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Alberto Ginastera
Popol Vuh (La creación del mundo maya) (1975  ‑1983; c.26min)*

1. La Noche de los Tiempos
2. El Nacimiento de la Tierra
3. El Despertar de la Naturaleza
4. El Grito de la Creación
5. La Gran Lluvia
6. La Ceremonia Magica del Maiz
7. El Sol, la Luna y las Estrellas

Antonín Dvořák
Sinfonia n.º 9 em Mi menor, op. 95, “Do Novo Mundo” (1893; c.42min)

1. Adagio – Allegro molto
2. Largo
3. Scherzo: Molto vivace
4. Allegro con fuoco

*Estreia em Portugal
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Alberto Ginastera
BUENOS AIRES, 11 DE ABRIL DE 1916

GENEBRA, 25 DE JUNHO DE 1983

Popol Vuh (La creación del mundo maya)

O argentino Alberto Ginastera foi um dos mais 
relevantes compositores sul ‑americanos do 
séc. XX, claramente marcado pela inspiração 
nacionalista que em muito influenciaria a sua 
produção musical. Fez a sua formação musi‑
cal no Conservatório de Buenos Aires, que 
concluiu em 1938, lançando ‑se com sucesso 
na composição musical. Estreou com conside‑
rável sucesso a música para o bailado naciona‑
lista Panambí, seguindo ‑se o bailado Estancia, 
ambos responsáveis pela sua ampla reputação 
inicial. Em 1941, foi convidado para leccionar no 
Conservatório Nacional, onde permaneceria 
durante alguns anos. Um dos momentos rele‑
vantes do seu percurso musical foi a viagem 
aos Estados Unidos da América entre 1945 
e 1947, onde assiste aos cursos leccionados 
por Aaron Copland em Tanglewood. Em 1945, 
Copland fora agraciado com o Prémio Pulit‑
zer para a música, pela composição da música 
para bailado Appalachian Spring, que o afir‑
mara como referência do modernismo ameri‑
cano. Para Ginastera, este encontro seria muito 
prolífico, pois permitiu a aquisição de diferentes 
perspectivas sobre os usos das músicas popu‑
lares de inspiração nacional, focando técnicas 
de orquestração que Copland absorvera na sua 
formação na Europa. 

De regresso à Argentina, manteve uma forte 
actividade na área da composição e do ensino, 
fundando a Liga Argentina de compositores, a 
Faculdade de Música da Universidade Católica 
e a Escola de Altos Estudos Musicais do Instituto 
Di Tella, entre outros. Com a subida ao poder do 

General Juan Carlos Onganía (1966 ‑1970), vê 
a sua ópera Bomarzo (1967) censurada e a sua 
situação fragilizada. Decide mudar ‑se para a 
Europa em 1971, estabelecendo ‑se em Gene‑
bra, onde acabaria por falecer em 1983. 

Se a visão histórica sobre as obras dos 
compositores nem sempre permite estabelecer 
divisões ou fases de criação musical, no caso 
de Ginastera o trabalho é facilitado pelo olhar 
do próprio. Reconheceu, no total, três fases que 
marcam a sua linguagem musical e posição 
estética: nacionalismo objectivo, nacionalismo 
subjectivo e expressionismo objectivo. O nacio‑
nalismo objectivo seria caracterizado pela apro‑
priação de materiais musicais presumivelmente 
autênticos, enquanto que a perspectiva subjec‑
tiva era dotada de um nível mais abstracto no 
tratamento dos materiais musicais. A faceta 
nacionalista, muito influenciada pelas perspec‑
tivas de Bartók, Falla ou Stravinski, deram lugar, 
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no pós ‑anos 50, ao Expressionismo da Segunda 
Escola de Viena, em particular pela via de Alban 
Berg, assim como pela influência de Penderecki. 

A obra Popol Vuh (La creación del mundo 
maya) resultou de uma encomenda da orques‑
tra de Filadélfia em 1975, a ser dirigida pelo 
maestro Eugene Ormandy. Ginastera ideali‑
zou um poema sinfónico que cobrisse os prin‑
cipais momentos do mito da criação do mundo 
segundo o manuscrito do Popol Vuh. Este escrito 
documental datado do séc. XVI baseia ‑se em 
elementos da cultura maia e da sua cosmogo‑
nia, embora o original se tenha perdido. Sobre‑
viveu, no entanto, a tradução para o castelhano, 
realizada em 1701 por Frei Francisco Ximé‑
nez. Tratando ‑se de um texto do séc. XVI, fica 
patente a forte influência do colonizador através 
do seu olhar cristão, que marcou o modo como o 
texto foi construído. Os vários momentos descri‑
tos no texto focam o início de tudo, a origem 
calma e silenciosa, seguindo ‑se o acto criador 
dos deuses, que fazem aparecer a natureza 
e o homem a partir do barro. No entanto, este 
homem foi destruído por não conseguir manter 
a sua forma. Depois, os deuses criaram homens 
de madeira, após consulta a dois adivinhos, mas 
essa criação revelou ‑se vazia de alma e esses 
seres não podiam, por isso, adorar os deuses. 
Foram destruídos num dilúvio e surgiram deles 
os macacos. Noutro quadro da criação, em jeito 
de epopeia, dois gémeos tornam ‑se no sol e na 
lua, seguindo ‑se a criação dos homens de milho, 
que puderam então adorar os deuses. Estes, 
por sua vez, com receio de que os homens os 
destronassem, limitaram a sua existência com 
a finitude da morte.

Ginastera encontrou no mito maia da criação 
a inspiração para criar um poema sinfónico que 
planeou em oito andamentos, ainda que tenha 
apenas composto sete. A obra permaneceu 

inacabada em virtude da sua morte em 1983 e, 
por estar incompleta, não foi estreada. Barbara 
Nissman, uma amiga e pianista americana, 
encontrou ‑a no espólio do compositor e levou‑
 ‑a ao conhecimento de Leonard Slatkin, direc‑
tor da Orquestra Sinfónica de St. Louis, que a 
estreou a 7 de Abril de 1989. 

A partitura denota, ao nível musical, uma 
filiação e um forte enraizamento no tratamento 
rítmico de Stravinski e de Bartók, restaurando 
uma dimensão crua e, por vezes, explosiva. 
A obra divide ‑se em sete andamentos que 
percorrem o mito da criação, iniciando ‑se com 
La noche de los Tiempos, que cria o ambiente 
sonoro inicial de imobilidade e calma, com as 
cordas graves num ambiente nocturno, inter‑
rompido com a explosão do acto criador. A 
percussão surge de modo gradual criando as 
condições para El Nacimiento de la Tierra, no 
qual Ginastera procura aludir à criação das 
montanhas. Segue ‑se El Despertar de la Natura-
leza, com um começo enigmático que servirá de 
base à intervenção da flauta e depois do trom‑
bone, na qual os animais são criados. O inquie‑
tante El Grito de la Creación inicia ‑se de modo 
abrupto com um ritmo bem marcado na percus‑
são, seguindo ‑se vários movimentos rápidos que 
criam uma textura orquestral quase orgânica. 
La Grande Lluvia apresenta dois caracteres 
distintos em cada metade do andamento: um 
que alude à chuva, e outro mais lírico, com uma 
intervenção melancólica do violino, até ao final. 
A inspiração em Stravinski é notória no anda‑
mento seguinte, La Ceremonia Magica del Maiz, 
com uma forte componente dos variados instru‑
mentos de percussão. Segue ‑se El Sol, la Luna 
y las Estrellas, com um efeito cumulativo, utili‑
zando, ao aproximar ‑se do final, uma compo‑
nente mais celebrativa, quase de fanfarra, que 
festeja a magnitude da criação.
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Antonín Dvořák
NELAHOZEVES (BOÉMIA), 8 DE SETEMBRO DE 1841

PRAGA, 1 DE MAIO DE 1904

Sinfonia n.º 9 em Mi menor, op. 95, 
“Do Novo Mundo”

Antonín Dvořák foi um dos mais proeminentes 
compositores checos, obtendo em vida reco‑
nhecimento mundial pela sua obra. Formou ‑se 
com Antonín Liehmann, muito influente na sua 
concepção musical, frequentando posterior‑
mente, entre 1857 e 1859, a Escola de Órgão de 
Praga. Ingressou como violetista na orquestra 
do Teatro Provisional de Praga, dirigida a partir 
de 1866 pelo compositor Bedřich Smetana, e 
leccionou piano em regime particular. Em 1871, 
deixou o seu trabalho como músico de orquestra 
e manteve aulas privadas de composição. No ano 
seguinte, viu estreado o seu Quinteto com piano 
em Lá maior op. 5, seguindo ‑se um gradual reco‑
nhecimento do seu talento e domínio musical. 
Devido à sua popularidade, conseguiu o cargo 
de organista da Igreja de Saint ‑Ethelbert, onde 
permaneceu até 1877. O apoio do Estado, através 
de várias bolsas (1875, 1876 e 1877), foi fundamen‑
tal para prosseguir a actividade como composi‑
tor e aumentar o seu reconhecimento – também 
marcado pelo prémio da associação artística 
Umelecka Beseda, em 1876, pelo seu Quinteto 
para cordas em Sol maior, op. 77. Destaca ‑se, 
neste período, o interesse de outros nomes no 
percurso de Dvořák, nomeadamente de Johan‑
nes Brahms, que, em 1878, recomendou a publi‑
cação de algumas das suas obras a Simrock.

A visibilidade da sua obra – em particu‑
lar a circulação internacional de algum reper‑
tório marcante como as Danças Eslavas, a 
Sinfonia n.º 6 ou o Stabat Mater – conduzi ‑lo‑
‑ia a Inglaterra, país com o qual manteria uma 

relação especial compondo diversas obras que 
ali foram estreadas (Sinfonia n.º 7 ou a Missa de 
Requiem). Com uma carreira europeia afirmada, 
e com passagens breves por vários países como 
Inglaterra ou Rússia, assume o cargo de profes‑
sor no Conservatório de Praga em 1891, ainda 
que por breves momentos. Em 1892, ruma aos 
Estados Unidos da América para leccionar 
no Conservatório de Música de Nova Iorque, 
a convite de Jeanette Thurber. A chegada ao 
Novo Mundo foi pautada por um caloroso acolhi‑
mento e várias apresentações públicas naquela 
cidade e em Boston. O compositor permanecerá 
naquele país até 1895, dedicando ‑se ao ensino 
de composição e a novos trabalhos marcantes 
do seu catálogo musical, entre os quais o Quar‑
teto para cordas op. 96, o Concerto para violon‑
celo e orquestra op. 104 e a Sinfonia n.º 9, “Do 
Novo Mundo”, op. 95.  
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Em meados de Janeiro de 1893, iniciou 
a composição da Sinfonia n.º 9, em quatro 
andamentos, que terminou antes do Verão, 
quando os seus filhos chegaram a Nova Iorque. 
A presença da família foi importante pois 
permitiu ‑lhe conhecer melhor alguns pontos 
turísticos na sua companhia, antes de reiniciar 
os afazeres no Conservatório, em Setembro.  
Seguiram ‑se, em Dezembro, os ensaios para a 
estreia da sua nova sinfonia, que seria oficial‑
mente apresentada ao público a 16 de Dezem‑
bro de 1893, no Carnegie Hall, pela Filarmónica 
de Nova Iorque sob a batuta do maestro Anton 
Seidl. A obra foi recebida com grande regozijo 
do público, que aplaudiu entusiasticamente o 
final de cada andamento, com várias ovações 
em pé. O sucesso da obra ficou a dever ‑se a 
vários factores, destacando ‑se, no entanto, 
a orquestração de grande magnitude, assim 
como as referências musicais a melodias ou 
elementos musicais inspirados nos índios e nas 
raízes africanas ‑americanas. Os jornais publi‑
caram várias notícias dando conta do grande 
sucesso que a obra alcançara, que também 
Dvořák relata numa carta ao editor Simrock. 

A utilização dos materiais musicais selec‑
cionados por Dvořák, que algumas figuras viam 
como a afirmação de uma potencial escola 
musical americana à qual os jovens composi‑
tores deviam estar atentos, marcaria o carác‑
ter geral da obra. O compositor não pretendeu, 
como explicou, apropriar ‑se de temas musi‑
cais tradicionais, nativos, mas antes compor 
melodias originais inspiradas em traços meló‑
dicos e rítmicos daquele universo, vestindo ‑as 
de uma orquestração rica e de um tratamento 
contrapontístico.

Uma introdução lenta, Adagio, dá início ao 
primeiro andamento, deixando depois lugar 
à exposição do primeiro tema nas trompas e, 

posteriormente, ao segundo tema na flauta e no 
oboé, replicado pelos violinos. O terceiro tema 
é anunciado pela flauta, incorporando um espí‑
rito mais popular que tem depois eco na orques‑
tra. A descoberta do Novo Mundo – o segundo 
andamento, um Largo – surge com um carácter 
mais solene, em particular pelo coral dos metais 
e das madeiras que antecede o tema no oboé, 
que viria a dar origem à canção “Goin’ Home”. 
Este andamento é rico em referências popula‑
res, mais uma vez na flauta, por exemplo, mas 
também pelo surgimento do tema principal do 
andamento anterior, que constitui um leitmotiv 
da obra. No terceiro andamento, um Scherzo, 
Dvořák convoca a memória da Sinfonia n.º 9 
de Beethoven, seguindo ‑se o tema principal 
nas madeiras. A obra termina com um Allegro 
con fuoco de carácter heróico, como revela o 
primeiro tema anunciado pela trompa, embora 
contraste com o segundo tema no clarinete. 
A coda concede ao andamento um espírito 
magistral e fulgurante, reprendendo mate‑
rial temático de outros andamentos, numa 
orquestração brilhante.

PEDRO RUSSO MOREIRA, 2019 
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Baldur Brönnimann direcção musical 

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ‑
nea do mundo. Desenvolveu estreitas cola‑
borações com compositores de topo tais 
como John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas e outros, e dirigiu 
obras importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, 
Vivier e Zimmermann. Apresentou ‑se em festi‑
vais como BBC Proms, Wien Modern, Darms‑
tadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro 
de grande versatilidade com uma abordagem 
aberta à programação e à interpretação musical, 
acredita firmemente na importância das activi‑
dades de âmbito educativo e comunitário e na 
necessidade de questionar as fronteiras tradi‑
cionais da música clássica. É Maestro Titular da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e 
da Basel Sinfonietta.

Na temporada de 2018/19, Brönnimann 
regressa à Filarmónica de Seul e estreia ‑se com 
a Filarmónica do Luxemburgo (no âmbito do 
festival de música contemporânea Rainy Days 
na Philharmonie desta cidade), a Staatskape‑
lle Weimar, a Orquestra da Rádio Norueguesa, 
as Orquestras de Valência, Galiza e Astúrias, e 
a Tapiola Sinfonietta (Finlândia). Será o Direc‑
tor Artístico do festival Avanti! 2019 na Finlân‑
dia. Das temporadas passadas, destacam ‑se 
colaborações com as Filarmónicas de Oslo e 
Real de Estocolmo, a Philharmonia Orchestra, 
a Sinfónica da BBC e a Filarmónica de Bergen, 
entre outras. Recentemente estreou ‑se com 
as Sinfónicas das Rádios de Viena, Frankfurt e 
WDR, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa e as 
Orquestras de Câmara Aurora e de Munique. 
Trabalha frequentemente com o Klangforum 
Wien, tanto em Viena como em digressão.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English Natio‑
nal Opera, na Komische Oper de Berlim e no 
Teatro Colón (Argentina), em produções de La 
Fura dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klingho-
ffer de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue‑
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann 
(com o compositor no papel de narrador) e Die 
Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e da Basel 
Sinfonietta, Baldur Brönnimann continua a diri‑
gir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desco‑
nhecidas com o repertório corrente. Entre 
2011 e 2015, foi Director Artístico do principal 
ensemble norueguês de música contempo‑
rânea, BIT20. Foi Director Musical da Orques‑
tra Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu‑
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches‑
ter, onde foi posteriormente nomeado Profes‑
sor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado  
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Olari 
Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, 
Michail Jurowski, Christoph König (maestro titu‑
lar no período 2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, 
Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Peter Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado com a orquestra constam os nomes 
de Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris‑
tine Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair, Frank 
Peter Zimmermann ou o Quarteto Arditti. Diver‑
sos compositores trabalharam também com a 
orquestra, no âmbito das suas residências artísti‑
cas 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, Georges Aperghis, Heinz Holliger, 
Harrison Birtwistle e Georg Friedrich Haas, a que 
se junta em 2019 o compositor Jörg Widmann.

A Orquestra tem ‑se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orques‑
tra foram marcadas pela interpretação das 
integrais das Sinfonias de Mahler, Proko fieff, 
Brahms e Bruckner; dos Concertos para piano e 
orquestra de Beethoven e Rachmaninoff; e dos 
Concertos para violino e orquestra de Mozart. 
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 concertos para piano de 
Lopes ‑Graça, pela Naxos, e o disco com obras 
de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na 
revista Gramophone. Nos últimos anos surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Fran‑
cesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Georges 
Aperghis (2017), além de discos dedicados a 
obras de compositores portugueses, todos 
com gravações ao vivo na Casa da Música. Na 
temporada de 2019, a Orquestra apresenta 
obras ‑chave do Novo Mundo – entre as quais 
Amériques de Edgard Varèse e a Quarta Sinfo-
nia de Charles Ives –, a Integral das Sinfonias de 
Tchaikovski, as sonoridades revolucionárias de 
Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, Pedro 
Amaral, Clotilde Rosa e Pedro Lima.

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.



Violino I
Zofia Wóycicka
Álvaro Pereira*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Ianina Khmelik
José Despujols
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Jorman Hernandez*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Pedro Carvalho*
José Sentieiro
Diogo Coelho*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Slawomir Marzec
João Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Eldevina Materula
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Hugo Sousa*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Rui Brito
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda*

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados



13 DOM · 12:00 SALA SUGGIA

SINFONIA DO NOVO MUNDO
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”, de DVOŘÁK

18 SEX · 21:00 SALA SUGGIA

AMÉRICAS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Obras de GERSHWIN, BERNSTEIN, VIVIER, REVUELTAS E VARÈSE 

19 SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

VIAGEM NA AMÉRICA
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

SYNERGY VOCALS

Obras de KAGEL, VIVIER E REICH 

20 DOM · 18:00 SALA SUGGIA

VELHO MUNDO/NOVO MUNDO
CORO CASA DA MÚSICA

Obras de PÄRT, FILIPE DE MAGALHÃES, SUMAYA, WOOD, BILLINGS, 
VILLA-LOBOS, WOLFE, DUARTE LOBO, FRANCO E MANUEL CARDOSO

PRÓXIMOS CONCERTOS

19 SÁB · 16:00 SALA 2

PICA-PAU AMARELO
OS NOSSOS CONCERTOS · SERVIÇO EDUCATIVO



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


