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Gioachino Rossini 
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“Que les destins prospères”  
de Le Comte Ory (1828)

“Cruda sorte” de L’italiana in Algeri (1813)

“Un soave non so che”  
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Vincenzo Bellini 
Abertura de Il pirata (1827)

“Se Romeo t’uccisi un figlio”  
de I Capuletti ed i Montecchi (1830)

Gaetano Donizetti
“Una furtiva lagrima” de L’elisir d’amore (1832)

Gioachino Rossini 
“Ombra del caro sposo… Vieni a giurar”  
de Ermione (1819)
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Gaetano Donizetti 
“O mio Fernando” de La favorita (1840/43)
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Amilcare Ponchielli 
“Deh! Non turbare” de La Gioconda (1876/80)

Dança das horas de La Gioconda (1876/80)

Gioachino Rossini 
“Di che son reo?” de Il viaggio a Reims (1825)
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Gioachino Rossini 
PESARO, 29 DE FEVEREIRO DE 1792 

PARIS, 13 DE NOVEMBRO DE 1868

Gioachino Rossini distinguiu ‑se na primeira 
metade do século XIX enquanto o composi‑
tor que maior prestígio e popularidade alcan‑
çou, tendo fornecido um contributo imenso 
para o repertório operático italiano. As suas 
primeiras produções revelam a ascendência 
de figuras aclamadas como Cimarosa, Paer e 
Paisiello – para além dos modelos de Haydn 
e Mozart –, todo um conjunto de referências 
que refundiu num estilo próprio que exerceria 
uma influência preponderante nas décadas 
subsequentes.

Em 1813, o jovem Rossini fez estrear em 
Veneza L’italiana in Algeri, dramma gio‑
coso em dois actos, cuja recepção entusiás‑
tica (a par da de Tancredi, também nesse 
ano) foi decisiva na projecção da sua repu‑
tação nacional e internacional. Trata ‑se de 
uma ópera que adere a uma fórmula dramá‑
tica bastante popular na altura – a “ópera de 
salvação” –, mas invertendo os papéis típicos: 
em vez da tradicional bela e jovem mulher 
capturada e depois salva por um amante 
heróico, é agora o homem que se encontra 
em apuros e é salvo pela sagacidade de uma 
mulher (como no Fidelio de Beethoven). Na 
Acto I, Cena 2, o navio em que Isabella seguia 
em busca de Lindoro naufraga e a protago‑
nista é aprisionada. Na ária “Cruda sorte!” 
lamenta a sua situação numa secção lírica 
(o cantabile), mas depois, numa enérgica 
cabaletta em que ostenta uma coloratura vir‑
tuosística, expressa a confiança na sua capa‑
cidade para ultrapassar todos os obstáculos.

Após o êxito de Il barbiere di Siviglia, em 1816, 
o compositor foi convidado a apresentar uma 
nova ópera no Teatro del Valle, em Roma. 
Assim surgiu, em 1817, também com grande 
sucesso, La  Cenerentola, dramma giocoso 
em dois actos com libreto de Jacopo Ferretti 
baseado no conto Cendrillon (1697), de Char‑
les Perrault. A acção tem lugar em Itália, em 
finais do século XVIII. Angelina (Cinderela) é 
criada na casa do padrasto Don Magnifico. 
A certa altura, o Príncipe Ramiro, que pro‑
curava noiva, disfarçando ‑se de criado, vai a 
casa de Don Magnifico em busca de Ange‑
lina, cuja bondade lhe havia sido relatada pelo 
seu tutor Alidoro. O dueto “Un soave non so 
che” (Acto I), que encerra grandes exigências 
vocais para ambos, sucede quando Ramiro e 
Angelina se encontram e se apaixonam ins‑
tantaneamente, mesmo desconhecendo as 
respectivas identidades.

No âmbito da função de director dos teatros 
reais de Nápoles, assumida em 1814, Ros‑
sini devia fornecer duas óperas por ano para 
essa cidade, o que originou um conjunto notá‑
vel de opere serie. No início de 1819, levou à 
cena Ermione, azione tragica em dois actos 
baseada na tragédia Andromaque (1667), de 
Racine. A acção passa ‑se pouco depois da 
Guerra de Tróia. Pirro, rei de Épiro, prome‑
teu casar com Ermione mas enamorou ‑se de 
Andromaca, prisioneira troiana, que inicial‑
mente se recusa a esposá ‑lo. O dueto “Ombra 
del caro sposo… Vieni a giurar” corresponde 
ao momento em que, no Acto II, Andromaca 
acede finalmente a casar ‑se com ele, quando 
na verdade pretende apenas fazê ‑lo jurar 
proteger o seu filho Astianax, para logo se sui‑
cidar no altar.
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Em 1822, Rossini dedicou ‑se àquela que seria 
a sua última opera seria italiana: Semira-
mide, melodramma tragico em dois actos, 
com libreto de Gaetano Rossi baseado na 
tragédia Sémiramis (1748) de Voltaire, que 
por sua vez se inspirou na lenda babilónia. 
Estreada com sucesso em 1823, no Teatro 
La Fenice, em Veneza, esta obra constitui um 
exemplo modelar dos processos estabeleci‑
dos na época na ópera italiana. A abertura é 
um exemplo de como a sua escrita orquestral 
atingiu um novo nível de sofisticação. Numa 
primeira secção, trompas e madeiras apre‑
sentam uma ideia lírica, seguindo ‑se um Alle‑
gro em Ré maior, com um 1º tema marcado 
pelas notas repetidas e um 2º tema, em Lá 
maior, um pouco mais marcial. O brilhantismo 
do final não faz prever a tragédia sangrenta 
que advirá.

Foi no contexto das funções assumidas em 
1824 enquanto director musical do Théâ‑
tre des Italiens, em Paris, que Rossini teve 
de compor para a coroação de Charles X na 
Catedral de Reims, em Junho de 1825. Assim 
surgiu a ópera cómica Il viaggio a Reims, a 
última em italiano, com um libreto de Luigi 
Balocchi que em parte se apropria e em parte 
satiriza Corinne, ou l’Italie (1808), de Mme. de 
Staël. Apesar do êxito na estreia, o próprio 
compositor acabaria por menosprezá ‑la. O 
argumento parodia uma série de estereóti‑
pos nacionais, os vários aristocratas que se 
encontram num spa numa localidade fran‑
cesa, a caminho da celebração real. Entre as 
várias personagens, o espanhol Don Alvaro 
e o russo Conte Libenskoff estão prestes a 
confrontar ‑se pela atenção da polaca Mar‑
chese Melibea. O dueto “Di che son reo?” 
(Acto III, Cena 1) corresponde ao momento 

em que Libenskoff e Melibea fazem as pazes 
num diálogo ardente.
Em 1828 Rossini produziu aquela que seria a 
sua penúltima ópera cómica, Le Comte Ory, 
estreada em Agosto de 1828, com libreto em 
francês de Eugène Scribe e Charles ‑Gaspard 
Delestre ‑Poirson. A obra reutiliza muito do 
material de Il viaggio a Reims, explorando um 
tipo de humor que aponta já para Offenbach. 
A acção situa ‑se na França rural no tempo 
das Cruzadas, por volta de 1200. Quando os 
homens partem para a guerra, a Condessa 
Adèle e as suas damas juram castidade e 
retiram ‑se para o castelo. Entretanto circula 
o rumor de que alguém virá resolver todos os 
problemas amorosos. Trata ‑se de Ory, que, 
para tentar seduzir Adèle, acede ao castelo 
disfarçado de eremita. Sucede então a cava‑
tina “Que les destins prospères”, em que são 
evidentes as variadas exigências histriónicas 
e vocais da personagem.

Vincenzo Bellini
CATÂNIA, 3 DE NOVEMBRO DE 1801

PUTEAUX (PARIS), 23 DE SETEMBRO DE 1835

Vincenzo Bellini notabilizou ‑se enquanto um 
dos expoentes máximos do bel canto italiano 
do início do século XIX. O seu estilo, extrema‑
mente influente noutros compositores do seu 
tempo, era marcado sobretudo pela sensibili‑
dade e pelo requinte das suas longas e fluen‑
tes linhas melódicas, bem como pela extrema 
agilidade vocal requerida pelos seus papéis.

Em 1827, a convite do empresário Barbaja, 
Bellini compunha Il pirata, o melodramma 
em dois actos sobre libreto de Felice Romani 
baseado em Bertram, ou le Pirate (1826), de 
Charles Nodier. A estreia deu ‑se em Outubro 
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desse ano, no Teatro alla Scala, tendo o seu 
sucesso imediato contribuído decisivamente 
para o lançamento da notoriedade interna‑
cional do compositor. A abertura perfilha os 
modelos estabelecidos (Rossini está muito 
presente), com uma secção introdutória 
mais lenta, e uma segunda secção mais viva e 
enérgica que se dirige para um final triunfante.

No Outono de 1829, Bellini recebeu a enco‑
menda de uma nova ópera para Veneza. 
Assim surgiu a tragedia lirica em dois actos 
I Capuletti e i Montecchi, estreada em 1830 
no Teatro La Fenice, com libreto de Romani 
a partir da peça Giulietta e Romeo (1818), de 
Luigi Scevola. A acção tem lugar no século 
XIII, em Verona. Giulietta, filha de Capellio, 
estava noiva de Tebaldo mas enamorou ‑se 
de Romeo, líder dos Montecchi. Numa bata‑
lha, Romeo matou inadvertidamente o filho 
de Capellio. Enquanto os Capuletti decla‑
ram ódio aos Montecchio, Romeo surge dis‑
farçado de emissário para oferecer a paz, 
informando que Romeo lamenta essa morte 
e se oferece para tomar o lugar do filho per‑
dido. A este momento corresponde a ária  
“Se Romeo t’uccisi un figlio”. Mas a paz é rejei‑
tada, iniciando ‑se então uma enérgica caba‑
letta em que o “emissário” afirma que Romeo 
aceita o desafio da guerra.

Gaetano Donizetti
BÉRGAMO, 29 DE NOVEMBRO DE 1797 

BÉRGAMO, 8 DE ABRIL DE 1848

Gaetano Donizetti foi um dos principais 
representantes do bel canto italiano do iní‑
cio do século XIX. Marcado numa primeira 
fase pela ascendência do seu mentor Simon 
Mayr, bem como pela referência rossiniana, o 

seu estilo absorveu depois o modelo de Bellini 
e exerceu uma influência determinante no 
jovem Verdi.

Estreada em 1832 no Teatro della Canob‑
biana em Milão, a ópera L’elisir d’amore é um 
melodramma giocoso com libreto de Felice 
Romani, baseado num livreto de Eugène 
Scribe. Alcançou grande êxito no seu tempo e 
é ainda hoje uma das óperas mais interpreta‑
das do repertório. A famosa ária “Una furtiva 
lágrima” surge na Cena 8 do Acto II e dá voz 
a Nemorino, um modesto camponês apaixo‑
nado por Adina, uma mulher rica e bela. Para 
a conquistar compra um elixir de amor que, 
na verdade, não é mais do que uma garrafa 
de vinho. Desesperado ao ver que o elixir é 
uma burla, alista‑se no exército para ganhar 
o estatuto social necessário para conquistar 
Adina. Esta, emocionada com o acto nobre, 
reconsidera os seus sentimentos. Nesta ária, 
Nemorino toma consciência da intensidade 
dos seus sentimentos e da dualidade entre 
estes e a vida real.

A primeira produção de Donizetti sobre um 
libreto especificamente francês foi a opéra 
comique em dois actos La fille du régi-
ment, estreada em 1840 na Opéra ‑Comique 
(e apresentada ainda nesse ano em Milão 
numa versão italiana). Esta é uma obra cla‑
ramente concebida para agradar ao público 
local, dados os vários momentos que ape‑
lam ao patriotismo francês. A acção decorre 
no Tirol suíço, durante as Guerras Napoleóni‑
cas. Marie, cantineira dilecta de um regimento 
do exército francês, está apaixonada por 
Tonio, um camponês local. Acusado de ser 
espião e condenado à morte, este é salvo por 
Marie. A ária “Ah! mes amis”, perto do final do 
Acto I, extremamente exigente para o tenor, 
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corresponde ao momento em que, para con‑
seguir a aprovação do seu casamento, Tonio 
se junta às tropas fazendo uma convincente 
proclamação de amor e fidelidade.

De regresso a Paris, o compositor traba‑
lhou numa nova produção em francês para 
a Opéra, estreada em Dezembro de 1840. 
Trata ‑se de La favorite, uma grand opéra em 
quatro actos baseada na peça Le comte de 
Comminges, de Baculard d’Arnaud, em cuja 
composição Donizetti reutilizou muito mate‑
rial de um projecto inacabado de 1839, L’ange 
de Nisida. Entretanto, em 1843, apresenta‑
ria em Milão, no Teatro alla Scala, uma versão 
italiana, La favorita, versão em que a ópera 
acabaria por popularizar ‑se. A acção tem 
lugar em Castela, por volta de 1340. Leonora 
está apaixonada e é amada por Fernando, um 
oficial do exército espanhol, que, premiado 
pelo rei pelo seu valor em batalha, pede a 
sua mão em casamento, ignorando ser ela a 
“favorita” do rei. Este acede ao pedido, mas 
Leonora resolve revelar ‑lhe o seu verdadeiro 
passado, na ária “O mio Fernando” (Acto III), 
uma das mais notáveis árias para mezzo da 
ópera italiana.

Amilcare Ponchielli 
PADERNO FASOLARO, 31 DE AGOSTO DE 1834

MILÃO, 16 DE JANEIRO DE 1886

Amilcare Ponchielli esteve activo sobre‑
tudo no campo da ópera, tendo sido, a par de 
Arrigo Boito, o compositor que mais se des‑
tacou em Itália entre Verdi e a emergência da 
Giovane Scuola, com um estilo que exerce‑
ria uma influência determinante em autores 
como Puccini, Mascagni e Giordano. 

La Gioconda foi composta em 1876, sobre 
libreto de Boito adaptado a partir da peça 
Angelo, tyran de Padoue, de Victor Hugo. 
A estreia sucedeu nesse ano no Teatro alla 
Scala, mas a ópera seria revista, e foi na sua 
terceira versão, estreada em 1880, que aca‑
bou por afirmar ‑se. Trata ‑se de uma obra 
bastante eficaz ao nível dos contrastes dra‑
máticos, com uma escrita coral e orquestral 
bastante sofisticada. A acção decorre em 
Veneza, no século XVII. O amor que Gioconda 
nutre pela mãe é tal que, quando Laura, sua 
rival no amor por Enzo, salva a vida daquela, 
Gioconda abdica do seu amor romântico 
para a compensar. O vilão Barnaba tentará 
seduzi ‑la, mas Gioconda preferirá a morte.

No Acto II, mascarado de pescador, Bar‑
naba prepara ‑se para levar Laura num 
pequeno barco a remos para o navio de Enzo. 
Quando ela chega, os dois amantes abraçam‑
‑se apaixonadamente e Barnaba parte com um 
sorriso afectado. Laura sente que algo não está 
bem e revela a Enzo que não confia nele. No 
dueto “Deh! Non turbare”, Enzo garante ‑lhe que 
em breve vão partir e começar uma vida nova. 
A cena termina num pianissimo de belo efeito 
e Enzo desaparece para preparar o embarque.

No Acto III, Laura, capturada pelos 
homens de Alvise, o marido vingativo, é salva 
por Gioconda, que lhe dá uma poção que cria 
a aparência de morte. Entretanto, no salão, 
Alvise oferece um baile aos muitos convida‑
dos que chegam. Esse bailado, a “Danza delle 
ore”, consiste num Andante poco mosso, 
uma valsa elegante que passa por ambientes 
variados, dando lugar a um Allegro vivacis‑
simo que encerra o baile numa euforia festiva.

LUÍS MIGUEL SANTOS*, 2015

*Excepto parágrafo relativo à ária "Una furtiva 

lagrima" de Donizetti
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Gioachino Rossini

“Que les destins prospères”
de Le Comte Ory
Que les destins prospères,
Accueillent vos prières!
La paix du ciel, mes frères,
Soit toujours avec vous!

Veuves ou demoiselles,
Dans vos peines cruelles,
Venez à moi, mes belles,
Obliger est si doux!
J’accorde les familles,
Et même aux jeunes filles
Je donne des époux.

Que les destins prospères,
Accueillent vos prières!
La paix du ciel, mes frères,
Soit toujours avec vous!

“Cruda sorte” 
de L’italiana in Algeri
Cruda sorte! Amor tiranno!
Questo è il premio di mia fé:
Non v’è orror, terror, né affanno
Pari a quel ch’io provo in me.

Per te solo, o mio Lindoro,
Io mi trovo in tal periglio.
Da chi spero, oh Dio, consiglio?
Chi conforto mi darà?

Qua ci vuol disinvoltura.
Non più smanie, né paura;
Di coraggio è tempo adesso,
Or chi sono si vedrà.

Que os prósperos destinos,
Acolham as vossas preces!
A paz do céu, meus irmãos,
Esteja sempre convosco!

Viúvas ou donzelas,
Em vossas penas cruéis,
Vinde até mim, minhas queridas,
Obrigar é tão doce!
Ponho de acordo as famílias,
E mesmo às jovens donzelas
Eu encontro um marido.

Que os prósperos destinos,
Acolham as vossas preces!
A paz do céu, meus irmãos,
Esteja sempre convosco!

Cruel destino! Amor tirano!
Este é o prémio pela minha fé:
Não há horror, terror, nem angústia
Igual ao que sinto em mim.

Por ti só, ó meu Lindoro,
Me encontro em tal perigo.
De quem espero, oh Deus, conselho?
Quem me dará conforto?

Aqui se requer desenvoltura.
Nada de ansiedades, nem medos;
De coragem é agora tempo,
Agora quem eu sou se verá.
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Già so per pratica
Qual sia l’effetto
D’un sguardo languido,
D’un sospiretto...
So a domar gli uomini
Come si fa.

Sien dolci o ruvidi
Sien flemma o foco,
Son tutti simili
A presso a poco...
Tutti la chiedono,
Tutti la bramano
Da vada femmina:
Felicità.

“Un soave non so che” 
de La Cenerentola

Ramiro
Un soave non so che
In quegli occhi scintillò!

Cenerentola
Io vorrei saper perchè
Il mio core palpitò?

Ramiro
Le direi, ma non ardisco.

Cenerentola
Parlar voglio e taccio intanto.

A due
Una grazia, un certo incanto
Par che brilli su quel viso.
Quanto caro è quel sorriso!
Scende all’ alma e fa sperar.

Já sei por experiência
Qual o efeito
De um olhar lânguido,
De um pequeno suspiro...
Sei como fazer
para dominar os homens.

Sejam doces ou rudes
Sejam fleumáticos ou fogo,
São todos semelhantes
uns aos outros...
Todos procuram,
Todos desejam
Uma bela mulher:
Felicidade.

Ramiro
Um suave não sei quê
Naqueles olhos cintilou!

Cenerentola
Eu queria saber porquê
O meu coração palpitou?

Ramiro
Dir ‑lhe ‑ia, mas não ouso.

Cenerentola
Falar queria e, no entanto, calo ‑me.

A dois
Uma graça, um certo encanto
Parece brilhar naquele rosto.
Quanto é belo aquele sorriso!
Desce sobre a alma e faz esperar.
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Ramiro
Del Baron le figlie io cierco.
Dove sono? qui non le vedo.

Cenerentola
Son di là nell’ altre stanze.
Or verranno, addio speranze.

Ramiro
Ma di grazia, voi chi siete?

Cenerentola
Io chi sono? Eh! Non lo so.

Ramiro
Nol sapete? 

Cenerentola
Quasi no.
Quel ch’ è padre non è padre...
Onde poi le due sorelle...
Era vedova mia madre...
Ma fu madre ancor di quelle!
Questo padre pien d’ orgoglio...
Sta a vedere che m’ imbroglio.
Deh! scusate, perdonate
Alla mia semplicità.

Ramiro
Mi seduce, m’ innamora
Quella sua semplicità.

Ramiro
Questa voce, che cos’ è?

Cenerentola
A ponente, ed a levante,
A scirocco è a tramontana,
Non ho calma un solo istante,
Tutto, tutto, tocca a me.

Ramiro
Procuro as filhas do barão.
Onde estão? Não as vejo aqui.

Cenerentola
Estão lá adiante nas outras salas.
Já vêm, adeus esperanças.

Ramiro
Mas dizei ‑me, por favor, e quem sois vós?

Cenerentola
Quem sou eu? Eh! Não sei.

Ramiro
Não o sabeis? 

Cenerentola
Quase não sei.
Aquele que é pai, não é pai...
E depois, as duas irmãs...
Minha mãe era viúva...
Mas foi mãe delas também!
Este pai cheio de orgulho...
Está a perceber como me atrapalho.
Por favor! Desculpai, perdoai
A minha simplicidade.

Ramiro
Seduz ‑me, faz ‑me enamorar 
Aquela sua simplicidade.

Ramiro
Esta voz, o que é?

Cenerentola
A poente, e a levante,
de montante a jusante,
Não tenho calma um só instante,
Tudo, tudo, a mim toca.
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Ramiro
Quell’ accento, quel sembiante
E una cosa sov’r umana.
Io mi perdo in quest’ istante;
Già più me non trovo in me.

Cenerentola
Addio signore. Vengo, vengo.
Ah! ci lascio proprio il core,
Questo cor più mio non è.

Ramiro
Che innocenza! che candore!
Ah! M’ invola proprio il core.
Questo cor più mio non è.

Vincenzo Bellini

“Se Romeo t’uccisi un figlio”
de I Capuletti ed i Montecchi
Se Romeo t’uccise un figlio,
in battaglia a lui diè morte:
incolparne dei la sorte;
ei ne pianse, e piange ancor:
Deh! ti placa, e un altro figlio
troverai nel mio signor.

La tremenda ultrice spada
a brandir Romeo s’appresta,
e qual folgore funesta sto
mille morti apporterà.
Ma v’accusi al ciel irato
tanto sangue in van versato;
e su voi ricada il sangue
che alla patria costerà.

Ramiro
Aquela voz, aquele rosto
É uma coisa sobre ‑humana.
Eu perco ‑me neste instante;
Já não me encontro em mim.

Cenerentola
Adeus senhor. Já vou, já vou.
Ah! Aqui deixo o coração,
Este coração já não é meu.

Ramiro
Que inocência! Que candura!
Ah! Rouba ‑me o coração.
Este coração já não é meu.

Se Romeu te matou um filho,
na batalha lhe deu a morte:
culpar deves o destino;
ele chorou e chora ainda:
Por favor! Acalma ‑te, e um outro filho
encontrarás no meu senhor.

A tremenda vingadora espada
Romeu se prepara a brandir,
e, qual raio funesto, este
mil mortes trará.
Pode o céu irado acusar ‑vos
por tanto sangue em vão derramado;
e sobre vós recaia o sangue
que à pátria custará.
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Gaetano Donizetti

“Una furtiva lagrima” 
de L’elisir d’amore 
Una furtiva lagrima 
Negli occhi suoi spuntò... 
Quelle festose giovani 
Invidiar sembrò... 
Che più cercando io vo? 
M’ama, lo vedo. 
Un solo istante i palpiti 
Del suo bel cor sentir!… 
I miei sospir confondere 
Per poco a'suoi sospir!…
Cielo, si può morir; 
Di più non chiedo. 

Gioachino Rossini

“Ombra del caro sposo… Vieni a giurar” 
de Ermione

Andromaca
(Ombra del caro sposo!
Tu mi circondi irata?
Deh torna al tuo riposo,
Non dubitar di me.
Spero salvarti un figlio,
Ma non mancar di fé.)

Pirro
A che quel mesto ciglio?
Incerta ancor perché?
Del greco nembo ostile
Puoi paventar l’offesa,
Se Pirro è in tua difesa,
Se scudo è al figlio, a te?

Andromaca
Signor... sospendi... oh Dio!

Uma lágrima furtiva
Despontou nos seus olhos…
Ela pareceu invejar
Aquelas jovens em festa…
Que mais quererei eu!
Ela ama‑me, constato‑o.
Senti por um breve momento
As palpitações do seu coração!…
E os meus suspiros
Confundidos com os seus!…
Céus, poderei agora morrer;
Nada mais peço.

Andromaca
(Sombra do amado esposo!
Tu me rodeias irada?
Por favor, regressa ao teu repouso,
Não duvides de mim.
Espero salvar ‑te um filho,
Mas não lhe serei infiel.)

Pirro
Porquê esse triste olhar?
Ainda incerta porquê?
Do grego nimbo hostil
Podes recear a ofensa,
Se Pirro vem em tua defesa,
Se escudo é para o filho e para ti?

Andromaca
Senhor... pára... oh Deus!



12

Pirro 
Ah! non fia ver, ben mio!

Andromaca
Temo di avversa stella
Il barbaro rigor.

Pirro
Tutto cangiò, se Amore
Mi rese alfin mercé.

Vieni a giurar sull’ara,
Vieni a regnar, mia diva:
Della tua sorte avara
Cessò la crudeltà.

Andromaca
(M’avrai, ma fredda spoglia,
E lieta a Dite in seno
Fida al consorte almeno
Quest’alma scenderà.)

Gaetano Donizetti

“O mio Fernando” 
de La favorita
Fia dunque vero, oh ciel? 
Desso, Fernando, lo sposo di Leonora! 
Si! Tutto mel dice, 
e dubbia è l’alma ancora 
all’inattesta gioja! 
Oh Dio! Sposarlo? 
Oh mia vergogna estrema! 
In dote al prode recar il disonor , 
no, mai, dovesse esecrarmi, fuggir
saprà in brev’ ora chi sia la donna 
che cotanto adora.

Pirro 
Ah! Não é verdade, meu amor!

Andromaca
Temo de uma estrela hostil
O bárbaro rigor.

Pirro
Tudo mudou, se o Amor
por fim foi misericordioso comigo.

Vem jurar sobre o altar,
Vem reinar, minha deusa:
Do teu avaro destino
Cessou a crueldade.

Andromaca
(Ter ‑me ‑ás, mas frio despojo,
E orgulhosa, direi ao meu coração,
Fiel ao consorte, pelo menos,
Esta alma cairá.)

Será então verdade, oh céu? 
Aquele, Fernando, o esposo de Leonora! 
Sim! Tudo mo diz, 
e duvidosa encontra ‑se ainda a alma 
pela inesperada alegria! 
Oh Deus! Desposá ‑lo? 
Oh minha vergonha extrema! 
Como dote, ao destemido, trazer a desonra 
não, nunca, deveria execrar ‑me, fugir
saberá em breve quem é a mulher 
que tanto adora.



13

Oh mio Fernando! Della terra il trono 
a possederti avria donato il cor; 
ma puro l’amor mio come il perdono, 
dannato, ahi lassa! è a disperato orror. 
Il ver fia noto, e in tuo dispegio estremo, 
la pena avrommi che maggior si de’, ah! 
Se il giusto tuo disdegno allor fia scemo, 
piombi, gran Dio, la folgor tua su me!

Su, crudeli, e chi v’arresta? 
Scritto è in cielo il mio dolor! 
Su, venite, ell’ è una festa; 
sparsa l’ara sia di fior. 
Già la tomba a me s’appresta; 
ricoperta in negro vel sia la trista fidanzata, 
che rejetta, disperata, non avrà perdono  

in ciel. 
Maledetta, disperata, non avrà perdono in ciel.
Ah! la trista fidanzata non avrà perdono in ciel. 

“Ah! mes amis” 
de La fille du régiment
Ah! mes amis, quel jour de fête!
Je vais marcher sous vos drapeaux.
L’amour, qui m’a tourné la tête.
Désormais me rend un héros,
Ah! quel bonheur, oui, mes amis,
Je vais marcher sous vos drapeaux!
Qui, celle pour qui je respire,
A mes vœux a daigné sourire
Et ce doux espoir de bonheur
Trouble ma raison et mon cœur! Ah!
Pour mon âme, Quel destin! 
J’ai sa flamme,
Et j’ai sa main! Jour prospère! Me voici
Militaire et mari!

Oh meu Fernando! O trono da terra, 
o coração eu teria dado para te possuir; 
mas puro o meu amor, como o perdão, 
condenado, ai de mim! Horror desesperado. 
A saberes a verdade e no teu despeito extremo, 
a pena que me deres aceitarei, ah! 
Se a tua justa indignação diminuir, 
caia, grande Deus, o teu raio sobre mim!

Vá, cruéis, e quem vos detém? 
Escrita está no céu a minha dor! 
Vá, vinde, ela é uma festa; 
coberto esteja o altar de flores. 
Já o túmulo se prepara para mim; 
coberta de negro véu está a triste noiva, 
que rejeitada, desesperada, não terá perdão 

no céu. 
Maldita, desesperada, não terá perdão no céu.
Ah! a triste noiva não terá perdão no céu. 

Ah! meus amigos, que dia de festa!
Vou marchar sob a vossa bandeira.
O amor, que me fez apaixonar,
Agora transforma ‑me num herói,
Ah! que felicidade, sim, meus amigos,
Vou marchar sob a vossa bandeira!
Aquela por quem respiro,
Às minhas súplicas se dignou sorrir
E esta doce esperança de felicidade
Perturba a minha razão e o meu coração! Ah!
Por minha alma. Que destino! 
Tenho o seu amor,
E tenho a sua mão! Dia propício! Aqui estou eu
Militar e marido!
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Amilcare Ponchielli

“Deh! Non turbare” 
de La Gioconda

Laura
Oh! La sinistra voce!

Enzo 
S’ei fu che ti salvò!

Laura
Pur sorridea d’un infernal sorriso!

Enzo
E l’uomo che 
Ci aperse il paradiso! 

Enzo
Deh! non turbare con ree paure
Di questi istanti le ebbrezze pure;
D’amor soltanto con me ragiona,
È il cielo, o cara che schiudi a me!

Laura
Ah! del tuo bacio nel dolce incanto
Celeste gioia diventa il pianto,
A umano strazio Dio non perdona,
Se perdonato amor non è!

Enzo
Ma dimmi come, angelo mio,
Mi ravvisasti? 

Laura
Nel marinar
Enzo conobbi. 

Enzo
Al pari anch’ io
Te al primo suono della parola ...

Laura
Oh! A voz sinistra!

Enzo
Se foi ele quem te salvou! 

Laura 
E sorria com um sorriso infernal! 

Enzo
É o homem que
Nos abriu as portas do paraíso!

Enzo
Por favor! Não perturbes com cruéis medos
deste instante o puro entusiasmo;
De amor apenas comigo fala,
É o céu, meu amor que se abre para mim!

Laura
Ah! Do teu beijo no doce encanto
Celeste alegria se tornam as lágrimas,
A humano suplício Deus não perdoa,
Se é perdoado não é amor!

Enzo
Mas diz ‑me como, meu anjo,
Me reconheceste?
 

Laura
Pelas artes de marear
Enzo reconheci. 

Enzo
Igualmente, também eu
ao primeiro som da palavra ...
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Laura
Enzo adorato! ma il tempo vola.
All’erta! all’erta! 

Enzo
Deh! non tremar!
Siamo in un’ isola – tutta deserta,
Fra mare e cielo – fra cielo e mar!
Vedrem fra poco tramontar la luna ...
Quando sarà corcata, all’aura bruna
Noi salperem; Coi baci in fronte,
Coi baci in fronte, e colle vele al vento!

Laura e Enzo
Laggiù nelle nebbie remote,
Laggiù nelle tenebre ignote,
Sta il segno del nostro cammin.
Nell’ onde, nell’ ombre, nei venti,
Fidenti, ridenti, fuggenti,
Gittiamo la vita e il destin.
La luna discende, discende
Ricinta di roride bende,
Siccome una sposa all’ altar.
E asconde la spenta parvenza
Nell’ onde; con lenta cadenza,
La luna è discesa nel mar!

Gioachino Rossini

“Di che son reo?” 
de Il viaggio a Reims

Conte di Libenskof 
Di che son reo?

Melibea
D’un vil sospetto.

Conte di Libenskof 
Ah! no...
Un eccesso d’amor
sol colpevol mi rese.

Laura
Enzo adorado! mas o tempo voa.
Alerta! alerta!
 

Enzo
Por favor! Não tremas!
Estamos numa ilha completamente deserta,
Entre mar e céu entre céu e mar!
Veremos agora desaparecer a lua ...
Quando se tiver deitado, na escura aurora
Nós partiremos; com os olhos no firmamento,
Com beijos na fronte e com as velas ao vento!

Laura e Enzo
Lá longe nas brumas remotas,
Lá longe nas trevas desconhecidas,
Está o sinal do nosso caminho.
Nas ondas, nas sombras, nos ventos,
Confiantes, sorridentes, fugindo,
Lançamos a vida e o destino.
A lua desce, desce
Rodeada de orvalhados diademas,
Como uma esposa no altar.
E esconde a extinta aparência
Nas ondas; com lenta cadência,
A lua desceu no mar!

Conde de Libenskof 
De que sou culpado?

Melibea
De uma vil suspeita.

Conde de Libenskof 
Ah! não...
Um excesso de amor
apenas culpado me fez.
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Melibea
D’alma grande
apprezzar tu non sai
il sacro e vivo ardore.

Conte di Libenskof 
Ma l’apparenza...

Melibea 
Nube tenebrosa,
del ver celando il volto risplendente,
d’opaco orror ingombra ognor la mente.

Conte di Libenskof 
Qual sublime parlar! Confuso io sono...
Eccomi ai vostri piè... Pietà! perdono.

Melibea 
D’un puro amor verace,
l’indol t’è ignota ancora;
d’infedeltà capace
sol è un profano cor.

Conte di Libenskof 
Pentito io son.

Melibea
Che speri?

Conte di Libenskof 
Rendimi il cor.

Melibea
Tu osasti...

Conte di Libenskof 
Il barbaro mio stato
ti desti almen pietà.

Melibea
De uma alma grande
apreciar não sabes
o sagrado e vivo ardor.

Conde de Libenskof 
Mas a aparência...

Melibea 
Nuvem tenebrosa,
do olhar oculta o rosto resplandecente,
de opaco horror estorva agora a mente.

Conde de Libenskof 
Que palavras sublimes! Estou confuso...
Eis ‑me a vossos pés... Piedade! Perdão.

Melibea 
De um puro amor verdadeiro,
a índole te é ainda desconhecida;
de infidelidade é capaz
apenas um coração profano.

Conde de Libenskof 
Estou arrependido.

Melibea
Que esperas?

Conde de Libenskof 
Dá ‑me o teu coração.

Melibea
Tu ousaste...

Conde de Libenskof 
O meu bárbaro estado
desperte em ti, ao menos, piedade.
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Melibea 
Al pentimento, o ingrato!
credere il cor non sa.

Melibea e Conte di Libenskof
(Al barbaro rigore!
Dubbioso, incerto resta...
Di speme e di timore
palpita in seno il cor.)

Già cessa il mio rigore,
per lui mi parla amore.
Di speme e di timor
Mi batte in senno il core! 

Melibea
Ah! regger non poss’io,
ecco la mano il cor.

Conte di Libenskof 
Oh gioia incomparabile!
O fortunato ardor!

Melibea e Conte di Libenskof 
Ah! no, giammai quest’anima,
più cari e dolci palpiti
non ha provato ancor.

Melibea 
No arrependimento, ó ingrato!
acreditar não sabe o coração.

Melibea e Conde de Libenskof 
(Que bárbaro rigor!
Hesitante e incerto eu fico...
De esperança e de temor
palpita no seio o coração.)

Já cessa o meu rigor,
por ele fala ‑me o amor.
De esperança e de temor
palpita no seio o coração.

Melibea
Ah! Suportar eu não posso,
eis a mão e o coração.

Conde de Libenskof 
Oh alegria incomparável!
Oh afortunado ardor!

Melibea e Conde de Libenskof 
Ah! não, jamais esta alma,
tão queridas e doces palpitações
antes sentiu.

TRADUÇÕES: CRISTINA GUIMARÃES  

(EXCEPTO “UNA FURTIVA LAGRIMA”, POR JORGE RODRIGUES)
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David Parry direcção musical

David Parry é considerado uma referência 
num vasto repertório operático, de concerto e 
sinfónico. É conhecido sobretudo pela leitura 
de importantes obras menos conhecidas e por 
uma abordagem inovadora ao repertório stan‑
dard. Os seus compromissos recentes incluem 
Lucia di lammermoor para a Opera Murcia, 
Maometto secondo e Il turco in Italia para a 
Ópera de Garsington e O Barbeiro de Sevilha 
para a Ópera de Estugarda. Dirige a orques‑
tra Philharmonia num concerto com o baixo 
Sir John Tomlinson e a soprano Carmen Gian‑
nattasio. Apresenta ainda uma nova produção 
de Petruchka para a Ópera de Genebra.

Os momentos altos da sua carreira 
incluem a estreia mundial de The adventures 
of Pinocchio de Jonathan Dove (em produ‑
ções distintas para a Opera North e Ópera de 
Estugarda), O Navio Fantasma para a Ópera 
de Portland, Madame Butterfly numa produ‑
ção de Anthony Minghella para a ENO (que 
recebeu um Olivier Award), Così fan tutte e a 
estreia de Flight para o Festival de Ópera de 
Glyndebourne, e ainda Maria Stuarda para a 
Ópera Real de Estocolmo. 

David Parry estreou ‑se em ópera com 
La Cenerentola para o English Music Thea‑
tre, juntando ‑se posteriormente à equipa de 
maestros da Ópera de Dortmund e da Opera 
North. Foi Director Musical da Opera 80, e fun‑
dador e director do Almeida Opera Festival, 
onde estreou obras de Nigel Osborne, Kevin 
Volans, Elena Firsova e Param Vir. Outras 
estreias mundiais relevantes incluem Mario 
and the Magician de Stephen Oliver no Festival 
Batignano, Tobias e o Anjo de Jonathan Dove 
em 2006, e ainda a oratória There was a Child 
no Norfolk e Festival de Norwich (2009). 

No Reino Unido, tem dirigido frequente‑
mente na ENO e Opera North. É presença 
regular na Opera Garsington onde é particu‑
larmente reconhecido pelas interpretações 
de Rossini. Sucessos internacionais incluem 
as estreias espanholas de Peter Grimes, The 
Rake’s Progress e Jenůfa; a estreia grega de 
Nixon in China no Teatro Nacional da Grécia; 
a estreia alemã de Flight de Jonathan Dove 
no Nationale Reisopera; A Flauta Mágica na 
Ópera de Colónia e Don Giovanni na Ópera 
de Hanôver. Dirigiu no Festival de Oviedo e 
Quincena Musical San Sebastian (Espanha), 
Festival Internacional de Hong Kong e da 
Nova Zelândia, New Israeli Opera e Teatro da 
Basileia. Mantém uma relação próxima com a 
Ópera de Estugarda.

David Parry é regularmente convi‑
dado para dirigir a Filarmónica de Londres, 
Philharmonia, Royal Philharmonic, Orques‑
tra da Cidade de Birmingham, Orquestra 
Hallé, Academy of St Martin in the Fields 
e Orquestra de Câmara Inglesa. Tem uma 
extensa discografia para a Chandos e Opera 
Rara. A gravação de Ermione de Rossini 
ganhou um Gramophone Award na catego‑
ria de Melhor Gravação de Ópera em 2011. 

Recentemente dirigiu The Pirates of Pen‑
zance para a English National Opera, Carmen 
para a Scottish Opera, O Barbeiro de Sevilha 
para a Ópera de Estugarda, Madame Butter‑
fly no Festival de Perth, Don Giovanni e Mao‑
metto Secondo em Rostock.
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Ezgi Kutlu meio ‑soprano

A meio ‑soprano turca Ezgi Kutlu estudou 
canto em Ankara, na Juilliard School of Music 
(Nova Iorque) e no Curtis Institute of Music 
(Filadélfia). Frequentou masterclasses com 
Elly Ameling, Marilyn Horne e Christa Ludwig. 

Ganhou diversos galardões em importan‑
tes concursos de canto como o Licia Alba‑
nese, Metropolitan Opera National Auditions 
e Prémio Marian Anderson. 

Integrou o programa para jovens artistas 
no Teatro de Ópera de St. Louis, Opera North 
em New Hampshire, e participou no 1º Festival 
para Jovens Cantores em Salzburgo (2008). 

Enquanto membro do ensemble do 
Staatstheater de Nuremberga, durante duas 
temporadas, apresentou ‑se como Dorabella 
em Così fan tutte, Sinaïde em Moïse et Pha‑
raon e Compositor em Ariadne auf Naxos. 
Outros destaques da sua carreira incluem 
a estreia no Festival da Ópera de Garsing‑
ton como Angelina em La Cenerentola; Clo‑
tilde em Norma no Festspiele de Salzburgo; 
a estreia enquanto Annio em La clemenza di 
Tito na Staatsoper de Estugarda e o regresso 
como Ragonde em Le Comte Ory; Elisabetta 
em Maria Stuarda; Il Piancere em Il trionfo del 
Tempo e del Disinganno de Händel; Fenena 
em Nabucco (Roma e São Petersburgo 
sob a direcção de Riccardo Muti); a estreia 
enquanto Publia em Aureliano in Palmira de 
Rossini com a Filarmónica de Londres no 
Royal Festival Hall; uma gala de ópera com 
a Noordnederlands Orkest dos Países Bai‑
xos; Penelope em Odysseus (Komische Oper 
de Berlim); e Annina numa nova produção de 
O Cavaleiro da Rosa, dirigida por Christoph 
Waltz (Ópera da Flandres e Luxemburgo). 

Entre os seus compromissos recentes e 
futuros destacam‑se os papéis de Corne‑
lia, numa nova produção de Giulio Cesare in 
Egitto de Händel, Amstre em Xerxes (Komis‑
che Oper de Berlim) e Isabella em L’italiana in 
Algeri no Festival de Ópera de Garsington. 
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Barry Banks tenor

A surpreendente facilidade na interpreta‑
ção de papéis das óperas de Bellini, Rossini e 
Donizetti tem levado o tenor Barry Banks aos 
principais teatros de ópera do mundo.

Na Metropolitan Opera contracenou com 
Renée Fleming em Armida de Rossini, Nata‑
lie Dessay em La fille du régiment e La son‑
nambula, Olga Borodina em L’italiana in Algeri 
e Anna Netrebeko em Don Pasquale e L’elisir 
d’amore. 

Algumas das suas performances mais 
notáveis incluem a estreia enquanto Arnold 
em Guilherme Tell na Ópera Nacional de 
Gales, o papel principal em Mitridate, re di 
Ponto e Don Narciso em Il turco in Italia na 
Ópera da Baviera, Ernesto em Don Pas‑
quale na Royal Opera House Covent Gar‑
den, Conde Almaviva na Ópera de Berlim, 
Idreno em Semiramide no Teatro de São 
Carlos (Nápoles) e a sua estreia na Ópera 
Real Dinamarquesa, e ainda Iago em Otelo 
no Teatro dos Campos Elísios e Festspiele 
de Salzburgo. Estreou ‑se no papel de Don 
Ramiro em La Cenerentola no Grand Teatre 
del Liceu e como Oreste em Ermione no Fes‑
tival de Santa Fé. 

Durante a sua longa colaboração com a 
English National Opera, desempenhou papéis 
como Tamino, Tom Rakewell (The Rake’s Pro‑
gress), Edgardo (na aclamada produção 
de David Alden de Lucia di Lammermoor), 
Hoffmann (Os Contos de Hoffmann) e, mais 
recentemente, o Duque de Mântua em Rigoletto.

Em concerto, interpretou a Grand Messe 
des Morts de Berlioz com a Orquestra Sin‑
fónica de Londres sob a direcção de Sir Colin 
Davis – um concerto editado pela LSO Live. 
Cantou o Requiem de Guerra de Britten no 

Teatro alla Scala sob a direcção de Xian 
Zhang, O Sonho de Gerontius com a Filar‑
mónica de Munique e Sir Andrew Davis, e 
ainda a Petite Messe Solennelle de Ros‑
sini com a Royal Philharmonic Orchestra e 
Daniele Gatti.

Entre os momentos altos da presente 
temporada incluem‑se o papel de Arturo em 
I puritani para a Ópera Nacional de Gales sob 
a direcção de Carlo Rizzi, a Nona Sinfonia 
de Beethoven com a Orquestra de Câmara 
Sueca e Thomas Dausgaard, Carmina Burana 
no Concerto de Ano Novo da Filarmónica 
Checa dirigida por Jakub Hrůša, 8ª Sinfonia 
de Mahler com a Sinfónica do Utah e Thierry 
Fischer, e ainda a oratória Cristo no Monte 
das Oliveiras de Beethoven com a Orquestra 
da Comunidade de Madrid e Fabio Biondi. 

A discografia de Barry Banks inclui Mitri‑
date com a Classical Opera Company diri‑
gida por Ian Page e vários títulos para a série 
Opera in English da editora Chandos: The Eli‑
xir of Love, The Italian Girl in Algiers, Don Pas‑
quale, Don Giovanni, The Thieving Magpie e 
The Magic Flute. Em DVD editou Armida na 
Metropolitan. O seu disco a solo para a Chan‑
dos, Barry Banks sings Bel Canto Arias, rece‑
beu a aclamação da crítica. 
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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 reputa‑
dos maestros, de entre os quais se desta‑
cam Baldur Brönnimann, Olari Elts, Leopold 
Hager, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titu‑
lar no período 2009‑ 2014), Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jéré‑
mie Rhorer, Peter Rundel, Michael Sander‑
ling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter Eötvös ou Ilan 
Volkov. Entre os solistas que colaboraram 
recentemente com a orquestra constam 
os nomes de Midori, Viviane Hagner, Nata‑
lia Gutman, Truls Mørk, Steven Isserlis, Kim 
Kashkashian, Ana Bela Chaves, Felicity Lott, 
Christian Lindberg, António Meneses, Simon 
Trpčeski, Sequeira Costa, Jean‑Efflam 
Bavouzet, Lise de la Salle, Cyprien Katsa‑
ris, Alban Gerhardt, Pierre‑ Laurent Aimard 
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 Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija 
Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, 
Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös 
e Helmut Lachenmann, a que se junta em 
2016 o nome de George Aperghis.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tem‑
poradas apresentou‑ se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 

Madrid e no Brasil, e é regularmente convi‑
dada a tocar em Santiago de Compostela e 
no Auditório Gulbenkian. Para além da apre‑
sentação regular do repertório sinfónico, a 
orquestra demonstra a sua versatilidade com 
abordagens aos universos do jazz, fado ou 
hip‑hop, ao acompanhamento de projecção 
de filmes e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concertos 
para piano e orquestra de Beethoven. Em 2011, 
o álbum “Follow the Songlines”, gravado com 
Mário Laginha, Maria João, David Linx e Die‑
derik Wissels, ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os con‑
certos para piano de Lopes‑Graça pela edi‑
tora Naxos. A gravação ao vivo com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos 2013 
na revista Gramophone. Em 2014 surgiu o CD 
monográfico de Luca Francesconi, seguindo‑ 
‑se em 2015 um disco com obras de Unsuk 
Chin, ambos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2014, a Orques‑
tra interpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor. Em 2016 
apresenta uma nova encomenda a George 
Aperghis em estreia nacional e as integrais das 
Sinfonias de Prokofieff e dos Concertos para 
piano e orquestra de Rachmaninoff.

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 ins‑
trumentistas, 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.



22

Violino I
Zofia Wóycicka
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
Ianina Khmelik
Andras Burai
Maria Kagan
José Despujols
Vladimir Grinman
Roumiana Badeva
Alan Guimarães
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Lilit Davtyan
Paul Almond
Vítor Teixeira
José Sentieiro
Nikola Vasiljev
Germano Santos

Viola
Aida ‑Carmen Soanea*
Anna Gonera
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Theo Ellegiers
Jean Loup Lecomte
Rute Azevedo
Mateusz Stasto

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Michal Kiska
Aaron Choi
Gisela Neves
Bruno Cardoso

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jean Marc Faucher
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Pedro Silva

Trompa
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Hugo Sousa*

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda*

*instrumentistas convidados
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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

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.

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

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

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


