
1ª PARTE

Joseph Haydn
Sinfonia n.º 22 em Mi bemol maior, 
“O Filósofo” (1764; c.18min.)

1. Adagio
2. Presto
3. Menuetto e Trio
4. Finale: Presto

Sergei Prokofieff 
Suite de O Amor das Três Laranjas,  
op. 33 bis(1924; c.15min.)

1. Os Ridículos
2. Cena Infernal
3. Marcha
4. Scherzo
5. O Príncipe e a Princesa
6. A Fuga

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski 
Sinfonia n.º 6 em Si menor, op. 74, “Patética” 
(1893; c.45min.) 

1. Adagio – Allegro non troppo
2. Allegro con grazia
3. Allegro molto vivace
4. Finale: Adagio lamentoso
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Joseph Haydn
ROHRAU, ÁUSTRIA, 31 DE MARÇO DE 1732 

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Sinfonia n.º 22 em Mi bemol maior, 
“O Filósofo”

A vida e obra de Joseph Haydn revelam uma 
perfeita ligação ao seu tempo. Um dos mais 
influentes compositores de sinfonias da 
segunda metade do século XVIII, foi protago‑
nista na definição do género sinfónico para 
a posteridade: por um lado, porque criou um 
invulgar e impressionante corpo de obras 
(104 sinfonias) que se revelaram incontorná‑
veis na fixação e estandardização do género; 
por outro, porque tirou a sinfonia do uso exclu‑
sivo do salão aristocrático dando ‑a a conhe‑
cer na esfera pública, nomeadamente com 
as suas viagens a Paris e Londres, a partir 
da década de 1780. Ao contrário de Bach, 
Mozart ou Beethoven, Haydn não fazia parte 
de uma família estabelecida no meio musical, 
mas com trabalho e perseverança acabaria 
por se tornar um dos músicos mais determi‑
nantes do seu tempo. Uma das razões para 
esta conquista terá passado, sem dúvida, pela 
sua ligação laboral à família Esterházy, uma 
das casas mais importantes no contexto da 
nobreza húngara. Este patrocínio, que durou 
cerca de cinco décadas, foi marcante no 
desenvolvimento da linguagem musical do 
compositor. Contratado inicialmente pelo 
Príncipe Paul Anton, foi ao serviço do irmão 
deste, Nikolaus Joseph (que o sucedeu em 
1762), que Haydn compôs a maior parte da 
sua obra. Amante de música, o Príncipe Niko‑
laus, representante do despotismo esclare‑
cido iluminista que mandou construir o Palácio 
de Verão Eszterháza, era um apaixonado do 

baryton1 e um músico informado, entusiasta 
do trabalho de Haydn. Os deveres de Haydn, 
a par com a composição, passavam por super‑
visionar as performances regulares, uma ópera 
e dois concertos por semana, com espectácu‑
los adicionais no caso de visitas importantes, a 
par com a música de câmara diária, “ao gosto 
do Príncipe”. Tal como havia acontecido com 
Bach, com esta enorme quantidade de soli‑
citações o volume de produção do composi‑
tor acabaria por se revelar gigantesco: só para 
os teatros do Príncipe, Haydn compôs cerca 
de vinte óperas italianas (cómicas na sua 
maioria); Singspiel para o teatro de marione‑
tas; uma enorme quantidade de divertimenti, 
a maior parte dos quais publicado posterior‑
mente como quartetos. Do seu prolífero catá‑
logo fazem ainda parte 104 sinfonias, 68 quar‑
tetos para cordas, aberturas, serenatas, trios 
para baryton, trios com piano, 47 sonatas para 
piano, canções, cantatas, missas entre as quais 
a Missa de Santa Cecília e a Missa Mariazeller, 
e 4 oratórias de que são exemplos O Regresso 
de Tobias, A Criação, As Estações.

De 1762 a 1765, o Príncipe Nikolaus viveu 
sobretudo em Eisenstadt, então a sua prin‑
cipal residência. Haydn e a sua esposa resi‑
diam numa casa no mesmo prédio de outros 
músicos, perto da emblemática Bergkirche. 
Nesta altura, Haydn ocupava o cargo de Vice
Kappellmeister na corte dos Esterházy, em 
substituição de Gregor Werner, já idoso, e era 
agora responsável por toda a música com a 
excepção da música religiosa.

A Sinfonia n.º 22 em Mi bemol maior, “O Filó‑
sofo”, data de 1764, como o testemunha o 
manuscrito autógrafo que subsiste até hoje. 

1 Instrumento de arco da família da viola da 
gamba, mas distinguido por incluir cordas que 
vibram por simpatia.
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A pouco usual instrumentação, pelo recurso a 
dois cornes ingleses em detrimento dos habi‑
tuais oboés, inclui ainda duas trompas e cordas. 

O Adagio inicial é o mais extenso anda‑
mento da obra e é possivelmente a chave para 
a compreensão do original epíteto “O Filó‑
sofo” que, não constando do manuscrito 
original, surge contudo numa cópia datada 
de 1790, ainda no período de vida do compo‑
sitor. O contido e introspectivo diálogo inicial 
é protagonizado pela trompa e pelo corne 
inglês que disputam entre si a melodia prin‑
cipal, sobre o naipe das cordas em surdina. 
O segundo andamento, Presto, caracteri‑
zado pelos elementos virtuosísticos na secção 
das cordas, sendo um andamento de carác‑
ter contrastante, antecede o Menuetto e Trio 
onde, em contrapartida, é dada proeminên‑
cia à secção de sopros. No último andamento, 
Finale: Presto, as trompas e o corne inglês, 
em eco, criam uma alusão à ideia da cena de 
caça, constituindo um dos primeiros exem‑
plos deste estilo que o compositor cultivou.

Tal como outras sinfonias de Haydn desta 
fase, todos os andamentos se encontram na 
mesma tonalidade assentando, neste caso, 
o 1º, o 2º e o 4º andamento na forma ‑sonata. 
A sequência lento ‑rápido ‑lento ‑rápido dos 
quatro andamentos – que corresponde, de 
certa forma, à estrutura da sonata da chiesa 
barroca –, a utilização de uma melodia de coral 
no primeiro andamento e o recurso ao corne 
inglês são elementos que indiscutivelmente 
conferem unicidade a esta obra.

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

MOSCOVO, 5 DE MARÇO DE 1953

Suite de O Amor das Três Laranjas, 
op. 33 bis

Em Maio de 1918, Sergei Sergeievitch Proko‑
fieff partia da sua Rússia natal para os EUA, 
empreendendo uma longa viagem com inúme‑
ras passagens pela Europa e, nomeadamente, 
por França onde residirá prolongadamente. 
Regressaria à URSS apenas 18 anos depois. 
Estreando ‑se em Nova Iorque em Novembro 
e em Chicago no início de 1919, o compositor 
procurava desenvolver uma linguagem musi‑
cal mais simples sem sacrificar a sua integri‑
dade artística. Cleofonte Campanini, maestro 
e director da ópera de Chicago, convidava ‑o, 
então, a criar uma ópera para a Companhia. 
Prokofieff, que já estava a trabalhar no libreto 
d’O Amor das Três Laranjas, colhe a oportuni‑
dade para avançar com a sua ideia. Composta 
em apenas nove meses, a ópera é baseada na 
obra de Carlo Gozzi L’amore delle tre mela
rance (do século XVIII),  já de si inspirada numa 
peça anterior de commedia dell’arte de Giam‑
battista Basile. O próprio compositor prepa‑
rou o libreto recorrendo também à comédia 
homónima de Konstantin Vogak, Vsevolod 
Meyerhold e Vladimir Solov’yev.

O Amor das Três Laranjas, op. 33, trata‑
‑se de uma ópera satírica que pode ser vista 
como uma paródia à ópera novecentesca e 
que combina o conto de fadas, o humor e a 
sátira, numa ridicularização das convenções 
do teatro tradicional com acções de palco 
absurdas. Nesta fantasia surreal, que se passa 
num reino de cartas, o soberano, o Rei de Paus, 
assiste à melancolia e hipocondria do seu filho, 
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o Príncipe, que deverá ser curado pela diversão 
e pela gargalhada. Uma corte de excêntricos, 
ridículos, tolos, cómicos e trágicos esforça ‑se 
por fazer rir o Príncipe que acaba por se diver‑
tir, inesperadamente, com uma queda acidental 
da Fada Morgana que, irritada com o facto, lhe 
lança um feitiço. Assim, ele acaba por ter de se 
apaixonar por três laranjas gigantes, cada uma 
contendo uma princesa. Duas destas acaba‑
rão por morrer de sede, mas a terceira, depois 
de outras tantas provações, revelar ‑se ‑á como 
o seu Amor.

A primeira apresentação da ópera teria 
lugar apenas dois anos mais tarde, já sob direc‑
ção de Mary Garden, depois da morte inespe‑
rada de Campanini e de uma série de proble‑
mas legais. Com libreto em francês, a ópera 
estreava a 30 de Dezembro de 1921 no Audito‑
rium Theatre de Chicago, com grande sucesso, 
perante uma sala cheia ainda que relutante 
perante os traços modernistas da partitura. 
Prokofieff faria a revisão final da suite sinfónica 
em 1924, permitindo assim a difusão e popula‑
rização da ópera a partir de seis cenas breves 
ilustradas por uma orquestração colorida, 
plena de metais e percussão.

A primeira secção, Os Ridículos, é extraída 
do prólogo da ópera, onde a música ilustra as 
tentativas frustradas para tentar fazer rir o 
Príncipe. Precede a Cena Infernal, a partir do 
primeiro acto, onde o feiticeiro Célio joga às 
cartas com a Fada Morgana, numa ambiên‑
cia de magia. A Marcha, popular, grotesca, 
é um dos excertos mais famosos da ópera e 
é marcada pela precisão rítmica em que as 
madeiras e o trompete se destacam. O breve 
Scherzo, de grande vivacidade, insere ‑se no 
segundo acto da ópera e ilustra a viagem do 
Príncipe na procura pelas três laranjas. De 
seguida, a secção O Príncipe e a Princesa 
recorre a música de cena do terceiro acto da 

peça, em que a princesa Ninette emerge das 
laranjas encontrando ‑se com o Príncipe. É um 
momento de grande lirismo, caracterizado pelo 
uso das cordas em surdina. A Fuga corres‑
ponde ao final do quarto acto, a última cena, 
em que vilões são “engolidos” por uma arma‑
dilha originalmente criada pela própria Fada 
Morgana após serem perseguidos pela corte, 
numa página de grande humorismo.
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Piotr Ilitch Tchaikovski
VIATKA (RÚSSIA), 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 6 DE NOVEMBRO DE 1893

Sinfonia n.º 6 em Si menor, op. 74, 
“Patética” 

A Sinfonia n.º 6, op. 74, “Patética”, em Si menor, 
é a última sinfonia composta por Piotr Ilitch 
Tchaikovski, tendo ficado indelevelmente asso‑
ciada à sua morte. Apresentada publicamente 
pela primeira vez a 28 de Outubro de 1893, no 
primeiro concerto sinfónico da temporada da 
Sociedade Musical Russa, sob a direcção do 
próprio Tchaikovski, a estreia da “Patética” 
precederia de poucos dias a morte do seu cria‑
dor. Se a reacção do público à primeira apre‑
sentação foi de alguma perplexidade perante 
o cariz soturno, nomeadamente do último 
andamento (um nada convencional Adagio 
lamentoso), a partir do concerto póstumo de 
homenagem a Tchaikovski, dirigido por Vasilii 
Safonov a 16 de Dezembro, as leituras do signi‑
ficado da obra passaram pela ideia de aviso de 
suicídio, revelação da homossexualidade, ou 
“um canto do cisne, um pressentimento de 
morte iminente”, como seria então publicado 
na Gazeta Musical Russa. Contudo, a Sinfonia 
n.º 6 surge na linha de outras obras compostas 
na última fase da sua vida fazendo parte de um 
ciclo que tem início com a Bela Adormecida, 
passando pela Dama de Espadas, por Iolanta 
ou pelo Quebra Nozes. A temática destas 
peças parece ser sobretudo a da passagem 
da utopia e da fantasia à realidade, das aspira‑
ções às desilusões, ou eventualmente a ideia 
da fatalidade do destino, temática que, de resto, 
se desenhava já em obras como O Lago dos 
Cisnes ou Eugene Onegin.

A génese da “Patética” remonta a Outu‑
bro de 1889, altura em que Tchaikovski havia 
expressado a Konstantin Romanov o seu 
desejo de compor uma sinfonia dedicada 
ao Czar. Iniciando ‑a em 1891 (numa altura de 
alguma angústia após o regresso dos Estados 
Unidos e do parco sucesso de Quebra Nozes), 
o compositor, insatisfeito, acabou por destruir 
os manuscritos para regressar à ideia sinfónica 
apenas dois anos mais tarde. Composta final‑
mente entre Fevereiro e Março de 1893 e 
orquestrada durante o Verão do mesmo ano, 
apesar de alguns adiamentos por motivos 
de ordem profissional e pela atitude minu‑
ciosa de Tchaikovski, a Sinfonia n.º 6 foi vivida 
com muito entusiasmo e confiança, como o 
confirma a correspondência do compositor 
que acreditava estar perante uma das suas 
obras mais bem conseguidas e delineava 
ainda planos para projectos ulteriores. A 22 
de Fevereiro de 1893, o compositor escrevia 
ao seu irmão Anatolii Tchaikovski: “Todos os 
meus pensamentos estão agora repletos da 
minha nova composição (uma sinfonia) sendo‑
‑me muito difícil separar ‑me desta tarefa. Na 
minha opinião esta será a melhor das minhas 
composições. A sinfonia deverá ser terminada 
tão rapidamente quanto possível porque tenho 
muito mais trabalho”.

Tchaikovski partilhou com o seu sobrinho 
Vladimir L’vovich Davidov (dedicatário final da 
obra) a ideia de que havia um programa subja‑
cente à sua Sinfonia n.º 6 preferindo, contudo, 
não o divulgar e revelando apenas que o 
programa em si estaria “repleto de subjectivi‑
dade”. Ao contrário de outras obras suas  em 
que as ideias musicais apresentam significados 
explícitos (canções tradicionais ou semelhan‑
tes recursos estilísticos), a “Patética” encontra‑
‑se recheada de possíveis níveis de interpre‑
tação, desde a alusão à Sonata “Patética” de 
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Beethoven, ao Tristão e Isolda de Wagner ou ao 
tom de lamento do andamento final.

O epíteto pelo qual conhecemos hoje a Sinfo‑
nia n.º 6, Patetičeskaja (“Patética”), remetendo 
para a ideia de sofrimento ou de paixão, teria 
sido sugerido no dia seguinte à estreia da obra 
pelo irmão de Tchaikovski, Modest. Apesar das 
dúvidas do compositor perante esta proposta, 
após a sua morte o editor optou por mantê ‑la. 

Lúgubre e dolorosa, formalmente pouco 
ortodoxa, a Sinfonia n.º 6 é o culminar do estilo 
orquestral intimista do compositor. O primeiro 
andamento Adagio – Allegro non troppo segue 
o desenho da forma ‑sonata, recorrendo a uma 
fina teia de citações na construção da dialéc‑
tica temática de que é exemplo o Requiem da 
igreja ortodoxa russa, claramente associado 
à ideia de morte. O Allegro con grazia subse‑
quente trata ‑se de uma valsa com um carác‑
ter balanceado a que se segue o terceiro 
andamento, também em estilo de dança, 
uma marcha Allegro molto vivace em forma 
de scherzo. O último andamento, ao contrá‑
rio do esperado Allegro final, revela ‑se como 
um Adagio lamentoso onde duas melodias 
contrastantes são tocadas e repetidas sem 
a intervenção de um desenvolvimento, termi‑
nando a Sinfonia num fio sussurrante de som, 
prenúncio do silêncio final.

ROSA PAULA ROCHA PINTO, 2016
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Steven Sloane direcção musical

O maestro israelo ‑americano Steven Sloane, 
natural de Los Angeles, é um músico de 
renome internacional. Estudou com Eugene 
Ormandy, Franco Ferrara e Gary Bertini, tendo 
sido o director musical do Festival de Spoleto e 
director artístico da Opera North (Leeds). Foi 
ainda director musical da American Compo‑
sers Orchestra e maestro titular da Orques‑
tra Sinfónica de Stavanger (2007 ‑2013). Tem 
sido convidado para dirigir muitas orques‑
tras prestigiadas tais como a Filarmónica 
de Londres, Sinfónica de São Francisco, 
Filarmónica de Israel, Sinfónica de Sidney, 
Metropolitana de Tóquio, Sinfónica Alemã 
de Berlim, hr ‑Sinfonieorchester, Philharmo‑
nia de Londres, Sinfónica Cidade de Birmin‑
gham, Filarmónica da Radio France, Orchestra 
del Teatro Comunale di Bologna, Filarmónica 
da China, Sinfónica de São Paulo e Sinfónica 
de Chicago.

A temporada 2014/15 marcou o 20º aniver‑
sário de Steven Sloane à frente da Sinfónica 
de Bochum, que sob a sua direcção tem vindo 
a transformar ‑se numa das principais orques‑
tras da Alemanha. Como membro do comité 
artístico da Capital Europeia da Cultura RUHR 
2010, contribuiu para o reconhecimento inter‑
nacional pelas artes da região. Um dos grandes 
marcos da sua colaboração com esta orques‑
tra aconteceu em 2006, com a produção da 
ópera Die Soldaten de Bernd Alois Zimmer‑
mann na Ruhrtriennale, um grande sucesso 
seguido de récitas aclamadas no Lincoln 
Center Festival em 2008.

Steven Sloane é um maestro requisitado 
no domínio da ópera, tendo trabalhado com 
a Royal Opera House (As Bodas de Fígaro), 
Ópera de Los Angeles (Grendel de Golden‑

thal), Ópera de São Francisco (Bonesetter’s 
Daughter de Wallace), Academia de Música de 
Brooklyn (Anna Nicole de Turnage), Ópera de 
Seattle (Carmen), Ópera Holandesa (Waiting 
for Miss Monroe de De Raaff), Houston Gran 
Opera (The Makropulos Case e A Flauta 
Mágica), Ópera Nacional de Gales (Iphigénie 
en Tauride), Estugarda (Macbeth), bem como 
com festivais em Hong Kong (Salomé), Santa 
Fé (Katja Kabanova), Edimburgo (Genoveva) e 
Salzburgo (Neither de Feldman). Mais recente‑
mente merecem destaque uma nova produção 
de O Amor das Três Laranjas na Ópera Alemã 
de Berlim, Madame Butterfly na Ópera de Cope‑
nhaga e O Castelo do Duque Barba Azul e Dido 
e Eneias nas Óperas de Frankfurt e Los Angeles. 

Em 2015/16, Steven Sloane estreia ‑se no 
Grand Théâtre de Genève com uma nova 
produção de Sonho de Uma Noite de Verão 
de Britten e dirige Così fan tutte no Festival de 
Ópera de Copenhaga. 

A formação e promoção de jovens músicos 
tem desempenhado um papel muito impor‑
tante na vida de Steve Sloane. Dirige regu‑
larmente orquestras de jovens como Junge 
Deutsche Philharmonie, Bundesjugendor‑
chester e Young Israel Philharmonic, promo‑
vendo também a formação de jovens maestros. 
Fundou masterclasses e academias, e está a 
implementar o seu conceito de uma academia 
internacional de direcção na Universidade das 
Artes de Berlim, onde lecciona desde 2013. 
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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 maes‑
tros, de entre os quais se destacam Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, Leopold Hager, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris‑
toph König (maestro titular no período 2009
‑2014), Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Jérémie Rhorer, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, 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 Pierre ‑Laurent Aimard, 
Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Ana 
Bela Chaves, Sequeira Costa, Alban Gerhardt, 
Natalia Gutman, Viviane Hagner, Steven Isser‑
lis, Kim Kashkashian, Cyprien Katsaris, Chris‑
tian Lindberg, Felicity Lott, António Meneses, 
Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de la 
Salle, Simon Trpčeski ou o Quarteto Arditti. 
Diversos compositores trabalharam também 
com a orquestra, no âmbito das suas residên‑
cias artísticas na Casa da Música, destacando‑
‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan 
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, 
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 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 convi‑

dada a tocar em Santiago de Compostela e no 
Auditório Gulbenkian. Para além da apresenta‑
ção regular do repertório sinfónico, a orques‑
tra demonstra a sua versatilidade com abor‑
dagens 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
Zofia Wóycicka
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
José Despujols
Alan Guimarães
Roumiana Badeva
Andras Burai
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*
Flávia Marques*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Paul Almond
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*

Viola
Javier López*
Joana Pereira
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva
Hazel Veitch
Mateusz Stasto
Theo Ellegiers
Emília Alves

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Michal Kiska
Aaron Choi
Américo Martins*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Jean Marc Faucher
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartok
Luciano Cruz*
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov
Pedro Silva

Trompa
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
Pedro Fernandes*
André Maximino*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
Sandro Andrade*
Pedro Góis*
Jonathan Silva**

Cravo
Fernando Miguel Jalôto*

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda*

*instrumentistas convidados
**estagiário 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

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

CIN S. A.

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


