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27-30 ABR

A 3 de Maio de 1849 foi criada a Associação Industrial 
Portuense com o objectivo de “desenvolver e aperfeiçoar 
a indústria – instruir e educar as classes laboriosas – 
introduzir entre nós auxílio mútuo e o melhoramento da 
condição dos operários – e todas as vantagens legaes 
que a indústria possa obter d’uma tal reunião”. 

Hoje, com a designação AEP – Associação Empresarial 
de Portugal, continua focada nas Empresas e na 
valorização da actividade empresarial, pilares 
fundamentais do desenvolvimento económico  
e social de Portugal. 

 A Casa da Música dedica o presente concerto à AEP 
- Associação Empresarial de Portugal, integrando as 
comemorações do seu 170.º aniversário.
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1ª PARTE

Franz Schubert
Sinfonia n.º 9 em Dó maior, D. 944, “A Grande” (1825-26; c.50min)

1. Andante – Allegro ma non troppo
2. Andante con moto
3. Scherzo: Allegro vivace e Trio
4. Finale: Allegro vivace

2ª PARTE

Franz Schubert
Sinfonia n.º 8 em Si menor, D. 759, “Inacabada” (1822; c.22min)

1. Allegro moderato
2. Andante con moto
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Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Sinfonia n.º 9 em Dó maior, D. 944,  
“A Grande” 

As duas últimas sinfonias de Schubert – a 
“Inacabada” e a “Grande” – abrem as portas 
do Romantismo sinfónico do século XIX. A 
herança de Beethoven deixa de funcionar 
como um peso inultrapassável ou até parali
sante, e os novos horizontes estendem linhas 
de acção que perdurarão até Bruckner e 
Mahler. A Sinfonia em Dó maior – “A Grande” 
– é comummente vista como a obra máxima 
de toda a produção instrumental de Schubert. 
O primeiro aspecto visível (e audível) desta 
“grandiosidade” reside na vastidão temporal 
de todos os quatro andamentos e na maneira 
como esta amplitude se vai constituindo, lenta 
e pacientemente – sem porém se afastar um só 
milímetro do modelo clássico que lhe dá forma: 
os dois andamentos exteriores seguem os prin
cípios da forma sonata, o segundo é um anda
mento lento e lírico, o terceiro um Scherzo. 
A grande novidade desta sinfonia reside na 
longa respiração, nas linhas quase insusten
tavelmente estiradas, no requerer ao ouvinte 
paciência e atenção contínuas. O comentá
rio feito por Schumann, quando descobriu o 
manuscrito desta sinfonia (no qual se referia às 
“durações celestiais” desta obra), só pode ser 
entendido como um elogio: as imensas dura
ções escritas por Schubert são sempre plenas 
de conteúdo, são construídas com lógica e rigor, 
impondo aos músicos e aos ouvintes uma audi
ção de tipo estrutural, seguindo o decorrer da 
música, sem jamais perderem a orientação e a 
tensão intrínseca a cada secção da sinfonia. Um 

outro aspecto saliente é a impressão constante 
de enorme vitalidade rítmica. Como é normal
mente o caso nas peças acabadas de Schu
bert, não existem esquissos desta sinfonia e 
o manuscrito autógrafo sugere que ela tenha 
sido escrita com grande celeridade, “as fast as 
the pen could travel”, nas felizes palavras de 
Maurice J. E. Brown.

O grande sucesso desta sinfonia deve
se à obra de três compositores: primeiro – 
evidentemente – ao autor, que compôs a obra 
durante o Verão de 1825 e na Primavera de 
1826; em segundo lugar a Robert Schumann, 
que descobriu o manuscrito autógrafo em 1838, 
na casa do irmão de Schubert (Ferdinand), 
tratou da sua publicação pela casa Breitkopf 
& Härtel e a entendeu e elogiou entusiastica
mente (“E a duração celestial desta sinfonia, 
como um enorme romance em quatro livros de 
Jean Paul!”); finalmente, a Felix Mendelssohn 
Bartholdy, compositor que apresentou pela 
primeira vez a sinfonia ao público de Leipzig, a 
21 de Março de 1839, com a sua Orquestra da 
Gewandhaus. “Após cada andamento houve 
longos aplausos e, mais ainda, os músicos da 
orquestra estavam profundamente emocio
nados e maravilhados com esta obra extraor
dinária”, escreveu Mendelssohn a Ferdinand 
Schubert. Schumann e Mendelssohn demons
traram uma vez mais, certamente sem o dese
jarem, a pequenez e o provincianismo dos 
vienenses, que – com Schubert ainda vivo – 
rejeitaram a execução desta sinfonia por ser 
“demasiado longa e difícil de ouvir”. Que a insti
tuição que proferiu esta afirmação, a Gesell-
schaft der Musikfreunde, seja hoje a depositária 
do manuscrito autógrafo de Schubert é uma 
das muitas ironias da História da Música.

O primeiro andamento desta sinfonia é 
precedido por uma introdução substancial – 



5

Andante –, cujo motivo principal, apresentado 
inicialmente pelas trompas, reaparecerá com 
funções centrais durante o próprio andamento 
principal. O segundo tema do Allegro ma non 
troppo, em Mi menor, transforma a figura 
rítmica precedente (tercinas) num simples 
e doce melisma. O desenvolvimento realiza 
uma notável síntese de elementos da secção 
da exposição com o tema inicial das trompas, 
sendo uma secção relativamente pequena, já 
que as vastas dimensões da exposição e da 
seguinte re exposição incluem, nelas mesmas, 
elementos de desenvolvimento do material 
tradicionalmente entregues à secção chamada 
desenvolvimento. A longa reprise é um exem
plo paradigmático da arte schubertiana da 
‘repetição variada’. A coda final repropõe 
uma espécie de Stretta dos elementos mais 
importantes de todo o andamento, deixando
os ressoar triunfalmente nos acordes finais. O 
Andante con moto é o andamento lento obri
gatório, sem ser porém verdadeiramente lento, 
e escapando a uma definição formal clara: por 
um lado parece ser um andamento em forma 
sonata, sem desenvolvimento; por outro lado 
apresenta estruturas de tipo rondó, já que o 
tema principal reaparece regularmente, como 
se fosse um ritornello. A sua instrumentação faz 
deste andamento uma obra prima de primeira 
grandeza: o duo dos violoncelos com os oboés 
após o ponto culminante; as notas repetidas da 
trompa (uma passagem tornada famosa pelos 
comentários de Schumann); o acompanha
mento sempre variado das cordas na secção 
em Lá maior. Em resumo: aqui se encontram os 
momentos mais eminentemente poéticos do 
Schubert sinfónico. O Scherzo (Allegro vivace) 
constrói se a partir de pequenas partículas 
para se desenvolver até dimensões bruckne
rianas, num característico ritmo muito vivo, 

assente numa figura em colcheias, que conduz 
a três notas repetidas. O Trio central, com a 
sua escrita coral nos metais e a sua superfície 
sonora plana, cria um contraste perfeito com 
a motricidade irrequieta do Allegro vivace. 
O Finale (Allegro vivace) fecha esta sinfonia 
monumental de modo (ele também) grandioso. 
Ritmos apoteóticos e esplendor do desenvolvi
mento temático fazem deste andamento uma 
prefiguração quase perfeita das amplas sinfo
nias de Bruckner. Em todos os quatro anda
mentos destaca se o emprego sábio e original 
dos trombones (ora delicados, ora autoritá
rios), característica talvez mais marcante de 
toda a sinfonia e certamente um dos grandes 
passos em frente na arte da instrumentação 
clássico romântica.

PAULO DE ASSIS, 2006

Sinfonia n.º 8 em Si menor, D.759, 
“Inacabada”

As primeiras seis sinfonias de Schubert não 
foram escritas para concertos públicos mas 
sim com a finalidade de serem tocadas entre 
amigos e família do compositor, na esfera do 
privado; a sua última sinfonia, “A Grande”, em 
Dó maior, teve como destino um concerto 
público em Viena. Mas a obra que surge entre 
elas, a Sinfonia Inacabada – de facto, a mais 
‘acabada’ das sinfonias que Schubert deixou 
incompletas –, tem características que tornam 
difícil determinar se teria como finalidade um 
concerto público ou privado. Tem a instrumen
tação de uma grande orquestra que só caberia 
num grande palco de uma sala de concertos, 
como “A Grande”: madeiras aos pares, par de 
trompas e trompetes, três trombones, tímpa
nos e cordas. Mas a música é tão íntima e 
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pessoal na sua natureza que dificilmente agra
daria ao gosto instituído daquela época. 

É bem possível que tenha sido a tomada 
de consciência sobre este facto a levar Schu
bert a abandonar a partitura antes do seu fim, 
no Outono de 1822. Nesta data, o composi
tor já tinha cópias dos dois primeiros anda
mentos, mas apenas um esboço do Scherzo; 
não restam esquissos de nenhum Finale, 
sendo possível que, se tal andamento tiver 
sido escrito, tenha ido parar ao Entr’acto em 
Si menor da partitura que Schubert escreveu 
para a peça teatral Rosamunde, cuja instru
mentação é exactamente a mesma. A partitura 
destes dois andamentos completos esteve na 
posse dos irmãos Josef e Anselm Hüttenbren
ner, em Graz, durante muitos anos. Apenas 
em 1865 o maestro vienense Johann Herbeck 
encontrou um público para a obra – público 
esse que nunca mais deixou de a ouvir.

Uma característica rara e marcante no 
carácter da sinfonia é que todos os seus 
temas principais estão marcados com a dinâ
mica pianissimo. No primeiro andamento há 
três ideias principais: o tema dos primeiros 
oito compassos tocado pelos violoncelos e os 
contrabaixos, sem acompanhamento – uma 
maneira de começar um Allegro sinfónico sem 
precedentes; a subsequente melodia para oboé 
e clarinete em uníssono; e o segundo tema nas 
cordas, numa tonalidade maior. Os dois temas 
que aparecem mais tarde são ambos prece
didos pelo acompanhamento, como acon
tece geralmente em canções – e a inspiração 
melódica de Schubert para esta obra é essen
cialmente lírica. Apesar destes temas serem 
introduzidos calmamente, a secção inicial tem 
fortes contrastes dinâmicos; e na secção do 
desenvolvimento os níveis dinâmicos atingem 
um registo furioso, sustentando um fortissimo. 
Este desenvolvimento é dominado pelo tema 

inicial dos violoncelos e contrabaixos. Sem 
criar surpresa, essa ideia é depois omitida no 
início da recapitulação; mas regressa na coda, 
para concluir uma das formas sonata mais bem 
conseguidas de Schubert.

O Andante con moto em Mi maior (nova
mente num tempo ternário) é também uma 
forma sonata. Tem duas ideias principais: a 
primeira com destaque nas cordas; a segunda 
é uma longa melodia no modo menor tocada 
pelo clarinete a solo (oboé na recapitulação), 
extraordinariamente instável na tonalidade e 
nos seus acompanhamentos desfasados dos 
tempos fortes. Neste caso, os contrastes dinâ
micos não ocorrem na secção de desenvolvi-
mento, a qual é curta e se traduz numa suave 
exploração das possibilidades do segundo 
tema, mas nas explosões de toda a orquestra 
que acontecem após a apresentação das duas 
ideias principais. No entanto, a coda vem apazi
guar estes humores mais violentos e termina 
com a maior serenidade.

ANTHONY BURTON, 2012

Tradução: Rui Pereira
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Douglas Boyd direcção musical

Douglas Boyd é Director Artístico do festi
val Garsington Opera e Director Musical da 
Orquestra de Câmara de Paris. Nos últimos 
anos foi Maestro Titular do Musikkollegium 
Winterthur, Director Musical da Manches
ter Camerata, Maestro Convidado Principal 
da Sinfónica de Colorado, Parceiro Artístico 
da Saint Paul Chamber Orchestra e Maestro 
Convidado Principal da City of London Sinfonia.

Foi membro fundador e oboísta principal da 
Orquestra de Câmara da Europa até 2002, ano 
em que passou a concentrar se na direcção. 
Dirigiu o agrupamento em diversas ocasiões.

No Reino Unido, Douglas Boyd dirigiu todas 
as orquestras da BBC, a Orquestra Real da 
Escócia, a Orquestra de Câmara da Escócia, os 
London Mozart Players, a Sinfónica da Cidade 
de Birmingham, a Sinfónica de Bournemouth 
e a Northern Sinfonia. Na Europa continental 
trabalhou com a Filarmónica de Bergen, as 
Sinfónicas da Basileia e da Rádio Finlandesa, as 
Orquestras Nacionais de Lyon e de Bordéus, as 
Orquestras da Tonhalle de Zurique e do Festi
val de Budapeste, a Orquestra Mozarteum de 
Salzburgo, a Orquestra Gürzenich de Colónia, a 
Orquestra de Câmara de Munique e a Kammer
akademie Potsdam. Noutras paragens dirigiu a 
Sinfónica de Nagoya no Japão, a Filarmónica 
de Hong Kong e várias orquestras australia
nas (integral das Sinfonias de Beethoven com a 
Sinfónica de Melbourne, à qual regressou para 
dirigir os Concertos para piano de Beethoven 
com o solista Paul Lewis). Apresenta se regu
larmente também nos EUA e no Canadá. 

Tem trabalhado com solistas como Jona
than Biss, Steven Isserlis, Anthony Marwood, 
Viktoria Mulova, Fazil Say, András Schiff, Mark 
Padmore, Emmanuel Pahud e Alissa Weilerstein. 

No domínio da ópera, Douglas Boyd dirigiu 
A Flauta Mágica para a Glyndebourne Opera 
on Tour, La Grotto di Tronfonio de Salieri para 
a Ópera de Zurique e La Clemenza di Tito de 
Mozart para a Opera North. Dirigiu inúmeras 
produções do Garsington Opera: As Bodas de 
Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Eugene 
Onegin, Silver Birch (Roxanna Panufnik, estreia 
mundial) e concertos com Sonho de Uma Noite 
de Verão de Mendelssohn ao lado de membros 
da Royal Shakespeare Company, A Criação de 
Haydn com o Ballet Rambert e Capriccio de 
Richard Strauss.

A gravação dos Concertos de Bach (Deut
sche Grammophon) marcou a sua estreia como 
maestro solista. Gravou para a Avie a integral 
das Sinfonias de Beethoven com a Manches
ter Camerata, juntamente com a Sinfonia n.º 4 
e A Canção da Terra de Mahler, conquistando 
elogios unânimes da crítica. Gravou também 
com a St. Paul Chamber Orchestra (Sinfonias 
de Schubert) e o Musikkollegium Winterthur.

Recentemente estreou se com as Filar
mónicas de Bergen e da Hungria, as Sinfónicas 
da Rádio Finlandesa e da Basileia e a Philhar
monie Zuidnederland.

Para além das actuações com a Orques
tra de Câmara de Paris, nessa cidade e em 
digressão, na sua agenda actual destacamse 
concertos com: Sinfónica Aalborg de Antuér
pia, Auckland Philharmonia, Filarmónica e 
Sinfónica da BBC, Britten Sinfonia, Kammer
akademie Potsdam, Orquestra de Câmara de 
Los Angeles, Sinfónica de Melbourne, Orques
tra de Minnesota, Orquestra Mozarteum de 
Salzburgo, Musikkollegium Winterthur, Philhar
monia Orchestra e Sinfónicas da Tasmânia e da 
Austrália Ocidental. 
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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 (maes
tro titular no período 2009 2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor
gårds, Joseph Swensen, 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 Bavouzet, 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, Kristine Opolais, Lise de 
la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair, Frank Peter Zimmermann 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito
res trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na Casa 
da Música, destacando se os nomes de Emma
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli
ger, Sir 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 Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck
ner; 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 surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portu
gueses, todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2019, a Orques
tra apresenta obras chave do Novo Mundo – 
entre as quais Amériques de Edgard Varèse e 
a Quarta Sinfonia de Charles Ives –, a Integral 
das Sinfonias de Tchaikovski, as sonoridades 
revolucionárias de Ligeti e novas obras de Jörg 
Widmann, Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

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
Zofia Wóycicka
Andrew Bernardi*
Radu Ungureanu
José Despujols
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Alan Guimarães
Raquel Santos*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Flávia Marques*

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Altino Carvalho

Flauta
Alexander Auer
Vera Morais*

Oboé
Aldo Salvetti
Telma Mota*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tímpanos
Bruno Costa

*instrumentistas convidados



13+17 ABR

CONCERTOS DE PÁSCOA

13 ABR SÁB ·18:00 SALA SUGGIA

STABAT MATER
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

EDUARDA MELO soprano

IRIS OJA alto

MARK LE BROCQ tenor

MARCELL BARONYI barítono 

ANTONÍN DVOŘÁK Stabat Mater

17 ABR QUA ·21:00 SALA SUGGIA

PAIXÃO BARROCA
CICLO BARROCO BPI

CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

LAURENCE CUMMINGS direcção musical 

IESTYN DAVIES contratenor 

ROWAN PIERCE soprano

PEDRO CASTRO E ANDREIA CARVALHO oboé

ALESSANDRO SCARLATTI Sinfonia di Concerto Grosso nº 3 em Ré menor

ANTONIO VIVALDI Concerto para 2 oboés em Ré menor

ARCANGELO CORELLI Concerto Grosso 

-

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI Stabat Mater

PRÓXIMOS CONCERTOS



27-30 ABR

MÚSICA & REVOLUÇÃO 
LIGETI: IMERSÃO TOTAL

PRÓXIMOS CONCERTOS

27 ABR SÁB ·18:00 SALA SUGGIA

O GÉNIO DE LIGETI
1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

EMILIO POMÀRICO direcção musical 

LUCAS FELS violoncelo

GYÖRGY LIGETI Concerto de câmara; Concerto para violoncelo

2ª PARTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

SUSANNA ANDERSSON soprano

GYÖRGY LIGETI Lontano; Apparitions; Le Grand Macabre (excertos)

28 ABR DOM ·18:00 SALA SUGGIA

VIRTUOSOS PARA LIGETI
1ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

GYÖRGY LIGETI Atmosphères; San Francisco Polyphony; Concert românesc

2ª PARTE
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

EMILIO POMÀRICO direcção musical 

PIERRE-LAURENT AIMARD piano

ALEŠ KLANČAR trompete

GYÖRGY LIGETI Mysteries of the Macabre; Concerto para piano



MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

Aproximando-se o período para apresentação da Declaração de Imposto sobre 
Rendimento de Pessoas Singulares, gostaríamos de recordar que poderá consignar 
0,5% do IRS liquidado à Fundação Casa da Música sem qualquer encargo.

Dada a importância que estes donativos têm tido para o desenvolvimento do nosso 
projecto, muito nos honraria poder contar, pela primeira vez ou mais um ano, com o 
seu apoio.

Para isso basta que, ao preencher a Declaração Modelo 3, assinale no quadro 11 
"Instituições culturais com estatuto de utilidade pública” e inscreva o NIF 507 636 295. 
Caso tenha IRS Automático, no momento da confirmação da declaração assinale a 
caixa que indica que pretende consignar 0,5% do seu IRS e inclua o NIF da Fundação 
Casa da Música.

Com este gesto simples estará a apoiar directamente a Fundação Casa da Música 
e a sua missão de Serviço Público.

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA


