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1ª PARTE 

Georg Philipp Telemann 
Suite em Mi menor para cordas, traverso, 
flauta de bisel e baixo contínuo  
(Tafelmusik – 1ª produção) (1733; c.32min.) 
1. Ouverture
2. Rejouissance
3. Rondeau
4. Loure
5. Passepied
6. Air
7. Gigue
8. Conclusion

Johann Sebastian Bach
Concerto em Lá maior, BWV 1055, 
para cravo, cordas e baixo contínuo 
(1738; c.14min.)

1. Allegro
2. Larghetto
3. Allegro ma non tanto

2ª PARTE

Johann Sebastian Bach 
Triplo concerto em Lá menor, BWV 1044, 
para traverso, violino, cravo e cordas 
(c.1730; c.21min.)

1. Allegro
2. Adagio ma non tanto e dolce
3. Alla breve

Georg Philipp Telemann 
Concerto em Mi menor, TWV 52:e1, para 
traverso, flauta de bisel, cordas e baixo 
contínuo (c.1705; c.14min.)
1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Presto
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Ao contrário de Johann Sebastian Bach, 
membro de uma família que desde o século 
XVI deu origem a um incrível número de exce‑
lentes músicos, Georg Philipp Telemann 
(Magdeburg, 14 de Março de 1681 – Hamburgo, 
25 de Junho de 1767) vinha da classe média 
alemã, geralmente votada às artes liberais; a 
sua vocação musical foi portanto contrariada 
pela sua família que o direccionou, ao invés, 
para a profissão forense. Somente após a 
obtenção da licenciatura em Direito em 1701, 
Telemann pôde finalmente dedicar ‑se à car‑
reira musical, exercendo ‑a inicialmente em 
Leipzig e, em seguida, em várias cidades ale‑
mãs para chegar, finalmente, em 1721 a Ham‑
burgo. Aí permaneceu por mais de 45 anos, 
até à sua morte, na qualidade de director 
musical, ou seja, como responsável por todos 
os eventos musicais da cidade.

Muito conhecido e apreciado pelos seus 
contemporâneos, Telemann foi um compo‑
sitor prolífico, autor de um vasto catálogo de 
obras que abrange os mais diferentes géne‑
ros, assim como de tratados, libretos e poe‑
mas. Destaca ‑se ainda como fundador, em 
1728, do primeiro periódico alemão de música. 
Ele próprio começou também a tratar de 
publicar e divulgar as suas composições; foi o 
que sucedeu precisamente no caso dos três 
grupos (ou produções) da Tafelmusik, ainda 
hoje uma das suas obras mais famosas.

Um jornal de Hamburgo anunciava esta 
obra do seguinte modo: “Os amantes da 
música podem esperar no ano de 1733 a saída 
de uma grande obra instrumental da pena de 
Telemann. É constituída por nove peças den‑
sas para 7 instrumentos e ainda de muitas 
outras mais leves para 1, 2, 3, 4 instrumentos… 
Os nomes dos assinantes ficarão impressos 
com a obra.”

O sucesso da operação editorial, que uti‑
lizando o método da subscrição evitava os 
riscos de eventuais perdas financeiras, era 
todavia garantido pela notoriedade do com‑
positor e da sua música, muito apreciada 
também além das fronteiras do seu país. De 
facto, embora se tratasse de uma obra bas‑
tante cara, a Tafelmusik encontrou 206 subs‑
critores, dos quais 56 residentes no estran‑
geiro – entre os quais figurava, no caso de 
Inglaterra, Georg Friedrich Händel.

Como indica claramente o título, a Tafel‑
musik (ou Musique de table) pertence à tra‑
dição da música escrita para ser execu‑
tada durante os banquetes a fim de entreter 
os convidados, uma tradição que tinha tido 
grande fortuna desde os tempos antigos e 
que Michael Praetorius no seu Syntagma 
musicum de 1619 não hesitava em classificar 
como um verdadeiro género musical.

A ampla concepção da obra escrita por 
Telemann permitiu ‑lhe abordar os principais 
géneros instrumentais do seu tempo, justa‑
pondo momentos de simplicidade formal a 
estruturas mais complexas e explorando com 
originalidade as diferentes cores dos instru‑
mentos. Acaba assim por concretizar um 
exemplo quase paradigmático do que era na 
época considerado o chamado “gosto misto”, 
nomeadamente a especial capacidade de 
utilizar ao mesmo tempo os elementos típicos 
dos principais estilos da época, em particular 
o italiano e o francês. 

É o que acontece desde o início da com‑
posição quando, por exemplo, na Ouverture 
que abre a 1ª produção da Tafelmusik, a 
divisão em duas secções – uma lenta com o 
característico ritmo pontuado e outra mais 
rápida em estilo imitativo – se refere clara‑
mente ao modelo de abertura francesa; ao 
mesmo tempo, durante esta mesma peça, a 



4

inserção das intervenções dos vários solis‑
tas parece uma evidente homenagem à tradi‑
ção italiana do concerto. Da mesma forma, na 
série de danças propostas na primeira parte 
da obra segundo o esquema da suite, entre as 
quais encontramos algumas mais habituais e 
na moda (Rondeau, Loure, Passepied, Gigue) 
e outras menos comuns (Rejouissance), é dei‑
xado espaço para as interacções entre os 
solistas, as quais se revelam frequentemente 
originais e imprevisíveis e, por vezes (como 
por exemplo no sexto número da suite, Air. Un 
peu vivement), particularmente elaboradas. 
Se o início e o fim da composição são realiza‑
dos por todo o ensemble, as secções centrais 
articulam ‑se ao invés em torno de três com‑
posições de câmara e de um concerto.

A riqueza da invenção, o jogo de interac‑
ção entre as cores dos diferentes instrumen‑
tos, a mistura de estilos e géneros caracteriza 
toda a composição que, embora construída 
sobre uma sólida estrutura conceptual e for‑
mal, consegue manter ‑se sempre acessível e 
agradável à audição. 

Esta é uma característica da música de 
Telemann que frequentemente se costuma 
relacionar com a sua capacidade de conser‑
var, mesmo no auge do sucesso e apreciado 
pelos maiores músicos do seu tempo, uma 
abordagem de autodidacta, de pessoa com 
uma forte curiosidade cultural que faz música 
sobretudo por paixão; esta atitude permite‑
‑lhe escapar à rigidez académica que muitas 
vezes caracteriza o profissional e chegar com 
a sua música a um vastíssimo número de pes‑
soas, para além dos estritamente iniciados.

No entanto, esta mesma característica 
começou a ser considerada como um defeito 
durante o século XIX, quando a sua figura de 
músico de sucesso veio a ser interpretada no 
contexto do mito romântico do génio incom‑

preendido. Sobretudo à luz da redescoberta 
de Bach, artista que pelo contrário teve uma 
fama menor em vida e foi considerado ultra‑
passado por alguns de seus contemporâ‑
neos, tal era visto como factor negativo. A 
forçada contraposição oitocentista entre 
estes dois músicos esquecia que as relações 
entre eles foram sempre marcadas pela ami‑
zade e estima recíproca como testemunha, 
por exemplo, o facto de o filho de Bach, Carl 
Philipp Emanuel, ter recebido o seu segundo 
nome em homenagem ao seu padrinho Tele‑
mann, ao qual sucederá, em 1768, no cargo de 
director musical da cidade de Hamburgo.

Os destinos profissionais de Telemann e de 
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 de 
Março de 1685 – Leipzig, 28 de Julho de 1750) 
já se tinham cruzado em 1722, quando, com a 
morte de Johann Kuhnau, a cidade de Leip‑
zig tinha proposto em primeira instância Tele‑
mann para o cargo de Kantor da Igreja de São 
Tomé. A recusa deste – que tinha conseguido, 
entretanto, um conspícuo aumento salarial 
pela municipalidade de Hamburgo – fez com 
que se reabrisse o concurso, que terminou 
com a nomeação de Bach que, de facto, aí 
viveu de 1723 até à sua morte.

As funções de Kantor – que incluíam o 
ensino de várias disciplinas bem como a 
direcção das actividades musicais das prin‑
cipais igrejas e das funções civis da cidade – 
explicam o grande número de cantatas escri‑
tas por Bach nesse período, necessárias às 
celebrações religiosas do ciclo completo do 
calendário litúrgico. No entanto, o músico 
assumiu também outros cargos, como a 
direcção (entre 1729 e 1741) do Collegium 
musicum, sociedade musical constituída 
principalmente por universitários que tinha 
sido instituída em 1702 pelo então estudante 
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de Direito Telemann, e que se exibia em cafés 
e locais públicos da pequena mas cultural‑
mente animada cidade da Saxónia. Tendo em 
conta as actividades do Collegium musicum, 
Bach compôs cantatas profanas, música de 
câmara e para orquestra, assim como os 14 
concertos para 1, 2, 3 e 4 cravos.

Se já em 1721, no âmbito de um concerto 
grosso como o Quinto Concerto Brandebur‑
guês, Bach tinha incluído o cravo no grupo 
de solistas (concertino) confiando ‑lhe uma 
cadência surpreendente no início do primeiro 
andamento, os concertos que vieram à luz 
em Leipzig podem ser considerados entre 
os primeiros exemplos de utilização deste 
instrumento com função verdadeiramente 
solística, superando a tradição barroca que 
normalmente lhe atribuía as meras funções 
de baixo contínuo, ou seja, de sustento har‑
mónico da composição. Foram provavel‑
mente escritos para ser interpretados pelo 
próprio Bach, considerado um dos melhores 
organistas e cravistas da época, ou de algum 
dos seus filhos, entre os quais Wilhelm Friede‑
mann e Carl Philipp Emanuel se tinham já dis‑
tinguido como óptimos executantes.

Ao novo papel de instrumento solista cor‑
responde também a ampliação, não só do 
repertório do cravo, mas também da sua 
técnica que, para além do desenvolvimento 
substancial das partes da mão esquerda, 
se torna fortemente idiomática. Isto apesar 
de a maior parte dos concertos para cravo 
serem “paródias”, ou seja, obras nas quais o 
compositor usa ou rearranja composições e 
materiais pré ‑existentes de acordo com uma 
prática muito comum na época, justificada 
também pela grande quantidade de música 
continuamente requerida aos compositores 
daquele tempo.

O Concerto em Lá maior BWV 1055 é pre‑
sumivelmente o arranjo de um anterior con‑
certo, hoje perdido, para oboe d’amore; talvez 
por isso apresenta nas partes solísticas um 
carácter particularmente lírico. Desenvolve‑
‑se nos habituais três andamentos: um ani‑
mado Allegro em Lá maior centrado sobre 
um motivo rítmico que se repete em diferen‑
tes apresentações por todo o andamento; um 
Larghetto em Fá sustenido menor, baseado 
numa linha de baixo descendente e caracte‑
rizado pelos grandes saltos das cordas, sobre 
os quais o solista desenha uma série de deli‑
cadas ornamentações; e por fim um Allegro 
ma non tanto, novamente em Lá maior, onde 
um fluxo contínuo de energia parece fundir‑
‑se com o espírito de uma alegre dança.

Ainda devido às necessidades do Colle‑
gium musicum, Bach escreveu o Triplo con-
certo em Lá menor para flauta, violino, 
cravo e orquestra BWV 1044, onde se dá 
mais um passo em frente na afirmação do 
cravo como instrumento líder, uma vez que 
este emerge desde o início como o elemento 
central da composição e acaba por assumir o 
papel fundamental de elemento concertante, 
seja em relação aos outros solistas, seja em 
relação a todo o ensemble.

Também aqui Bach reutiliza materiais e 
trabalha música previamente composta (no 
primeiro e no terceiro andamento recorre ao 
Prelúdio e Fuga em Lá menor BWV 894, e no 
segundo à Sonata para órgão em Fá maior 
BWV 527) e explora a fundo as capacidades 
idiomáticas dos diversos instrumentos (con‑
trapondo por exemplo as características dos 
instrumentos solistas melódicos às do cravo). 
Consciente da lição de Vivaldi, utiliza habil‑
mente mudanças de velocidade e de dinâ‑
mica num discurso cheio de energia propul‑
sora que nunca se torna previsível. Ao Allegro 
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em Lá menor, que constitui o primeiro anda‑
mento do concerto, segue ‑se um Adagio ma 
non tanto e dolce em Dó maior tocado ape‑
nas pelos três solistas, onde o diálogo entre 
eles (primeiro a flauta e o cravo num dueto 
acompanhado pelo pizzicato do violino e 
em seguida o violino e o cravo, que o variam 
acompanhados pela flauta) adquire os valo‑
res de um momento quase de meditação. Mui‑
tos elementos já presentes nos primeiros dois 
andamentos encontram ‑se ainda, de uma 
forma nova, no conclusivo Alla breve em Lá 
menor dominado por uma atmosfera de ener‑
gia sombria: aqui Bach inclui no final uma ver‑
dadeira cadência destinada ao cravo, com a 
indicação explícita para a alargar, reafirmando 
assim, como se ainda fosse necessário, o 
papel de protagonista deste instrumento.

A curiosidade em experimentar novas solu‑
ções, bem como o amor pela música tradi‑
cional da Polónia, reflectem ‑se também no 
Concerto em Mi menor TWV 52:e1 de Tele‑
mann que prevê a presença bastante invulgar, 
como solistas, da flauta de bisel e da flauta 
transversal, instrumentos considerados afins 
e por isso geralmente usados em alterna‑
tiva. O concerto nasceu na primeira década 
do século XVIII, época em que o músico foi 
contratado como Kapellmeister do Conde 
Promnitz em Sorau, território polaco naquele 
tempo incluído na Saxónia. A partir desta 
experiência nascerá a profunda admiração 
de Telemann pela “beleza bárbara” da música 
folclórica polaca, outro elemento que entrará 
juntamente com os elementos italianos, fran‑
ceses e alemães na mistura de estilos que ele 
cultivou ao longo de sua carreira e que estava 
particularmente em voga naqueles tempos. 
Contrariamente aos concertos italianos em 
três andamentos, esta obra é em quatro tem‑

pos, dois lentos (Largo) e dois rápidos (Alle‑
gro e Presto), que garantem assim o equilíbrio 
entre variedade e contraste; neles se alter‑
nam momentos de virtuosismo e de explora‑
ção dos diferentes potenciais tímbricos dos 
dois instrumentos solistas e a reevocação 
estilizada de elementos do folclore local. Um 
exemplo justamente famoso é constituído 
pelo avassalador andamento final no qual 
parecem fundir ‑se um rondó francês e uma 
enérgica dança polaca, e onde o músico con‑
segue fazer ‑nos entrever até o típico bordão 
de uma gaita‑de‑foles.

FRANCESCO ESPOSITO, 2015
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Andreas Staier cravo e direcção 
musical 

Um dos mais notáveis intérpretes do mundo 
em cravo e pianoforte, Andreas Staier iniciou 
a carreira a solo em 1986. Desde então, a sua 
inegável mestria musical revelou ‑se na inter‑
pretação do repertório barroco, clássico e 
romântico. Recebeu o International Classical 
Music Award como Artista do Ano 2014.

Andreas Staier nasceu em Göttingen, em 
1955, e estudou piano moderno e cravo em 
Hanôver e Amesterdão. Durante três anos, 
foi cravista do Musica Antiqua Köln, com o 
qual fez numerosas gravações e digressões. 
Como solista, toca por toda a Europa, EUA e 
Ásia com orquestras como Concerto Köln, 
Freiburger Barockorchester, Akademie für 
alte Musik Berlin e Orchestre des Champs‑
‑Elysées em Paris. É regularmente convi‑
dado de importantes festivais internacionais 
e apresenta ‑se em todas as principais salas 
de concerto da Europa, EUA e Japão.

Andreas Staier toca em trio com o violi‑
nista Daniel Sepec e o violoncelista Roel Diel‑
tiens, e teclado a quatro mãos com Christine 
Schornsheim, Alexander Melnikov e Tobias 
Koch. Apresenta ‑se em duo com o barítono 
alemão Georg Nigl, as violinistas Petra Mülle‑
jans e Isabelle Faust e o clarinetista Lorenzo 
Coppola. Tem também tocado com artistas 
de renome internacional como Anne Sophie 
von Otter, Pedro Memelsdorff, Alexej Lubimov 
e o tenor Christoph Prégardien, com quem 
gravou lieder de Schubert, Schumann, Men‑
delssohn, Beethoven, Lachner e Brahms.

A sua extensa discografia para as edito‑
ras BMG, Teldec Classics (com a qual teve 
um contrato exclusivo durante sete anos) e 
Harmonia mundi França (para a qual grava 

desde 2003) conquistou importantes pré‑
mios da crítica internacional. Nestes incluem‑
‑se um Diapason d’or por Am Stein vis ‑à ‑vis 
com Christine Schornsheim (Mozart), o Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik 2002 e, 
em 2011, o Gramophone Award na categoria 
de Barroco Instrumental pelos concertos de 
C. P. E. Bach com a Freiburger Barockorches‑
ter. Mais recentemente, as Variações Diabelli 
foram aclamadas pela crítica: Diapason d’Or, 
E/Scherzo, G/Gramophone, 10/10 Classica e 
Disco do Mês da BBC Music Magazine. Seguiu‑
‑se uma selecção de obras alemãs e fran‑
cesas do século XVII para cravo, ...pour pas‑
ser la mélancolie, pela qual Staier recebeu o 
seu segundo Gramophone Award em 2013. O 
seu álbum Fantasiestücke und Variationen de 
Schumann foi editado em Outubro de 2014.

A temporada de 2014/15 inclui uma digres‑
são europeia com Lorenzo Coppola, com 
quem gravou as Sonatas de Brahms; a grava‑
ção de um disco de música a quatro mãos de 
Schubert com Alexander Melnikov, com uma 
digressão em Janeiro de 2016; uma digressão 
europeia com a Freiburger Barockorches‑
ter a propósito da edição da sua última cola‑
boração num CD dedicado a concertos de 
Bach; digressões ao Extremo Oriente e Esta‑
dos Unidos, e a sua estreia com a Orques‑
tra Sinfónica do Estado de São Paulo, em 
Abril de 2017.
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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, Fabio 
Biondi, Harry Christophers, Antonio Florio, 
Paul Hillier, Riccardo Minasi, Andrew Parrott, 
Christophe Rousset, Daniel Sepec e Masaaki 
Suzuki, na companhia de solistas como 
Andreas Staier, Roberta Invernizzi e Franco 
Fagioli, e agrupamentos como The Sixteen ou 
o Coro Casa da Música. Os seus concertos 
têm recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. 

A Orquestra Barroca apresentou ‑se em 
digressão em várias cidades portuguesas 
e também em Espanha (Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festi‑
val Handel de Londres) e França (Festivais 
Barrocos de Sablé e de Ambronay). Ao lado 
do Coro Casa da Música, interpretou Canta‑
tas de Natal de Bach em concertos no Porto e 
Ourense. Em 2015 apresenta ‑se pela primeira 
vez no Palau de la Musica em Barcelona. Fez a 
estreia portuguesa da ópera Ottone de Hän‑
del e, em 2012, a estreia moderna da obra 
L’Ippolito de Francisco António de Almeida.

Johann Sebastian Bach é uma pre‑
sença constante em todos os programas da 
Orquestra Barroca em 2015, destacando ‑se a 
integral dos Concertos Brandeburgueses sob 
a direcção de Laurence Cummings, concer‑
tos para cravo com Andreas Staier, ou a jun‑
ção com o Coro Casa da Música para a cele‑

bração do Natal com o célebre Magnificat na 
interpretação de Paul Hillier. O Ano Alema‑
nha na Casa da Música traz também obras 
de Pachelbel, Telemann, Händel e Schütz, ao 
longo de uma temporada que não deixa de 
convocar o Barroco português com Pedro 
António Avondano e Carlos Seixas.

A Orquestra Barroca Casa da Música edi‑
tou em CD gravações ao vivo de obras de Avi‑
son, D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, 
Vivaldi, Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob 
a direcção de alguns dos mais prestigiados 
maestros da actualidade internacional.
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Violino I
Huw Daniel
César Nogueira
Cecília Falcão
Bárbara Barros

Violino II
Reyes Gallardo
Prisca Stalmarski
Ariana Dantas
Miriam Macaia

Viola
Trevor McTait
Manuel Costa

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Traverso
Marta Gonçalves

Flauta de Bisel
Pedro Castro

Fagote
José Rodrigues Gomes

Cravo 
Miguel Jalôto



10



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

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

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.

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.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.
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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

PORTO EDITORA, S.A.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, 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

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


