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1ª PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.º 25, em Sol menor, KV 183 
(1773; c.25min)

1. Allegro con brio
2. Andante
3. Menuetto
4. Allegro

Christoph Willibald Gluck
Suite do bailado Don Juan (1761; c.20min)

– Sinfonia: Allegro
– N.º 2: Andante
– N.º 3: Allegro maestoso –
– N.º 4: Allegro furioso –
– N.º 5: Allegro forte risoluto
– N.º 8: [Andante]
–  N.º 16: [Allegretto] – Presto – Andante – 

Tempo primo
– N.º 19: [Moderato]
– N.º 21: [Grazioso]
– N.º 27: [Allegro]
– N.º 28: [Allegretto]
– N.º 30: Larghetto –
– N.º 31: Allegro non troppo

2ª PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart
Três Entreactos de Thamos, Rei do Egipto, 
KV 345/336a (1773 ‑80; c.12min)

– N.º 2: Maestoso – Allegro
– N.º 3: Andante
– N.º 5: Allegro vivace assai

Joseph Haydn
Sinfonia n.º 98, em Si bemol maior 
(1792; c.30min)

1. Adagio – Allegro
2. Adagio
3. Menuet: Allegro
4. Finale: Presto
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Sinfonia n.º 25 em Sol menor, KV 183

Celebrizada pela utilização do seu primeiro 
andamento no filme Amadeus (1984), de Milos 
Forman, a Sinfonia n.º 25 em Sol menor foi 
composta em 1773, quando Mozart tinha ape-
nas 17 anos mas já uma longa carreira de jovem 
prodígio musical. A escolha de uma tonalida-
de menor não era frequente na época e está 
na base do carácter dramático desta obra. A 
Sinfonia n.º 25 é usualmente caracterizada 
como uma das primeiras obras orquestrais 
que demonstra a passagem de Mozart para 
a sua maturidade criativa. São também fre-
quentemente estabelecidos paralelos entre 
esta obra e sinfonias da mesma época com-
postas por Haydn. Mozart e o pai permanece-
ram por alguns meses em Viena em 1773, antes 
de regressar a Salzburgo onde Mozart entra-
ria ao serviço do Arcebispo, tendo iniciado a 
composição da Sinfonia n.º 25 após o seu retor-
no. É bastante provável, portanto, que Mozart 
tenha tomado conhecimento de obras com-
postas por Haydn por volta de 1770, nomeada-
mente a Sinfonia n.º 39, também na tonalidade 
de Sol menor, e que, tal como a Sinfonia n.º 25 
de Mozart, incluía na sua orquestração 4 trom-
pas, uma opção invulgar para a época.

Alguns dos aspectos mais notórios desta 
obra residem, por um lado, na utilização do 
timbre instrumental como elemento inovador 
em relação às convenções da época, e, por 
outro lado, no uso do ritmo como força motriz 
e geradora do ímpeto da obra. Logo no início do 
Allegro con brio, o uníssono das cordas, remi-
niscente dos estilos sinfónicos de Mannheim 

ou Berlim, aliado ao ritmo sincopado, sugerem 
a expressividade intempestiva associada ao 
movimento literário Sturm und Drang (Tem-
pestade e Ímpeto), que compositores como 
Haydn, nessa mesma altura, imprimiam às suas 
obras sinfónicas. Neste início, a expressividade 
é também realçada pela melodia lamentosa 
dos oboés ou pelo recurso a transições brus-
cas para secções agitadas, marcadas por tre-
moli nas cordas. Mas encontramos também o 
Mozart lírico, de cariz galant, no segundo tema, 
que alia curtos motivos em legato com a leveza 
de um acompanhamento em staccato.

O Andante explora o timbre instrumental, 
combinando o uso da surdina nos violinos com 
um acompanhamento de curtos motivos nos 
fagotes. Esta enfâse nos motivos breves, de 
duas ou três notas, entrecortados por pausas 
ou respirações, remete também para o estilo 
galante que marcou a fase inicial da produção 
de Mozart.

Já o Menuetto remete para outro aspecto 
familiar do universo de Mozart, as danças de 
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corte e os divertimenti, música de câmara de 
cariz despretensioso, frequentemente com-
posta para ensembles de instrumentos de 
sopro e destinada a eventos sociais. Esta última 
associação é particularmente evidente no trio 
intermédio, em que Mozart reduz a orquestra 
a oboés, fagotes e trompas, criando assim um 
contraste tímbrico marcante com o minueto.

O Allegro final retoma o espírito inquieto e a 
técnica de uníssono de vozes usada no início da 
Sinfonia, em ritmo pontuado de carácter asser-
tivo. A exploração dos contrastes de dinâmi-
cas prossegue neste andamento, com breves 
pontos de imitação entre as vozes, numa 
alusão, quiçá irónica, à técnica de contraponto 
característica de estilos do passado.

Christoph Willibald Gluck
ERASBACH (ALEMANHA), 2 DE JULHO DE 1714

VIENA, 15 DE NOVEMBRO DE 1787

Suite do bailado Don Juan

Gluck centrou a sua actividade de compositor 
na criação de música para cena, em particular 
ópera, destacando-se a sua colaboração com 
o libretista e dramaturgo Ranieri de’ Calzabigi, 
com quem aplicou os princípios de um modelo 
de reforma operática. Na base destes princí-
pios, conforme descrito no prefácio à ópera 
Alceste (1767), estava o objectivo de elimi-
nar “abusos introduzidos pela vaidade dos 
cantores ou a exagerada complacência dos 
compositores”, assim como os modelos cris-
talizados na opera seria por influência do libre-
tista Pietro Metastasio. Em alternativa, Gluck 
e Calzabigi defendiam que a música deve-
ria estar ao serviço da poesia, assumindo a 
coerência dramática como critério a valori-
zar. Embora esta reforma operática seja ante-

rior ao bailado Don Juan, a sequência musical 
foi já neste caso planeada ao serviço de uma 
sequência dramática coerente e coesa. Gluck 
e Calzabigi colaboraram com o coreógrafo 
Gasparo Angiolini para produzir este bailado, 
que foi estreado em Viena em 1761. O bailado 
é baseado numa peça de Molière, Dom Juan 
ou le Festin de Pierre, de 1665, mas o protago-
nista já tinha surgido na literatura por mão do 
dramaturgo espanhol Tirso de Molina (1579-
-1648), na peça de teatro El Burlador de Sevilla 
y Convidado de piedra, publicada por volta de 
1630. Molina poderá ter conjugado no seu Don 
Juan várias histórias e relatos de personagens 
libertinas da época. A história apresenta uma 
sequência de seduções, violações, e o assas-
sinato de um pai ultrajado que regressa, como 
fantasma, para matar e levar Don Juan.

Enquanto obra musical, Don Juan consiste  
numa sequência de 31 breves andamentos. A 
sua adequação à dança leva a que encontre-
mos aqui representados géneros como a gavo-
tte, o minueto ou o fandango. Embora como 
base instrumental seja utilizada uma orques-
tra de cordas, Gluck acrescentou instrumentos 
de sopro (oboés, flautas, trompas, trombone) 
que utiliza com particular intenção, criando 
efeitos por vezes invulgares, que dificilmente 
seriam usados no contexto da música sinfónica 
da altura, mas que eram admissíveis em música 
de cena.

Esta obra nem sempre é tocada na íntegra, 
optando -se correntemente por apresentar 
suites constituídas por uma selecção de anda-
mentos. Será esta a situação no concerto de 
hoje, que abre com a Sinfonia que principiava 
o bailado. Trata -se de um andamento curto 
em duas partes: uma secção inicial de carác-
ter imponente, que justapõe os modos maior 
e menor, talvez numa alusão aos contrastes e 
oposições que caracterizam a história, seguida 
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de um Andante com a elegância de uma 
dança de corte como a gavotte. No 2º número 
do bailado, Andante, destaca -se a melodia 
expressiva nos oboés, com um suave acom-
panhamento em pizzicati nas cordas. Do enér-
gico Allegro maestoso (n.º 3) passa -se ao mais 
revoltoso Allegro furioso (n.º 4), construído em 
secções contrastantes, e que apresenta uma 
interrupção intermédia, terminando com um 
breve adágio lamentoso. O uso de grupos de 
notas rápidas que precedem os ataques dos 
tempos fortes no Allegro forte risoluto (n.º 5) 
é reminiscente do estilo instrumental fran-
cês; uma secção lenta intermédia apresenta 
efeitos de trilos invulgares nos segundos violi-
nos e violas, terminando com o regresso ao 
cariz fugidio do início. A flauta apresenta um 
papel de relevo no Andante, n.º 8, em estilo de 
dança, e também o n.º 16 (Allegretto – Presto 
– Andante – Tempo primo) joga com os efei-
tos de orquestração e a alocação das melo-
dias a diferentes naipes. A alusão à Espanha de 
Don Juan é óbvia no n.º 19, Moderato, em que o 

ritmo e o uso de appoggiature evoca o estilo do 
fandango. Opções distintivas de orquestração 
estão também patentes nos n.os 21 (Grazioso), 
27 (Allegro) e 28 (Allegretto), em que se explora 
o efeito dos pizzicati nas cordas e também o 
uso de dissonâncias. Os dois últimos núme-
ros, 30 (Larghetto) e 31 (Allegro non troppo), 
apresentam material musical que Gluck viria 
a usar na cena das Fúrias que abre o II acto da 
sua ópera Orfeo ed Euridice (1762). Na ópera, 
este é o momento em que Orfeu apela às Fúrias 
que lhe dêem acesso aos infernos para resga-
tar Eurídice; no bailado, esta música já anuncia 
a intensidade da representação dos infernos 
para onde Don Juan seria levado. 

Wolfgang Amadeus Mozart

Três andamentos da música de cena
de Thamos, Rei do Egipto, KV 345

Não obstante o interesse que Mozart dedi-
cou à criação dramática, sobretudo ao género 
operático, só compôs música incidental para 
uma peça de teatro: Thamos, König in Ägyp-
ten, do dramaturgo Tobias Philipp von Gebler. 
A composição estendeu -se ao longo de vários 
anos, desde a primeira referência à música 
numa carta de Gebler de 1773, até uma revisão 
realizada para apresentações em Salzburgo 
em 1779 -80. A história de Thamos (tal como 
a d’A Flauta Mágica, anos mais tarde) é uma 
alegoria de raiz maçónica opondo duas perso-
nagens: o bom rei Thamos e o pérfido gene-
ral Pheron.

Para esta peça Mozart compôs andamen-
tos sinfónicos e corais, e neste concerto ouvi-
remos três dos entreactos instrumentais da 
peça, próximos em estilo da produção sinfónica 
de Mozart. Assim, o 2º entracto, Maestoso – 
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Allegro, adopta o formato tripartido da forma-
-sonata, frequente nos andamentos iniciais das 
sinfonias e sonatas instrumentais da época. É 
precedido de uma breve introdução em ritmo 
pontuado e lento; o andamento em si é rápido 
e agitado, mas apresenta um segundo tema de 
cariz lírico. De acordo com as indicações da 
partitura, este entracto destinava -se ao I  acto 
e está associado a uma cena em que Pheron 
manifesta a sua intenção de tomar o trono.

O 3º entracto, destinado ao II acto, tem re-
gistadas na partitura associações com per-
sonagens da peça: o carácter falso de Pheron 
corresponde a um motivo musical marcado por 
acentuações, enquanto a rectidão de Thamos é 
associada a uma secção lírica, em que se desta-
ca um solo de oboé. O uso de surdinas nos violi-
nos confere a esta secção um timbre distintivo. 
O 5º entracto, destinado ao IV acto, anuncia a 
“confusão geral” sugerida pelo ritmo e pela ar-
ticulação empregues logo na entrada: acentua-
ções bruscas em tempos fracos do compasso, 
contrastes entre secções de ritmo marcado e 
enérgico e temas de cariz mais vocal.

Joseph Haydn
ROHRAU, 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 98, em Si bemol maior

Em 1790, o empresário londrino de origem ale-
mã Johann Peter Salomon visitou Haydn em 
Viena, sem aviso prévio. O compositor, que tra-
balhava ainda para a família Esterházy, estava 
numa fase marcada pelo recente falecimen-
to do príncipe Nicolau e o desinteresse pela 
música revelado pelo seu sucessor, príncipe 
Anton, que tinha posto fim à orquestra da famí-
lia. Salomon, ciente da popularidade da música 
de Haydn em Londres e aproveitando aquele 
contexto, propôs ao compositor um contrato 
de encomenda de várias obras, incluindo seis 
sinfonias, e a sua apresentação numa série de 
concertos a realizar em Londres, sob a direc-
ção do próprio compositor. A proposta agradou 
a Haydn, que viajou para Londres em início de 
1791 para a primeira de duas estadias prolonga-
das que viria a realizar nessa cidade. Como era 
costume neste contexto, nos concertos em que 
participou foram apresentadas obras de diver-
sos compositores e géneros musicais, incluindo 
obras de câmara e solos instrumentais e vocais, 
mas o destaque maior era dado às suas obras.

A Sinfonia n.º 98 foi composta já em Lon-
dres, no início de 1792, e estreada em Março 
do mesmo ano. Evidencia muitas das caracte-
rísticas associadas ao estilo de maturidade do 
compositor: a maestria na orquestração como 
base da variedade tímbrica das suas obras sin-
fónicas, o domínio integral da linguagem tonal 
da época aliado à experimentação e expansão 
do leque de modulações, a capacidade de tra-
balhar e criar com base em materiais melódi-
cos depurados e, sobretudo, o humor e a ironia 
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que marcam muitas das suas opções harmóni-
cas e formais.

No primeiro andamento, Adagio – Allegro, 
logo na breve introdução em tempo lento é -nos 
apresentado o motivo base (que será também 
usado no último andamento): uma sucessão 
ascendente de notas longas, pertencentes a 
um acorde. Este motivo, aparentemente tão 
simples, sofrerá alterações, repetições varia-
das, distribuição pelos diversos naipes, combi-
nações, modulações e alterações de ritmo e 
tempo, demonstrando assim que a sua simpli-
cidade é apenas aparente. A nível da orquestra-
ção, destaca -se o diálogo entre os instrumentos 
de sopro, aos quais são normalmente confiadas 
melodias em tempo lento, em contraste com o 
frenesi da articulação das cordas.

No andamento lento, Adagio, surge um 
primeiro momento inesperado: já foram apon-
tadas as semelhanças entre o seu tema prin-
cipal e o Agnus Dei da Missa da Coroação de 
Mozart, mas também com o hino inglês God 
Save the King. Também inesperado se revela 

o retorno ao tema principal, já perto do final, 
acompanhado por um breve e invulgar (para 
esta época) solo de violoncelo.

No Menuet, as notas ornamentais na melo-
dia reforçam o cariz rítmico que caracteriza 
este formato derivado da música para dança. 
A secção intermédia, ou trio, reforça este 
carácter, apresentando uma nova roupagem 
de orquestração. Da mesma forma, a divisão 
ternária do tempo e a articulação em staccato 
do Finale confere -lhe uma leveza que também 
nos sugere a dança. Reencontramos neste 
andamento o motivo principal do 1º andamento, 
formado com as notas ascendentes de um 
acorde, e também novos momentos de humor, 
como um solo hesitante de violino na secção 
intermédia. Também a secção final adopta 
um tempo inicialmente mais lento para depois 
nos surpreender com uma explosão de energia 
final e, mais surpreendente ainda, apresentar já 
quase no fim um breve solo para instrumento 
de tecla (cravo ou pianoforte). Tendo em conta 
que esta sinfonia foi estreada pelo próprio 
Haydn ao teclado, fica aqui um momento inusi-
tado, a relembrar -nos a presença do próprio 
compositor ao leme da sua obra.

HELENA MARINHO, 2017
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Nicholas McGegan 
direcção musical 

Especializado na música do século XVIII e 
reconhecido pela crítica como um dos melho-
res maestros de música barroca da sua gera-
ção, Nicholas McGegan é Director Musical da 
Philharmonia Baroque, tendo transformado 
este agrupamento de São Francisco no ensem-
ble de música antiga mais importante dos Esta-
dos Unidos da América. Com ele visitou palcos 
europeus como BBC Proms, Snape Maltings 
Aldeburgh, Concertgebouw e Festival Handel 
de Göttingen, do qual McGegan foi Director 
Artístico entre 1991 e 2011. Foi Maestro Convi-
dado Principal da Sinfónica de Pasadena e da 
Ópera Escocesa, além de Maestro Titular no 
teatro setecentista de Drottingholm na Suécia, 
onde dirigiu um festival anual. 

Tem tido um papel pioneiro na exporta-
ção da interpretação historicamente infor-
mada para lá do mundo dos instrumentos de 
época, aplicando -a nas orquestras sinfóni-
cas convencionais. Como convidado, dirigiu 
orquestras como as Sinfónicas de Chicago, 
St Louis, Toronto, Montréal e Sidney, as Filar-
mónicas de Nova Iorque, Los Angeles e Hong 
Kong, as Orquestras de Cleveland, Philadel-
phia, Houston e do Concertgebouw bem como 
a Orquestra Nacional Real Escocesa, a Sinfóni-
ca da BBC, a Orquestra de Câmara Escoce-
sa, a Royal Northern Sinfonia, as Sinfónicas de 
Bournemouth, RTÉ e Cidade de Birmingham – 
e o Ensemble Barroco desta última –, a Capella 
Savaria no Festival de Esterházy e a Hallé. Tra-
balha com companhias de ópera como a Royal 
Opera House Covent Garden e as Óperas de 
São Francisco, Santa Fé e Washington. Explo-
ra novos territórios, nomeadamente no campo 
da dança experimental em colaborações com 

Mark Morris, destacando -se a participação em 
festivais como os de Edimburgo e Ravinia.

A sua discografia soma mais de 100 títu-
los, incluindo a primeira gravação mundial 
de Susanna de Handel, que conquistou um 
Gramophone Award e uma nomeação para os 
Grammy Awards. Do mesmo compositor, foram 
recentemente editadas as suas gravações de 
Solomon, Samson e Acis and Galatea (uma 
raridade que revela a versão pouco conhecida 
adaptada por Felix Mendelssohn). Entre as suas 
redescobertas encontra -se a primeira audição 
moderna do Gloria de Handel. Através do selo 
da própria Philharmonia Baroque foram edita-
das também Serenatas de Brahms, Noites de 
Verão de Berlioz, Sinfonias de Haydn, As Quatro 
Estações de Vivaldi e Atalanta de Handel. 

Recentemente dirigiu a Royal Northern 
Sinfonia no Stage@theDock (Hull, Inglaterra), 
para os BBC Proms – o primeiro concerto 
deste festival fora de Londres desde a década 
de 1930. Na temporada de 2017/18 volta a diri-
gir a Orchestra of the Age of Enlightenment na 
estreia mundial da Paixão segundo Judas de 
Sally Beamish, uma encomenda desta orques-
tra e da Philharmonia Baroque. Dirige ainda a 
Orquestra Sinfónica Casa da Música, a Filar-
mónica de Bergen e a Sinfónica SWR.

Natural de Inglaterra, Nicholas McGegan 
estudou nas Universidades de Cambridge 
e Oxford. Entre as distinções que lhe foram 
atribuídas destaca -se o cargo de Professor 
Honorário na Universidade Georg -August em 
Göttingen, o Prémio Hallé Handel, uma ordem 
de mérito do Estado da Baixa Saxónia, a Meda-
lha de Honra da Cidade de Göttingen e a decla-
ração oficial do Dia Nicholas McGegan, pelo 
Mayor de São Francisco, em reconhecimento 
pelas duas décadas de trabalho notável com a 
Philharmonia Baroque. Foi condecorado com a 
Ordem do Império Britânico em 2010.
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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. Nos 
anos seguintes surgiram os CD monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), todos com grava-
ções ao vivo na Casa da Música. Na tempo-
rada 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
James Dahlgren
Radu Ungureanu
José Despujols
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Evandra Gonçalves
Andras Burai
Roumiana Badeva
Alan Guimarães

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Vítor Teixeira

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Emília Alves
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo
Jean Loup Lecomte

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Michal Kiska
Gisela Neves
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan
Bruno Cardoso

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez

Tímpanos
Jean -François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira

Cravo
Fernando Miguel Jalôto*

*instrumentistas convidados



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


