
1ª PARTE

Robert Schumann 
Abertura de Genoveva, op. 81 
(1847; c.10min.)

Edvard Grieg
Peer Gynt, Suite n.º 1, op. 46 
(1876/1888; c.15min.)

1. De manhã
2. Morte de Åse
3. Dança de Anitra
4. No Palácio do Rei da Montanha

Peer Gynt, Suite n.º 2, op. 55
(1876/1891; c.15min.)

1. O Rapto da Noiva / Lamento de Ingrid
2. Dança Árabe
3. O Regresso a Casa de Peer Gynt
4. Canção de Solveig

1 Abril 2016
21:00 Sala Suggia Orquestra 

Sinfónica 
do Porto Casa da Música
John Storgårds direcção musical 

2ª PARTE

Leoš Janáček 
Sinfonietta (1926; c.23min.)

1.  Fanfarra (Allegretto – Allegro – 
Maestoso)

2. O Castelo (Andante – Allegretto)
3. O Mosteiro da Rainha (Moderato)
4. A Rua (Allegretto)
5.  A Câmara Municipal  

(Andante con moto)



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro John Storgårds
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/160739865
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Desde o século XIX, muito especialmente, a 
associação entre música e viagem tem sido 
pertinente de forma muito clara. Sob a influên‑
cia da popular “literatura de viagem”, os próprios 
compositores da escola romântica almejavam 
encontrar o mesmo sentido narrativo nas suas 
obras, mas não só: procuravam também honrar 
o sentido filosófico e poético da viagem como 
metáfora de viagem interior, ora de forma rela‑
tivamente explícita (como famosamente exem‑
plifica a Viagem de Inverno de Schubert), ora de 
forma mais indirecta (como apontaram primei‑
ramente algumas sinfonias de Beethoven, atra‑
vés de um sentido narrativo global gerado 
pela tendência para a resolução de tensões 
num finale redentor, o que os seus sucesso‑
res receberam como exemplo incontornável). 
Na viagem de hoje, coexistem e confundem ‑se 
os múltiplos sentidos com que as viagens mais 
enriquecedoras surpreendem o seu viandante, 
abrindo caminhos através de lugares diferen‑
tes da geografia, da História, com as suas mito‑
logias que oscilam entre o real e o fantástico, 
do percurso existencial individual e colectivo, 
da cruzada identitária dos povos e das deam‑
bulações de músicos (e da música que sempre 
os acompanha) em permanente descoberta de 
terrenos por cultivar e de frutos inspiradores.

O itinerário começa na Alemanha, embora com 
o olhar posto noutras regiões e noutros tempos. 
Robert Schumann (1810 ‑1856), em muitos 
aspectos um compositor ‑arquétipo do Roman‑
tismo musical alemão, destacou ‑se particular‑
mente no âmbito da canção com voz e piano 
(Lied) e da música para piano solo, da qual se 
destacam os seus ciclos miniaturísticos. Na 
verdade, as criações que se tornaram os prin‑
cipais ex ‑libris do compositor são o resultado 
da ebulição criativa do jovem adulto Robert até 

aos trinta anos (1840). Nos anos mais tardios, 
a sua vitalidade criativa diminuiu; ao mesmo 
tempo, a sua mente dava sinais de progressiva 
deterioração (que, qual sinfonia romântica, se 
desenvolveria até um ponto climáctico, uma 
tentativa de suicídio em 1854 que motivaria o 
internamento voluntário do compositor num 
asilo onde permaneceria o resto da vida). 

A Abertura de Genoveva, com que se inicia 
o concerto, situa ‑se cronologicamente entre 
esses dois marcos biográficos do compositor, 
não denunciando, no entanto, qualquer perda 
de fulgor ou de sentido. A ópera em quatro actos 
Genoveva, op. 81 de Schumann foi começada 
em 1847 mas corresponde, efectivamente, ao 
desejo antigo de escrever uma ópera. O próprio 
Schumann providenciou o libreto, tomando 
como base obras teatrais de Ludwig Tieck e 
Friedrich Hebbel (ambas intituladas Vida e 
Morte da Santa Genoveva). A narrativa, situada 
no século VIII, atesta o fascínio dos românti‑
cos pelas lendas medievais. Nela se conta a 
história da heroína Genoveva de Brabante, 
casada com o Conde Siegfried, que parte para 
a guerra. Golo, servo de Siegfried, apaixona ‑se 
por Genoveva mas não é correspondido. Para 
se vingar da rejeição, tenta destruir a honra de 
Genoveva urdindo um enredo que leva a que 
Siegfried a condene à morte por infidelidade, 
mas no final a verdade é revelada e a honra de 
Genoveva restabelecida. A ópera foi estreada 
a 25 de Junho de 1850 em Leipzig, sem grande 
êxito, apesar das aspirações do compositor 
no sentido de elevar a música ao patamar da 
cultura literária (ideal que, aliás, orienta também 
a sua peculiar concepção de canções). A Aber‑
tura é o único trecho de Genoveva que continua 
a figurar no repertório com alguma regularidade. 

Nos momentos iniciais da música ressalta 
um misterioso acorde de nona menor interca‑
lado com uma frase instrumental nos violinos, 
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em jeito de recitativo. O ouvinte mais despre‑
venido tomaria estes compassos por alguma 
passagem esboçada por Beethoven para o 
místico final da Nona Sinfonia, mas rapida‑
mente a música dá a entender que se trata, 
isso sim, de um dos seus fervorosos e confes‑
sos admiradores. Após uma longa introdução 
a peça desenrola ‑se segundo o princípio da 
forma ‑sonata. Como habitualmente acontece 
nas aberturas de ópera, ouve ‑se temas a ser 
desenvolvidos ao longo da obra: um primeiro 
tema lamentoso, dolente, ao qual, após 
breves intervenções das trompas, se opõe um 
segundo tema, de carácter lírico. O drama‑
tismo acentua ‑se no desenvolvimento, dando 
lugar a uma reexposição em que a tensão se 
desfaz até à chegada da coda, onde o tempo é 
progressivamente acelerado de forma a termi‑
nar a abertura com expressão afirmativa.

Se Schumann ficou na história como um 
dos compositores que melhor exemplifica a 
chamada “geração romântica” moldada na 
tradição alemã, o compositor que se segue 
no programa foi um dos que melhor personi‑
ficou a ramificação nacionalista da segunda 
metade do século, em oposição à hegemo‑
nia alemã e em busca das possibilidades de 
um contributo com contornos distintivos na 
paisagem do continente europeu. Natural de 
Bergen, na Noruega, Edvard Grieg (1843 ‑1907) 
pugnou pela defesa de uma arte nacional, inte‑
grando com outros compositores (o compa‑
triota Nordraak e o dinamarquês Horneman) o 
grupo Euterpe, que tentava combater a influên‑
cia alemã na cultura nórdica, e fundando a 
Academia Norueguesa de Música, refor‑
çando ainda a sua posição nas qualidades de 
pianista e maestro. Ironicamente, a sua forma‑
ção foi marcada por estudos em Leipzig, na 
Alemanha, e o próprio exemplo de Schumann 

teve considerável relevo na sua obra (parti‑
cularmente visível no famoso Concerto para 
piano em Lá menor, que toma o de Schumann 
como modelo em diversos aspectos).

A obra mais célebre de Grieg é, indubita‑
velmente, a música de cena que escreveu para 
Peer Gynt, do dramaturgo Henrik Ibsen (1828‑ 
‑1906), também ele norueguês. Ibsen havia já 
concebido Peer Gynt sob a forma de poema 
dramático, tendo ‑o escrito em 1867. A história 
mistura o folclore norueguês (incluindo o imagi‑
nário fantástico dos trolls, estranhas criaturas 
da montanha), a exuberância dos contos de 
fadas e a dimensão moral e filosófica herdada 
da tragédia grega. Trata ‑se da saga do anti‑
‑herói Peer Gynt, um camponês cujo carácter 
fantasioso, dissimulado e egoísta o conduz ao 
exílio. Por largo tempo viaja por países exóticos, 
até que, muito tempo depois, regressa como 
um homem acabado e encontra Solveig, que 
pacientemente esperou por ele desde o início, 
qual Penélope para Ulisses. É então que reco‑
nhece ter vivido perdido todo esse tempo, 
reconciliando ‑se com o sentido da vida e 
encontrando enfim paz de espírito.

O convite para escrever música de cena 
para uma versão teatral de Peer Gynt partiu 
do próprio Ibsen, em carta dirigida ao compo‑
sitor a 23 de Janeiro de 1874. Grieg, lisonjeado 
pela oportunidade tão significativa e pela 
recompensa financeira, aceitou. Mas quase 
tão tortuoso quanto o percurso do herói Peer 
terá sido, talvez, o percurso do compositor em 
busca da solução musicalmente adequada, 
numa odisseia criativa que durou quase dois 
anos. As dificuldades foram bem expressas 
por Grieg: “o mais não ‑musical dos assun‑
tos”; “intratável”; “o texto é tal que o compo‑
sitor é forçado a matar todas as intenções de 
escrever verdadeira música, concentrando ‑se 
apenas no efeito externo”. Apesar do processo 
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complexo e de muitas reservas que Grieg 
tinha acerca do resultado, Peer Gynt estreou 
com encenação e música – e, sintomatica‑
mente, sem a presença de Grieg –, resultando 
num enorme sucesso, a 24 de Fevereiro de 
1876. Grieg agruparia a posteriori alguns dos 
momentos mais marcantes da música de cena 
que escrevera em duas suites (em 1888 e 1891, 
respectivamente), numa distribuição de peças 
que não coincide com a ordem sequencial de 
cada excerto na obra original. 

Na Suite n.º 1, op. 46, Manhã retratava original‑
mente o amanhecer no deserto do Saara e é 
particularmente memorável pela sua melodia 
pentatónica e modulações que vão tornando a 
ambiência cada vez mais luminosa, com “o sol a 
despontar através das nuvens no primeiro forte” 
(palavras de Grieg); a Morte de Åse aparece na 
versão teatral no momento em que Peer tem 
um monólogo com a mãe, sem saber que ela 
está já morta (daí o carácter lúgubre e fúnebre 
da música, na qual os cromatismos e modula‑
ções imprevisíveis imprimem um colorido ilus‑
trativo dos achados harmónicos mais especiais 
deste compositor a que Debussy não irá resis‑
tir); a Dança de Anitra retrata uma exótica e 
sensual dança do ventre com que Anitra, filha 
de um chefe beduíno, seduz Peer; finalmente, 
No Palácio do Rei da Montanha, em que a agita‑
ção musical e harmónica assume contornos 
arrojadamente modernistas para evocar a cena 
em que Peer está rodeado de trolls que se apro‑
ximam cada vez mais para o matar...

Na Suite n.º 2, op. 55, havia inicialmente cinco 
números, dos quais Grieg decidiu manter 
apenas os quatro ainda habitualmente apre‑
sentados. Primeiro, O Rapto da Noiva / Lamento 
de Ingrid, emoldurado por breves compassos 
agitados e dramáticos, traz uma melodia 

pungente para nos dar conta do desamparo 
de Ingrid, noiva de Peer por ele abandonada, 
no dia seguinte à cerimónia de casamento; 
a contrastante Dança Árabe que se segue, leve 
e pontuada pelos ostinatos vivos de percus‑
são, permite disfrutar do colorido orquestral 
de Grieg, particularmente no que se refere 
às combinações de sopros e aos saborosos 
contrapontos de violoncelos; O Regresso a 
Casa de Peer Gynt, agitadíssimo e tenso, deixa 
adivinhar as condições em que o herói faz a 
viagem: sob uma grande tempestade (na qual 
se poderão ouvir reminiscências da tempes‑
tade da Pastoral de Beethoven, bem como 
denotar a proximidade de orquestração para 
com O Navio Fantasma de Wagner); finalmente, 
a Canção de Solveig – aqui com os violinos a 
substituir a soprano da versão original –, canção 
simples e afectuosa em que Solveig reafirma 
a sua espera paciente por Peer. Esta canção 
contém ainda, para além de um prelúdio e um 
poslúdio idênticos (melodia a solo), um interlú‑
dio entre as duas estrofes, Allegretto tranquilla‑
mente, em que são particularmente notórios e 
assumidos os traços nacionalistas, com recur‑
sos musicais herdados do folclore norueguês.

A obra de Leoš Janáček (1854 ‑1928) 
proporciona ‑nos uma outra acepção do 
fenómeno nacionalista, num enquadra‑
mento mais invulgar. Nascido na Morávia 
(parte da actual República Checa), Janáček 
fez a sua formação em cidades muito diver‑
sas: Brno, Praga, Leipzig (tal como Grieg), 
São Petersburgo e Viena. Filho de um orga‑
nista de paróquia, seria responsável pelo 
colégio de organistas de Brno entre 1881 e 
1919. A sua reputação internacional come‑
çou por estar associada a obras camerísti‑
cas e orquestrais, mas a produção operática 
deste apaixonado por literatura (que tinha 
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a ópera como a parte mais importante das 
suas criações) tem sido reavaliada e forte‑
mente apreciada desde a sua morte por ser 
particularmente inovadora (destacando ‑se a 
ópera Jenůfa). A amálgama de influências que 
constitui o seu estilo denota os predecesso‑
res checos Smetana e Dvořák, mas também 
a dos nacionalistas russos, particularmente 
Mussorgski. Desde cedo que este compositor 
de formação ecléctica se ocupou da pesquisa 
metódica de material folclórico do seu país, de 
modo que essa marca acaba por transparecer 
na sua música (como exemplificam numero‑
sas danças). A sua obra, à semelhança do que 
aconteceria no caso do húngaro Béla Bartók, 
mescla a tradição dos nacionalismos românti‑
cos com as propostas modernistas que a vira‑
gem do século veio trazendo, conferindo ‑lhe 
um lugar peculiar.

A Sinfonietta é a obra mais popular de 
Janáček e não denuncia ao primeiro contacto 
a sua data tardia (1926). Resulta de uma enco‑
menda feita pela organização do Festival de 
Ginástica Sokol, mas o compositor desviou ‑se 
da referência original, acabando por dedicar 
a partitura “às Forças Armadas da Checoslo‑
váquia”, e dando ‑lhe o subtítulo de “Sinfonia 
Militar”. Com ela, disse, pretendia expressar 
“o homem livre contemporâneo, a sua beleza 
espiritual e alegria, a sua força, coragem e deter‑
minação na luta pela vitória”. É feita em cinco 
andamentos e incorpora nos andamentos limí‑
trofes 9 trompetes em Dó, trompetes baixo e 
tubas tenor, que lhe dão um sabor distintivo.

No 1º andamento (Fanfarra) é evidente a 
inspiração numa banda militar. A sonoridade 
de quintas e um sabor modalizante dominam o 
material (que será revisitado nos andamentos 
seguintes), sublinhado também pela percus‑
são que pouco a pouco arrasta todo o efectivo 
efusivamente. Segue ‑se “O Castelo”, com uma 

dança sarcástica em que se justapõe a vivaci‑
dade das figurações de oboés e clarinetes com 
o lirismo de uma melodia calma; o andamento 
é um mosaico rítmico, cromático e instrumen‑
tal fascinante. O Mosteiro da Rainha, nocturno 
que chega em terceiro, progride de um tom 
elegíaco para o domínio do fantástico (aqui a 
influência do colorido russo é clara), com apon‑
tamentos de metais em insaciável instabilidade 
de humores; perto do final, o ambiente torna‑
‑se mais selvagem, seguido de uma retoma da 
serenidade inicial. A Rua traz um tema de sabor 
popular e marcial nos trompetes; à medida que 
o andamento avança e se adensa a textura, 
modalismo, hexatonismo e cromatismo são 
combinados de forma engenhosa por entre 
a orquestração dinâmica. O andamento final 
parte de uma melodia simples e singela de flau‑
tas sobre figuras ondulantes de cordas que se 
tornam mais relevantes pouco a pouco, ence‑
tando um crescendo orquestral com efeitos 
admiráveis na insólita combinação de registos 
entre acordes de metais, melodias de sopros 
em registo médio e flautim no extremo agudo. A 
agitação retoma ‑se aos poucos, até se concluir 
com o material inicial da obra, no tom de supe‑
ração que uma viagem tão caleidoscópica – 
seja a viagem da obra, do ideal sinfónico, do 
entre ‑séculos ou mesmo a do programa de 
hoje – justifica em pleno.

PEDRO ALMEIDA, 2016
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John Storgårds direcção musical

Maestro Convidado Principal da Orquestra 
Filarmónica da BBC e da Orquestra do Centro 
Nacional das Artes de Ottawa, John Storgårds 
tem uma carreira dupla enquanto maestro e 
violinista virtuoso, e é reconhecido internacio‑
nalmente pelo instinto criativo para a progra‑
mação. É Director Artístico da Orquestra de 
Câmara da Lapónia. 

Apresenta ‑se regularmente com orques‑
tras como as Sinfónicas de Bamberg, WDR de 
Colónia, BBC, Cidade de Birmingham e RAI 
de Turim; Filarmónicas da Radio France e da 
Rádio Holandesa; Orquestra Real Escocesa, 
Orquestra de Câmara Escocesa, Orquestra 
de Câmara Avanti! e as principais orquestras 
nórdicas, incluindo a Filarmónica de Helsínquia 
– da qual foi maestro titular entre 2008 e 2015. 
Entre os seus compromissos futuros incluem‑
‑se concertos com as Sinfónicas de Sidney, 
Melbourne, Nova Zelândia, Boston, St. Louis, 
Toronto e Cleveland. Colabora regularmente 
com solistas de renome internacional.

O seu repertório inclui todas as Sinfonias de 
Sibelius, Nielsen, Bruckner, Brahms, Beetho‑
ven e Schumann. Na última temporada dirigiu 
a integral das 10 Sinfonias de Schubert com a 
Filarmónica de Helsínquia. À frente da Orques‑
tra de Câmara da Lapónia apresentou um 
ciclo histórico com as 54 sinfonias de Mozart 
(incluindo as obras sem numeração). Fez a 
estreia finlandesa da única ópera de Schu‑
mann, Genoveva, e da sua Sinfonia “Zwickau”, 
bem como a estreia mundial da Suite op. 117 
para violino e cordas e Fragmentos Tardios de 
Sibelius. Dirigiu a bem ‑sucedida estreia finlan‑
desa de Orlando Paladino de Haydn na Ópera 
Nacional Finlandesa, e também óperas de 
Mozart, Strauss e Verdi. 

Enquanto violinista, estreou na Finlândia a 
versão para violino do Concerto para violon‑
celo de Schumann e da Sonata n.º 3. Interpreta 
regularmente estreias mundiais de composito‑
res contemporâneos tais como Kaija Saariaho, 
Brett Dean, Per Nørgård e Pēteris Vasks. Muitos 
compositores têm ‑lhe dedicado as suas obras. 

Os momentos altos da temporada incluem 
regressos aos Proms da BBC com a Filarmónica 
da BBC. Assume o mandato enquanto Maestro 
Convidado Principal da Orquestra do Centro 
Nacional das Artes de Ottawa e realiza digres‑
sões no México e na Europa com a Filarmónica 
de Helsínquia para assinalar o 150º aniversário 
de Jean Sibelius. Estreia ‑se no Japão à frente 
da Sinfónica NHK, e também com as Sinfónicas 
de Nova Iorque e de Vancouver. 

A vasta discografia de Storgårds inclui 
gravações de obras de Schumann, Mozart, 
Beethoven e Haydn. Com a Sinfónica da BBC, 
gravou um ciclo das Sinfonias de Nielsen para 
a Chandos, em 2014, aclamado pela crítica 
internacional. Bem ‑sucedidos foram também 
os discos com composições de Korngold e 
Rautavaara, recebendo este último o Prémio 
Gramophone 2012 e uma nomeação para os 
Grammys. O disco das Sinfonias de Holm‑
boe com a Orquestra de Câmara da Lapó‑
nia foi indicado para o Prémio Gramophone. 
A gravação da Sinfonia n.º 2 e do Concerto 
para violino de Pēteris Vasks (com Storgårds 
como solista) venceu o Prémio Cannes para 
Disco Clássico do Ano (2004). 

John Storgårds estudou violino com Chaim 
Taub e tornou ‑se concertino da Sinfónica da 
Rádio Sueca, dirigida por Esa ‑Pekka Salonen. 
Estudou depois direcção com Jorma Panula 
e Eri Klas. Recebeu o Prémio de Música do 
Estado Finlandês em 2002 e o Prémio Pro 
Finlândia em 2012.
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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
David Stewart*
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Ianina Khmelik
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
José Despujols
Alan Guimarães
Roumiana Badeva
Andras Burai
Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Paule Préfontaine*
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Mariana Costa
Pedro Rocha
Paul Almond
Francisco Pereira de Sousa
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
Domingos Lopes
José Sentieiro
Jorman Hernandez*

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

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Vanessa Pires*

Contrabaixo
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Jean Marc Faucher
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
João Moreira*
Gergely Suto

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Daniel Canas*
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
José Almeida*
Andrew Crowley*
Carlos Leite*
Leandro Rocha*
Dawid Seidenberg
Vítor Faria*
Joana Bento**
João Sousa**
João Milheiro**
Adelino Areiras**

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Ricardo Pereira*
Tiago Noites*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino
Ricardo Antão*
Gabriel Silva*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Sandro Andrade*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
**estagiários Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo
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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


