Stravagante de 1636, escreve a 
primeira obra instrumental pura e claramente 
humorística e encontra do Sul da Alemanha os 
seus maiores sucessores no género – como 
Biber, com a sua Sonata Rappresentativa e 
La Battaglia, Fux com a sua Turcaria e as várias 
imitações de pássaros – sobretudo o cuco e o 
rouxinol! – de Poglietti, Walther e Kerll. Imita‑
ções essas que culminarão na Fuga sobre o 
Thema all’Imitatio galinna Cuccu de J. S. Bach. 
Normalmente tido como um homem sisudo e 
grave, Bach brindou ‑nos com várias passagens 
cómicas, destacando ‑se a abertura pot ‑pourri 
da Cantata dos Camponeses ou o quodlibet 
de canções populares que encerra as Varia‑
ções Goldberg. O século XVIII é pois pródigo 
em obras instrumentais genuinamente anedó‑
ticas e risíveis, com as suas imitações burles‑
cas, os efeitos grotescos e os títulos jocosos. 
Telemann é seguramente um dos mais bem‑
‑dispostos compositores do período Barroco, e 
várias das suas obras e andamentos ostentam 
nomes chistosos – como esquecer a Ouverture 
La Putain ou a Burlesque de Quixotte? Mesmo 
o melancólico – mas sarcástico – Coupe‑
rin nos lega obras cómicas, ainda que de um 
humor tão discreto e polido quanto mordaz: Les 
Folies Françoises, Les Fastes de la Grande et 
Ancienne Ménestrandise, Le Tic ‑toc ‑choc e La 
Distrait são óptimos exemplos. 
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Uma Piada Musical, KV 522

Ein musikalischer Spass traduz ‑se livremente 
em português como Uma Piada Musical, ainda 
que ‘Spass’ se possa traduzir como diverti‑
mento, brincadeira ou travessura. Estas pala‑
vras podem ajudar a compreender o significado 
e a função desta curiosa obra, que permane‑
cem largamente desconhecidos. Trata ‑se de 
um Divertimento, um género musical ligeiro um 
tanto vago, que se pode aplicar indistintamente 
a obras de câmara ou orquestrais. Composto 
por Mozart no início do Verão de 1787, o orgâ‑
nico originalmente previsto parece ter sido 
apenas o de um quarteto de cordas com duas 
trompas, uma formação frequentemente usada 
na Áustria e Sul da Alemanha para serena‑
tas ao ar livre e outros entretenimentos musi‑
cais durante refeições festivas. No entanto é 
possível e frequente interpretar a obra com 
uma formação orquestral. São quatro os anda‑
mentos que a compõem: um Allegro em forma‑
‑sonata a iniciar, seguido de um Maestoso 
minueto e trio, um Adagio cantabile que evoca 
um andamento lento de concerto – incluindo 
mesmo uma cadenza para o violino solista – e 
um Presto em forma de rondó a concluir.

O traço humorístico mais característico e 
inesquecível da obra é o seu inusitado final, em 
que o conjunto parece desmoronar ‑se no mais 
descontrolado caos. No entanto é provável que 
este não tenha sido o aspecto mais apreciado 
pelos contemporâneos de Mozart, a quem 
este destinou a obra. O público destituído de 
formação musical terá dificuldade em se aper‑
ceber da intenção sarcástica da maior parte 

das ‘piadas’, que infelizmente passarão desper‑
cebidas. Esta é uma obra para connoisseurs 
que apreciarão sobretudo o árduo esforço 
de um génio como Mozart em tentar escre‑
ver música banal, pobre e previsível, caricatu‑
rando de forma cáustica as ‘receitas feitas’, os 
processos mecânicos, os maneirismos esti‑
lísticos, o virtuosismo vazio, e sobretudo a 
grande ignorância musical de muitos preten‑
siosos compositores amadores. O humor de 
Mozart é uma chicotada sardónica intemporal, 
que atinge mesmo os presunçosos musicólo‑
gos actuais que pretendem ver na obra antece‑
dentes intelectuais no uso da politonalidade e 
da escala de tons inteiros, bem como de outras 
práticas compositivas revolucionárias explo‑
radas a partir do final do século XIX e às quais 
Mozart recorreu apenas marginalmente para 
reforçar a ironia. 

Mozart coloca ‑se no papel de um compo‑
sitor medíocre, inculto e pouco inspirado, 
que comete frequentes erros de composi‑
ção, sobretudo no domínio da forma: tem difi‑
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culdade em modular, não consegue manter o 
equilíbrio das frases, recorre repetida e abusi‑
vamente a motivos convencionais e pobres, 
não consegue estabelecer um discurso lógico 
e orientado, emprega frequentes clichés nos 
acompanhamentos, recorre a gestos retóri‑
cos empolados e desajustados – cromatis‑
mos, fanfarras, suspensões – e tenta mesmo 
inserir uma passagem em contraponto muito 
escolástico num local inusitado, ao mesmo 
tempo que procura agradar ao público com a 
inclusão de passagens virtuosas mas destituí‑
das de conteúdo musical. Várias destas carac‑
terísticas podem ser encontradas nas obras 
de vários petits ‑maîtres seus contemporâ‑
neos mas suspeitamos que Mozart tivesse em 
mente satirizar um indivíduo concreto, particu‑
larmente pedante. Ainda assim, o que poderia 
nunca ter passado de uma simples travessura 
de circunstância assumiu ‑se como uma obra 
intemporal que continua, sempre que é inter‑
pretada, a colocar sorrisos bem ‑dispostos no 
rosto dos ouvintes e intérpretes, mesmo passa‑
dos 230 anos sobre a sua composição! 

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

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 45, “do Adeus”

As circunstâncias em que foi composta a 
Sinfonia n.º 45 dita “do Adeus” (Abschieds‑
‑Symphonie no alemão antigo original) de 
J. Haydn são bem conhecidas, uma vez que 
foram relatadas pelo próprio compositor aos 
seus biógrafos, ainda que muitos anos depois 
do sucedido. Em 1772, o Príncipe Nikolaus 
Esterházy, patrono do compositor, decidiu 
prolongar a sua estadia no seu palácio favorito 

de veraneio, Ezsterháza, na Hungria rural. Esta 
situação não agradou aos músicos que haviam 
deixado as suas famílias em Eisenstadt, a resi‑
dência da corte, e estes pediram a Haydn que 
por eles intercedesse junto do Príncipe. Em 
vez de um pedido formal, o Mestre de Capela 
terá então composto o célebre final em que os 
músicos gradualmente apagam a vela da sua 
estante e se retiram, até só restarem dois violi‑
nos em palco, que terminam o andamento em 
surdina. A mensagem terá sido tão perceptí‑
vel que no dia seguinte toda a corte regressou 
a Eisenstadt. 

É pena que uma obra tão genial só seja 
conhecida pelo carácter anedótico do seu 
Finale, menosprezando ‑se assim um dos mais 
belos frutos do inigualável talento de Haydn. 
Escrita na sombria e dramática tonalidade de 
Fá sustenido menor – raríssima numa sinfonia 
do período Clássico, sendo mesmo provavel‑
mente a única! –, a obra é um perfeito exemplo 
da assimilação por parte do compositor das 
características mais paradigmáticas do estilo 
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Sturm und Drang do Norte da Alemanha. Este 
estilo, primariamente literário mas indissociá‑
vel de Carl Philipp Emanuel Bach, distingue‑
‑se pelo seu proto ‑romantismo, manifesto 
na expressão extrema dos sentimentos e no 
reconhecimento da importância da subjectivi‑
dade individual na manifestação das emoções. 
Várias das suas características surgem nesta 
sinfonia de Haydn: a opção por uma tonali‑
dade rara no modo menor; temas angulares 
com saltos de grandes intervalos; acompanha‑
mentos pulsantes e incessantes; abundância 
de síncopas; contrastes dinâmicos extremos, 
com particular uso do sforzando; gestos meló‑
dicos arrebatados como escalas repentinas 
ou arpejos extensos; acentos e articulações 
inesperados. Claro que em Haydn todos estes 
elementos obedecem à absoluta coerência 
formal e à unidade motívica típicas do Classi‑
cismo vienense. Mas mesmo o famoso Adagio 
que conclui a Sinfonia revela esta predilecção 
pelo insólito e manifesta a influência das obras 
literárias contemporâneas que favoreciam o 
anticlímax, num gesto de desilusão, inconfor‑
midade e anti ‑heroísmo, em vez da apoteó‑
tica conclusão barroca ou do lieto fine (‘Happy 
Ending’) galante. 

A Sinfonia é composta pelos quatro anda‑
mentos tradicionais: um emotivo e torturado 
Allegro assai persistentemente no modo 
menor; um Adagio com surdinas nos violinos 
que revisita característicos motivos do Sturm 
und Drang como as síncopas e os suspiros, 
numa alusão às melancólicas novelas senti‑
mentais do período, e que evoca a angústia 
saudosa dos músicos no seu exílio; um minueto 
e trio na ‘difícil’ tonalidade de Fá sustenido 
maior, particularmente ingrata para os instru‑
mentos da época, o que reforça o carácter algo 
acre e instável de uma dança tradicionalmente 
elegante e despreocupada; e o Finale em duas 

secções: um Presto rústico e tumultuoso, em 
que abunda a imitação cerrada, as síncopas 
obsessivas, as notas pedais penetrantes nos 
sopros e os uníssonos arrebatados, e que pare‑
cem ilustrar a impaciência dos instrumentistas, 
agora mais agressivos e menos corteses; e um 
Adagio amável de carácter afável e reverente, 
em que alguns dos músicos se despedem após 
breves solos que se assemelham a um pedido 
de desculpas cortês e a uma retirada reveren‑
ciosa, enquanto outros se despedem de forma 
mais abrupta. No fim só restam os dois violi‑
nos principais, com surdinas e em pianissimo, 
na atmosfera lamentosa de uma despedida... 

Abertura e Final da Sinfonia n.º 60, 
“O Distraído”

A Sinfonia n.º 60 per la Commedia intitolata 
il Distratto foi composta por Haydn, em 1774, 
como música de cena para a comédia Le Distrait 
de Jean ‑François Regnard. A Sinfonia incorpora 
a Abertura, os quatro entreactos e o Finale origi‑
nalmente apresentados com a peça em 5 actos, 
mas escutaremos apenas o primeiro e o último 
andamento. A obra inicia ‑se com um breve e 
íntimo Adagio cantabile, introduzido por uma 
muito breve mas pomposa e algo desproposi‑
tada fanfarra, num gesto retórico pretensioso 
e afectado. Segue ‑se o Allegro di molto, ener‑
gético e jocoso, que repetidamente ‘encrava’, 
repetindo ‑se e ‘perdendo ‑se’ (indicação origi‑
nal) – ilustrando assim o carácter distraído de 
quem se esquece do que está a fazer, perdido 
num mundo de sonhos. Segue ‑se sempre um 
brusco despertar para a realidade, ilustrado 
pelos sopros em fortissimo. Outra muito diver‑
tida mas subtil alusão à distracção é a inespe‑
rada inserção de um extracto do andamento 
inicial da Sinfonia n.º 45 – sim, exactamente 
aquela que escutámos anteriormente! –, como 
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se o próprio compositor se tivesse distraído e 
confundisse duas obras totalmente díspares. 
Ou os músicos, sempre distraídos, tivessem 
começado a tocar a sinfonia errada… algo que 
bem poderia acontecer neste programa… Esta 
citação fazia sentido porque, à época, a Sinfo‑
nia “do Adeus” era já suficientemente famosa 
permitindo assim ao público divertir ‑se com 
este trocadilho musical. O breve Finale apre‑
senta um outro insólito momento de humor: 
a orquestra ataca um vigoroso Prestissimo 
mas após uns breves compassos os violinos – 
sempre muito distraídos! – recordam ‑se de que 
é necessário afinar! Só depois de os instrumen‑
tos estarem bem afinados – e não há pressa em 
fazê ‑lo! – é que o andamento é retomado com 
relativa normalidade...

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n.º 29, KV 201 

A Sinfonia n.º 29 foi composta por Mozart em 
Salzburgo, em 1774, e concluída a 6 de Abril, de 
acordo com a partitura autógrafa. Esta apre‑
senta a proverbial escrita segura, limpa e sem 
quaisquer hesitações, parecendo comprovar 
o célebre mito de que o compositor elaborava 
sempre mentalmente as obras na sua totalidade 
antes de as passar ao papel. A grande populari‑
dade da obra – talvez a mais famosa das sinfo‑
nias da juventude de Mozart, composta aos 18 
anos – deve ‑se à energia e boa disposição que 
emana mas também ao requinte das múlti‑
plas influências detectadas, combinadas com 
precoce coesão e maturidade. O compositor 
elabora de forma particularmente segura uma 
bem ‑sucedida síntese entre os modelos italia‑
nos apreendidos na sua profícua tournée em 
Itália – a amplitude melódica, a energia motí‑

vica – com elementos mais nórdicos, nomeada‑
mente no extenso mas nada escolástico uso do 
contraponto. Notam ‑se ainda discretas alusões 
às escolas de Mannheim e de Berlim: o Andante 
com surdinas na relativa menor é particular‑
mente requintado e emotivo, preciosamente 
elaborado nas texturas e no uso dos sopros. 
A breve coda – uma inovação formal de índole 
Sturm und Drang – introduz o minueto, tempe‑
ramental e arrebatado nos seus ritmos pontua‑
dos e nos grandes contrastes dinâmicos mas 
contrabalançado pelo mais elegante e calmo 
trio. A obra faz amplo uso da forma ‑sonata no 
primeiro, no segundo e no quarto andamento, e 
há uma discreta relação temática entre os dois 
andamentos exteriores que ajuda a unificar a 
obra. Esta sinfonia, sem ser especificamente 
humorística como as outras obras escuta‑
das neste programa, é um óptimo exemplo da 
alegria contagiante e do humor, ora inocente ora 
mordaz, do eterno “menino ‑prodígio” da música 
ocidental, e que associaremos sempre à garga‑
lhada irreverente do Amadeus de Miloš Forman. 

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2017
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Laurence Cummings 
direcção musical

Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras barro‑
cas e clássicas. É agora William Crotch Profes‑
sor de Performance Histórica. É membro da 
Handel House em Londres e foi director musi‑
cal da Tilford Bach Society. Desde 1999 é 
director do Handel Festival de Londres, onde 
apresentou produções das óperas Faramondo, 
Deborah, Athalia, Esther, Agrippina, Sorsame, 
Alexander Balus, Hercules, Samson, Ezio, 
Riccardo Primo e Tolomeo. Em 2012 tornou‑
‑se director artístico do Festival Internacio‑
nal Händel em Göttingen. É maestro titular da 
Orquestra Barroca Casa da Música.

Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, L’Incoro‑
nazione di Poppea, Semele, Messias, Orfeu e 
Indian Queen), Opera North (L’Incoronazione di 
Poppea), Glyndebourne Festival (Giulio Cesare 
e Fairy Queen), Glyndebourne on Tour (Saul), 
Buxton Festival Opera (Tamerlano e Lucio 
Silla de Mozart), Ópera de Gotemburgo (Orfeu 
e Eurídice de Gluck, Giulio Cesare, Alcina e 
Idomeneo), Ópera de Zurique (King Arthur e 
SALE), Ópera de Lyon (Messias), Handel and 
Haydn Society em Boston (Orfeo), Juilliard 
School (Agrippina), Garsington Opera (L’In‑
coronazione di Dario, L’Olympiade e La Verita 
in Cimento de Vivaldi), English Touring Opera 
(Ariodante e Tolomeo), Opera Theatre 
Company (Rodelinda no Reino Unido, Irlanda 

e Nova Iorque), Linbury Theatre Covent 
Garden (Alceste, no âmbito do Festival Bach 
de Londres), Royal Academy of Music (L’Inco‑
ronazione di Poppea e Dardanus) e ainda no 
Porto (La Spinalba e La Giuditta de Francisco 
António de Almeida).

Dirige regularmente o English Concert e 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, no 
Reino Unido e em digressão, e trabalha ainda 
com as orquestras Hallé, Sinfónica de Bour‑
nemouth, Britten Sinfonia, Royal Northern 
Sinfonia, Royal Liverpool Philharmonic, Ulster 
Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, 
Royal Academy of Music Baroque Orches‑
tra, Scottish Chamber Orchestra, Handel and 
Haydn Society (Boston), St Paul Chamber 
Orchestra (Minnesota), Kansas City Symphony, 
National Symphony Orchestra (Washington), 
Musikcollegium Winterthur, Orquestras de 
Câmara de Zurique, da Basileia e de Moscovo 
e Sinfónica de Jerusalém.

Fez a primeira gravação do recém ‑des‑
coberto Gloria de Handel com Emma Kirkby e a 
Royal Academy of Music (BIS) e discos de reci‑
tal a solo em cravo, incluindo música de Louis 
e François Couperin (Naxos). Ao disco com 
árias de Handel com Angelika Kirschlager e a 
Orquestra de Câmara da Basileia (Sony BMG) 
seguiram ‑se duetos com Lawrence Zazzo e 
Nuria Rial, com a mesma orquestra (Deutsche 
Harmonia Mundi). Dirige o English Concert e o 
flautista (bisel) Maurice Steger num disco de 
concertos de Corelli para a Harmonia Mundi.

Na temporada de 2017/18, destaca ‑se a 
direcção de The Rake’s Progress (Wilton’s 
Music Hall), Saul (Theater an der Wien e Glyn‑
debourne Festival Opera) e colaborações com 
a Huddersfield Choral Society e as Orquestras 
Sinfónicas de St Louis e Bournemouth, além 
das presenças na Casa da Música no Porto e 
nos Festivais Handel de Londres e Göttingen.
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Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo 
Bernardini, Fabio Biondi, Harry Christophers, 
Antonio Florio, Paul Hillier, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Christophe Rousset, Daniel 
Sepec, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova e agrupa‑
mentos como The Sixteen ou o Coro Casa da 
Música. Em 2017 acompanhou pela primeira 
vez a grande violinista inglesa Rachel Podger 
e celebrou a Páscoa com a voz da soprano 
Mónica Monteiro, dando a conhecer os como‑
ventes Pianto di Maria de Ferrandini e Salve 
Regina de Vivaldi, num programa que incluiu 
o célebre Concerto para oboé de Albinoni na 
interpretação de Pedro Castro. Viaja até ao 
classicismo com sinfonias célebres de Mozart e 
Haydn e percorre a música de Handel, especial‑
mente num programa dedicado à vida teatral 
de Londres no século XVIII e no concerto espe‑
cial de Natal, com o Coro Casa da Música, que 
inclui a primeira parte do fabuloso Messias.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Handel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida.

Apresentou ‑se em digressão em várias 
cidades portuguesas e também em Espanha 
(Festival de Música Antiga de Úbeda y Baeza), 
Inglaterra (Festival Handel de Londres) e França 
(Festivais Barrocos de Sablé e de Ambronay). 
Ao lado do Coro Casa da Música, interpre‑
tou Cantatas de Natal de Bach em concer‑
tos no Porto e Ourense. Em 2015 estreou ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Handel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional. 
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Violino I
Huw Daniel
César Nogueira
Miriam Macaia
Manuel Maio

Violino II
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Cecília Falcão
Flávio Aldo

Viola
Raquel Massadas
Manuel Costa

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Oboé 
Pedro Castro
Andreia Carvalho

Fagote
José Rodrigues Gomes

Cravo
Fernando Miguel Jalôto

Trompa
Gilbert Farrás
Hugo Carneiro



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

AGEAS PORTUGAL

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

APDL – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A.

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 INSTITUCIONAL


