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Sergei Prokofieff
SONTSOVKE (UCRÂNIA), 23 DE ABRIL DE 1891

NIKOLINA GORA (MOSCOVO), 5 DE MARÇO DE 1953

Muita tinta correu sobre as razões que levaram 
Prokofieff a decidir regressar definitivamente 
à União Soviética, no início de 1936, após uma 
bem ‑sucedida carreira entre a América e a 
Europa desde 1918. Especialmente quando, 
já em 1927, a sua viagem até Moscovo para 
mostrar a música do bailado Le pas d’acier 
no Teatro Bolshoi resultara num interrogató‑
rio pela Associação Russa de Músicos Prole‑
tários e posterior categorização do bailado 
como “anti ‑soviético” – apenas pelo facto de 
o compositor ter recusado responder à ques‑
tão sobre se a obra retratava uma fábrica capi‑
talista ou soviética. Este organismo, contudo, 
viria a ser dissolvido em 1932, e as autori‑
dades soviéticas iniciaram um processo de 
sedução de alguns dos seus melhores artis‑
tas que se encontravam em exílio voluntário. 
Convém lembrar que a expressão “realismo 
socialista” surgiu precisamente em 1932, ao 
mais alto nível, traduzindo uma política cultu‑
ral que vinha sendo definida e que se fixou no 
Congresso de 1934. Assim, as obras artísti‑
cas deveriam: apelar ao proletariado; retra‑
tar cenas quotidianas do povo; ser represen‑
tadas de modo realista; estar em linha com os 
objectivos do Estado.

A decisão de Prokofieff regressar surge 
em 1935, no âmago desta nova política, mas 
como corolário de uma relação fortalecida 
com a União Soviética nos anos precedentes 
que veio juntar ‑se à sua vontade de regressar a 
casa. Aqui foi instrumental o papel do embaixa‑
dor soviético em Paris entre 1934 e 37, Vladimir 
Potyomkin, que se dedicava a convencer vários 
artistas fixados em Paris a regressar à União 

Soviética e seduziu o compositor com a pers‑
pectiva de grandes sucessos. A encomenda 
do bailado Romeu e Julieta, mas também da 
Cantata para o 20º Aniversário de Outubro, 
entre outras obras, revelou ‑se crucial nesta 
decisão. O ano de 1935, ainda antes do regresso 
definitivo de Prokofieff, acabou por ser um dos 
mais lucrativos da sua carreira especialmente 
pelos ganhos obtidos a partir da URSS. Mas o 
factor determinante surge quando lhe é dado a 
entender que o prolongamento da sua hesita‑
ção e a recusa em se tornar um representante 
oficial da música soviética teria como conse‑
quência o final das viagens à Rússia e da relação 
comercial de sucesso de que vinha usufruindo.

A primeira versão do argumento para Romeu 
e Julieta, encomenda do Teatro Kirov (Teatro 
Mariinski), foi desenvolvida em parceria com 
Sergei Radlov, director artístico deste teatro 
de São Petersburgo. Um dos aspectos desta 
versão que mais especulação causou ao 
longo dos anos foi a reviravolta que é dada à 
famosa tragédia de Shakespeare, alterando‑
‑lhe o final para que a morte de Romeu e Julieta 
seja evitada no último momento, terminando 
assim o bailado com um final feliz. As investi‑
gações mais recentes, publicadas por Simon 
Morrison em The People’s Artist: Prokofiev’s 
Soviet Years (Oxford University Press, 2009) 
e resultantes de uma investigação inédita 
sobre os arquivos soviéticos no início deste 
século, concluem que esta era na verdade a 
versão que Prokofieff pretendia levar à cena 
– fosse porque “os vivos podem dançar, mas 
os mortos não”, como justificou mais tarde, 
fosse por razões mais profundas. O manuscrito 
completo com esta versão foi então encon‑
trado, e acabou por ser representado pela 
primeira vez muito recentemente, em 2008, 
nos EUA. Mas a versão que fez história foi outra, 
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que chegou aos palcos através de um percurso 
bem atribulado, iniciado logo após a demis‑
são tempestuosa de Radlov do Teatro Kirov. 
A encomenda passa para o Teatro Bolshoi de 
Moscovo, dirigido por Vladimir Mutnikh – que 
aprova a obra mas acaba vítima das purgas 
estalinistas, num contexto de sobressaltos que 
leva a novo adiamento da estreia.

A questão da intencionalidade do compo‑
sitor na criação de uma versão com final feliz 
acaba por ser relevante para se compreender o 
modo como foi pensado o bailado. A morte dos 
protagonistas é o supremo castigo e a cura para 
a rivalidade entre as duas famílias oponentes; 
mas ao fazer recair o tema na oposição entre 
os jovens em busca do amor ideal – os verda‑
deiros revolucionários – e as famílias tradicio‑
nalistas de origem feudal, de um modo que leva‑
ria o argumento mais ao encontro da estética 
oficial soviética, torna ‑se discutível qual dos 
finais melhor serviria o “realismo socialista”. 
Daí que – como nota Karen Bennett em “Proko‑
fiev’s Romeo and Juliet and Socialist Realism” – 
o tema apresentado no início da peça original, 
a rivalidade entre as famílias, seja precedido no 
bailado pela apresentação de Romeu. Este é o 
primeiro sinal de que a personagem ganha aqui 
um protagonismo muito maior, ilustrado pelo 
amplo desenvolvimento que é dado, ao longo 
do bailado, ao tema musical que lhe é associado.

Outro dos contratempos que assombrou 
a preparação do bailado antes da sua estreia, 
adiada sucessivamente até acontecer apenas 
em 1940 (após uma estreia absoluta em Brno, 
na Checoslováquia), foi a complexidade da 
música – nada problemática se se tratasse de 
uma colaboração com os Ballets Russes como 
as que Prokofieff desenvolvera duas décadas 
antes, mas menos pacífica no seio das tradi‑
cionais companhias russas. A bailarina Galina 
Ulanova relatou mais tarde o desconforto com 

o carácter da orquestração original, menos 
dada à monumentalidade do que às sonori‑
dades da música de câmara, com alterações 
de métrica desafiantes e sonoridades moder‑
nistas. O papel do encenador Leonid Lavroski 
foi crucial no estabelecimento da versão final 
do bailado, aquela que se tornou famosa, 
nomeadamente exercendo pressão para que 
o compositor acrescentasse números desti‑
nados a exibir a técnica dos solistas, danças 
de grupo, repetições (supérfluas do ponto de 
vista de Prokofieff) e mesmo alterando passa‑
gens sem o conhecimento do compositor, que 
protestou por escrito sem sucesso.

O bailado acabou por ser estreado no 
Teatro Kirov a 11 de Janeiro de 1940, com Galina 
Ulanova e Konstantin Sergeiev nos papéis prin‑
cipais. No filme que vemos hoje, de 1955, uma já 
multipremiada e condecorada Ulanova repete 
o papel ao lado de Iuri Zhdanov numa produção 
especialmente concebida para este formato. 
Aqui, o bailado de duas horas e vinte minu‑
tos é condensado para cerca de uma hora e 
meia. O filme estreou na União Soviética a 25 
de Março de 1955 e foi premiado com o Prix du 
film lyrique no Festival de Cinema de Cannes 
do mesmo ano.

Ao longo da obra, deve notar ‑se o uso do 
Leitmotif como um dos elementos que mais 
contribui para a construção da dramaturgia. 
O tema de Romeu e Julieta (na Introdução), o 
tema associado a Romeu (apresentado logo na 
primeira cena), o tema em Dó de Julieta (com a 
jovial escala nas cordas e a contrastante melo‑
dia reflexiva nos sopros), os temas da Morte e 
da Luta – todos eles transmitem o espírito de 
cada momento através das metamorfoses de 
que são alvo ao longo do enredo. Este facto 
relaciona ‑se com a abordagem que Prokofieff 
faz à obra – como nota Karen Bennett –, privi‑
legiando o plano individual, centrado no herói 
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Romeu e “no seu desenvolvimento pessoal 
perante os obstáculos”, em detrimento de uma 
perspectiva essencialmente social, aquela que 
marca a obra original de Shakespeare.

A sinopse que se segue é relativa ao filme 
que é hoje exibido, filme este que é uma versão 
reduzida do bailado de Prokofieff. O conteúdo 
de cada um dos actos não corresponde por isso 
à organização da peça de teatro, mas sim à do 
bailado. Contudo, para melhor se compreender 
alguns pontos do enredo, inclui ‑se aqui não só 
a acção explícita no filme, mas também aquela 
que decorre de algumas cenas omitidas nesta 
versão, ou que são mesmo exclusivas do texto 
original de Shakespeare.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2016

SINOPSE

Introdução

Acto I
Surge Romeu ora pensativo, ora absorto na 
leitura, revelando desde logo o contraste com 
a extroversão do seu amigo Mercúcio. Seguida‑
mente “a cidade acorda”, e a movimentação da 
manhã dá lugar a uma contenda quase inofen‑
siva, que contudo evolui para a luta sangrenta 
entre as famílias rivais (sustentada pelo tema 
da Luta, com figuração rapidíssima dos violi‑
nos). Aparece Tebaldo (primo de Julieta), sorri‑
dente de caracóis loiros, ansioso por dar uso à 
sua espada. Aparecem também os chefes das 
famílias Capuleto e Montéquio, que brandem 
as espadas e elevam o nível do combate entre 
muitos mortos e feridos.

A cena termina com a “Ordem do duque”. O 
príncipe de Verona, a cavalo, entra com o seu 
exército acompanhado pela indignação dos 
habitantes da cidade, vestidos de camponeses 
(esta oposição entre camponeses, em defesa 
da ordem, e aristocratas desordeiros é algo que 
não provém de Shakespeare, nem mesmo do 
bailado original, parecendo uma originalidade 
do filme). Convém notar aqui – dada a sua 
importância no desenvolvimento do enredo – 
a ameaça com o castigo de morte, caso as famí‑
lias voltem a perturbar a paz da cidade.

Salta ‑se para os preparativos do banquete 
dado pelos Capuletos, e somos levados pela 
ama de Julieta ao quarto da jovem de quase 14 
anos. Esta brinca com a ama ao som do “tema 
de Julieta” (marcado inicialmente pela escala 
de Dó) mas, com a entrada da mãe, ganha uma 
graciosidade que é sublinhada pela melodia da 
flauta. É neste momento que a mãe Capuleto 
revela a Julieta o pedido de casamento de Páris.
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Sob a famosa “Dança dos Cavaleiros”, Páris 
oficializa o pedido de casamento a Julieta 
e vemos Tebaldo a liderar as celebrações, 
bebendo e rindo. Capuleto inicia o baile com 
pompa e dá depois lugar a Julieta e Páris, que 
dançam acompanhados pelo tema de Julieta. 
Quando Romeu está prestes a entrar no palácio 
dos Capuletos com Mercúcio e Benvólio, hesita 
recordando o sonho premonitório sobre algo 
que irá iniciar o seu percurso fatal nessa noite. É 
isso mesmo que acontece ao terminar a “Varia‑
ção de Julieta”, a partir do momento em que 
Romeu e Julieta trocam olhares. Tebaldo iden‑
tifica Romeu como um Montéquio, apesar de 
escondido pela máscara, e Mercúcio, também 
mascarado, toma a liderança do bailado de 
modo jocoso distraindo Tebaldo. Entretanto, 
Romeu e Julieta estão juntos e beijam ‑se, no 
primeiro momento em que toda a acção se 
centra no seu amor. Com o final do banquete, 
Julieta pede à ama que identifique o homem 
com quem dançou e ela percebe tratar ‑se do 
filho de Montéquio, da família inimiga. Tebaldo 
reconhece Romeu à saída.

 
A Cena da Varanda, provavelmente a mais 
famosa da peça de Shakespeare, é o momento 
em que, ao cair da noite, Julieta se lamenta pela 
má fortuna de se ter apaixonado por um Monté‑
quio. Romeu invade o jardim e ouve os lamentos 
da amada, terminando ambos por trocar votos 
de amor fiel, manifestando ali mesmo o desejo 
de se casarem. Estes momentos são assinala‑
dos pela “Dança de Amor”.

Acto II
As danças populares na praça são apenas 
cenário de passagem para Romeu, que segue 
ao encontro de Frei Lourenço, onde acorre 
também Julieta. Fica apenas subentendida a 
colaboração da ama nestes intentos (embora 
seja completamente explícita e mesmo espiri‑
tuosa no texto original). O frade (personagem 
que não assume também grande profundidade 
no bailado, apesar do seu papel fundamental 
no desenvolvimento do enredo) casa os jovens 
em segredo sob música sóbria e quase coral.

De regresso à rua, Tebaldo encontra Romeu 
e desafia ‑o, perante a calma deste que sente 
já Tebaldo como parte da família – afirmando 
ter ‑lhe mais amor do que ele imagina. Mercúcio, 
por outro lado, não evita a contenda e bate ‑se 
com Tebaldo, sendo atingido e morto. Romeu 
chora a sua morte, e rapidamente decide 
vingar o amigo desafiando Tebaldo e matan‑
do ‑o sob a vertigem dos violinos que regres‑
sam ao “tema da Luta”. O final do II Acto subli‑
nha o luto da família, por um lado, e por outro 
faz regressar a imagem do príncipe, que irá 
cumprir a sua promessa: Romeu está conde‑
nado ao exílio, mas não à morte pois matou 
quem antes matara Mercúcio.

— Intervalo —
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Acto III
Romeu está junto de Julieta no quarto desta, 
que o aguardava para a primeira noite de amor.

(O bailado não ilustra toda a acção descrita 
no texto original: neste momento, já Julieta 
sabe o que aconteceu, e o seu pai, Capuleto, 
combinara com Páris abreviar a data do casa‑
mento para dali a três dias, julgando assim 
atenuar a dor da jovem que acredita provir da 
morte do seu primo – quando se prende, isso 
sim, com o futuro exílio de Romeu.)

À prolongada despedida dos amantes com 
o amanhecer segue ‑se a entrada dos Capule‑
tos, com Páris, no quarto de Julieta. Esta recusa 
casar com o prometido, pedindo o adiamento 
da cerimónia, o que causa a ira de Capuleto.

Após o solo de Julieta no seu quarto, esta parte 
ao encontro de Frei Lourenço. É ele, com o seu 
voluntarismo característico (e de consequên‑
cias trágicas), que congemina a forma de resol‑
ver o problema, perante o desespero da jovem. 
Instrui assim Julieta para que tome uma poção 
que simulará a sua morte, fazendo ‑a perma‑
necer inerte até que a sepultem. Enviará uma 
missiva a Romeu, exilado em Mântua, dando‑
‑lhe conta do plano, e este deve regressar para 
a despertar do leito fúnebre.

Julieta regressa a casa e mostra ‑se submissa 
diante dos pais e disposta a casar com Páris. 
Revela ‑se arrependida após se ter confessado 
e aconselhado com Frei Lourenço. Longe da 
agitação anterior, surge antes apática num 
dueto com Páris, como um fantasma numa 
realidade que já não é a sua. Quando fica sozi‑
nha, a sucessão de temas do bailado reflec‑
tem as lembranças de Julieta e o seu receio 
do túmulo. 

O casamento está prestes a realizar ‑se, 
faltando apenas a noiva. A música renitente 
prenuncia a desgraça, até que entra a ama 
esbaforida após encontrar Julieta aparente‑
mente sem vida. A consternação é geral.

Acto IV (Epílogo)
A acção permanece suspensa para nos reve‑
lar o que se passou com o emissário de Frei 
Lourenço (diferindo do texto original, também 
aqui em alguns pormenores, o argumento 
do bailado). Travado pelo caminho com um 
pedido de ajuda, entra nos aposentos de um 
moribundo apercebendo ‑se logo de que este 
sofre de uma infecção contagiosa. Vê assim as 
portas de Mântua fechadas à sua passagem, 
com receio da peste.

O funeral de Julieta decorre sob música 
pungente, e dali sai um mensageiro a informar 
Romeu, que decide então partir para o túmulo 
de Julieta e juntar ‑se a ela na morte. Ali ouve ‑se 
o tema de amor que fora apresentado noutros 
momentos do bailado, antes de Romeu tomar 
o veneno que o deixa morto. Julieta acorda, vê 
Romeu morto e atinge ‑se a si própria no peito 
com o punhal do amado.

O final trágico está consumado quando entra 
Frei Lourenço e, depois, os representantes 
de ambas as famílias, que dão ali mesmo por 
terminado o seu longo diferendo.



Adrian Prabava direcção musical

Natural da Indonésia, Adrian Prabava estu‑
dou violino na Escola Superior de Música de 
Detmold e direcção com Eiji Oue na Escola 
Superior de Música, Teatro e Comunicação 
de Hanôver. Frequentou também master‑
classes com Jorma Panula, que se tornou seu 
mentor juntamente com Kurt Masur e Bernard 
Haitink. Entre 2006 e 2008, foi Maestro Resi‑
dente e Director Musical Associado do Thea‑
ter & Philharmonie Thüringen (Alemanha), onde 
foi aclamado pela crítica após a produção da 
opereta Moscovo, Cheryomushki de Chostako‑
vitch. Apresentou   ‑se ainda na Komische Oper 
de Berlim (O Morcego e Ascensão e Queda 
da Cidade de Mahagonny), no Teatro de Bona 
(Hänsel e Gretel) e no Teatro de Magdeburg 
(The Turn of the Screw).

Adrian Prabava afirmou  ‑se internacional‑
mente em 2005, após ganhar o 2º prémio no 
49º Concurso Internacional para Jovens Maes‑
tros em Besançon. Tornou  ‑se então maestro 
assistente de Kurt Masur na Orquestra Nacio‑
nal de França (2006  ‑08) e, posteriormente, o 
primeiro beneficiário do Fundo Bernard Haitink 
para Jovens Talentos, em 2007. Nesta quali‑
dade, trabalhou como maestro assistente de 
Bernard Haitink na Orquestra do Concertge‑
bouw de Amesterdão, até 2010.

Os momentos altos da temporada 2015/16 
incluem a estreia com a Sinfónica de Aalborg, 
Filarmónica de Bremen, Sinfónicas da Islân‑
dia, Izmir (Turquia) e Yaroslavl, Filarmónicas 
de Londres e do Luxemburgo, Sinfónicas do 
Quebeque e Taiwan e Filarmónica de Erfurt. 
Regressa à Sinfónica de Antalya (Turquia), 
Filarmónica de Marselha e Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música. Trabalha ainda em 
duas grandes produções de ópera: Rusalka de 

Antonín Dvořák no Konzert Theater em Berna 
e a reposição de Lohengrin de Richard Wagner 
no Teatro Nacional Eslovaco em Bratislava.

Nas temporadas recentes estreou ‑se 
com várias orquestras: Orquestra de Atenas, 
Orquestra de Brandeburgo, Orquestra Estatal 
de Frankfurt/Oder, Filarmónica da Rádio Alemã 
de Saarbrücken Kaiserslautern, Filarmónica 
Alemã da Renânia em Pfalz, Festival Strings 
Lucerne, Het Gelders Orkest (Países Baixos), 
Orquestra do Concertgebouw, Filarmónica 
de Joanesburgo, Sinfónica de Kristiansand 
(Noruega), Mecklenburgische Staatskapelle de 
Schwerin (Alemanha), Filarmónicas da Rádio 
NDR de Hanôver e dos Países Baixos, Orques‑
tra de Paris, Orquestra Nacional de França, 
Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, 
Filarmónicas de Marselha e de Estrasburgo, 
Sinfónica do Principado das Astúrias, Filar‑
mónica de Oslo, Sinfónica Presidencial da 
Turquia, Filarmónica da Renânia em Koblenz, 
Orquestra Nacional Real Escocesa, Sinfónica 
da Rádio de Berlim, Sinfónica da Basileia e 
Stavanger, Orquestra do Sudoeste Alemão 
em Konstanz, Sinfónica Tirolesa de Innsbruck, 
Sinfónica de Trondheim e Filarmónica de Würt‑
temberg em Reutlingen (Alemanha).
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Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Baldur Brönni‑
mann, Olari Elts, Leopold Hager, Heinz Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König 
(maestro titular no período 2009  ‑2014), Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Jérémie Rhorer, Peter Rundel, Michael 
Sanderling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, 
Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter Eötvös 
ou Ilan Volkov. Entre os solistas que colabora‑
ram recentemente com a orquestra constam 
os nomes de Pierre  ‑Laurent Aimard, Jean ‑
‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Ana Bela 
Chaves, Sequeira Costa, Alban Gerhardt, Nata‑
lia Gutman, Viviane Hagner, Steven Isserlis, 
Kim Kashkashian, Cyprien Katsaris, Christian 
Lindberg, Felicity Lott, António Meneses, Midori, 
Truls Mørk, Lise de la Salle, Simon Trpčeski ou o 
Quarteto Arditti. Diversos compositores traba‑
lharam 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 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 tempo‑
radas apresentou  ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 
Madrid e no Brasil, e é regularmente convidada 

a tocar em Santiago de Compostela e no Audi‑
tório Gulbenkian. Para além da apresentação 
regular do repertório sinfónico, a orquestra 
demonstra a sua versatilidade com aborda‑
gens 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 Concer‑
tos para piano e orquestra de Beethoven. Em 
2011, o álbum “Follow the Songlines”, gravado 
com Mário Laginha, Maria João, David Linx e 
Diederik Wissels, ganhou a categoria de Jazz 
dos prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, em França. Em 2013 foram editados os 
concertos para piano de Lopes  ‑Graça pela 
editora 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 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
James Dahlgren*

Radu Ungureanu

Vadim Feldblioum

Roumiana Badeva

Ianina Khmelik

Vladimir Grinman

Evandra Gonçalves

José Despujols

Andras Burai

Tünde Hadadi

Emília Vanguelova

Maria Kagan

Alan Guimarães

Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Nancy Frederick

Tatiana Afanasieva

Pedro Rocha

Lilit Davtyan

José Paulo Jesus

Francisco Pereira 

de Sousa

Mariana Costa 

Domingos Lopes

Germano Santos

Paul Almond

Nikola Vasiljev

José Sentieiro

Viola
Lander Echevarría*

Anna Gonera

Francisco Moreira

Mateusz Stasto

Luís Norberto Silva

Theo Ellegiers

Emília Alves

Rute Azevedo

Jean Loup Lecomte

Biliana Chamlieva

Violoncelo
Vicente Chuaqui

Feodor Kolpachnikov

Bruno Cardoso

Gisela Neves

Michal Kiska

Hrant Yeranosyan

Aaron Choi

Américo Martins*

Contrabaixo
Florian Pertzborn

Jean Marc Faucher

Altino Carvalho

Joel Azevedo

Tiago Pinto Ribeiro

Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro

Alexander Auer

Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti

Rafael Sousa*

Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves

João Moreira*

Gergely Suto

Saxofone
Hugo Teixeira*

Fagote
Gavin Hill

Robert Glassburner

Pedro Silva

Trompa
Hugo Carneiro

Pedro Fernandes*

Bohdan Sebestik

Nuno Costa*

José Bernardo Silva

Adrian Lavia**

Telma Gomes**

Trompete
Sérgio Pacheco 

Luís Granjo

Rui Brito

Ivan Crespo

Trombone
Severo Martinez

Emanuel Rocha*

Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa

Nuno Simões

Paulo Oliveira

André Dias*

Marcelo Pinho*

Jonathan Silva**

Harpa
Ilaria Vivan

Carolina Coimbra*

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

Bandolim
António Vieira*

Jorge Carvalho*

Nelson Silva*

David Rodrigues*

*instrumentistas 

convidados

**estagiários ESMAE
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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 ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


