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Temas dos Mão Morta 
Orquestração e arranjos de Telmo Marques 

1. Abertura 
(Telmo Marques: 2016)
2. Humano
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro: Primavera de Destroços, 2001)
3. Facas em Sangue
(Adolfo Luxúria Canibal / Zé dos Eclipses: Corações Felpudos, 1990)
4. Pássaros a Esvoaçar
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro: Pelo Meu Relógio São Horas de Matar, 2014)
5. Tu Disseste
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro: Primavera de Destroços, 2001)
6. Tiago Capitão
(Adolfo Luxúria Canibal / António Rafael: Pesadelo em Peluche, 2010)
7. Estilo
(Adolfo Luxúria Canibal / António Rafael: Nus, 2004)
8. Aum
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro / Mão Morta: Mão Morta, 1988)
9. Destilo Ódio
(Adolfo Luxúria Canibal / Zé dos Eclipses / Mão Morta: Corações Felpudos, 1990)
10. Berlim (Morreu a Nove)
(Adolfo Luxúria Canibal / Carlos Fortes: Mutantes S.21, 1992)
11. Penso que Penso
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro: Primavera de Destroços, 2001)
12. Hipótese do Suicídio
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro: Pelo Meu Relógio São Horas de Matar, 2014)
13. Vamos Fugir 
(Adolfo Luxúria Canibal / António Rafael:  
Há Já Muito Tempo que Nesta Latrina o Ar se Tornou Irrespirável, 1998)
14. 1º de Novembro
(Adolfo Luxúria Canibal / Miguel Pedro: À Sombra de Deus – Braga 1988, colectânea, 1989)

Duração aproximada do concerto: 60 minutos sem intervalo

Promotor: Theatro Circo

Palco, som e luz: Theatro Circo
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Mão Morta + Remix Ensemble

A proposta surpreendeu de início. Juntar os 
Mão Morta com o Remix Ensemble afigurava ‑se 
uma improbabilidade se avaliássemos os dife‑
rentes objectivos e as suas origens diametral‑
mente opostas. À primeira vista parecem dois 
universos paralelos que nunca se encontram, 
matéria e antimatéria. A bifurcação disfuncional 
e dicotómica da garagem versus conservatório. 
Logo ainda antes de começar o meu trabalho 
de arranjos e orquestração do material musical 
fui começando a perceber a enorme cumplici‑
dade presente nestas duas entidades. O desa‑
fio impunha ‑se, mas a tarefa foi ficando cada 
vez mais luminosa com o avançar dos trabalhos. 
Foram ficando também cada vez mais claras as 
semelhanças e os propósitos que os unem num 
momento de igual contemporaneidade...

Assim não será necessário avisar que o 
grupo Mão Morta abandonou o seu nicho alter‑
nativo que ocupa e que se vai infiltrar noutras 
correntes estilísticas musicais, ou que o Remix 
Ensemble faz uma inflexão no sentido Ecléctico‑
‑Prog ‑Metal. Não. Cada qual continuará a ser o 
que sempre foi sem qualquer esforço maior de 
adaptação – e tenho esperança que o resultado 
final, depois de passar pela crivo misterioso da 
partitura, possa demonstrar isso mesmo. Do 
meu ponto de vista há mesmo que tirar partido 
desta circunstância. Procurei criar situações de 
interacção com intensidades variáveis, osci‑
lando entre a consonância aprazível e compla‑
cente entre os músicos, contrapondo com posi‑
ções extremadas de agitação e confronto entre 
as partes onde caos não é limite e pode mesmo 
ser ultrapassado. Isto fará de cada concerto um 
momento irrepetível, um discurso musical invul‑
gar – ou pelo menos, não tão vulgar – e único na 
sua natureza emotiva.

Encontrado o ponto de cristalização nesta 
união entre Mão Morta e Remix, importa 
agora conseguir estabelecer comunicação 
entre estas partes. Apesar de a língua ser a 
mesma – música – existe uma variável condi‑
cionante na sistematização e disponibilização 
da ideia musical. É aqui que entra o signo musi‑
cal como elemento ligador capaz de facilitar 
alguma fluidez na transmissão da mensagem. A 
partir deste suporte podemos avançar para os 
conceitos de arranjo e de orquestração.

Arranjo musical é um processo de organi‑
zação formal, de distribuição hierárquica de 
protagonismos, de criação de novas dispo‑
sições motívicas com carácter de obrigação 
secundária, podendo alterar significativamente 
conformações da obra original. Está presente 
no processo compositivo, mas não é exclusivo 
deste. Simplesmente não somos autores das 
ideias generativas iniciais, o que não impede 
de as podermos manipular também com cria‑
tividade e com eficiência funcional caso assim 
seja desejado. Numa tentativa mais simplista – 
procurando encontrar definição para Arranjo 
dizendo o que este não é – o que difere em abso‑
luto da Composição é ter já definida a priori a 
base temática, o sujeito inicial, a génese, a ideia 
seminal. As etapas subsequentes são valên‑
cias que se encontram correntemente em  
ambos os processos.

Orquestração é a gestão dos recursos 
instrumentais tímbricos e técnicos. O pintor e 
a sua paleta é a imagem representativa mais 
imediata na tradução desse timbre e dessa 
técnica. O tratamento orquestral não é exclu‑
sivo da orquestra. Aplica ‑se a qualquer forma‑
ção com diversidade vocal ou instrumental. 
É difícil definir onde acaba a orquestração e 
começa o arranjo. Podemos arriscar que a 
orquestração procura não alterar a estrutura 
da obra nem modificar aspectos que caracte‑
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rizam a obra original. Por exemplo, acrescentar 
compassos à obra original pode parecer uma 
alteração profunda na estrutura e na forma, 
extravasando as competências que o orques‑
trador tem. Maurice Ravel, na sua famosa 
orquestração dos Quadros de uma exposi
ção de Modest Mussorgski, acrescenta dois 
compassos imediatamente antes do Andante 
mosso no quadro n.º 9, A cabana sobre patas 
de galinha. No entanto, talvez apenas quem 
estudou a obra original para piano se aper‑
ceba disso, tal é a naturalidade com que esses 
dois compassos são adicionados funcionando 
como que um eco do que acaba de ser anun‑
ciado no trompete I (quatros semínimas no 
trompete I com um eco imediato em surdina 
das mesmas semínimas no trompete II). Sendo 
um momento de transição entre duas secções, 
incluindo uma alteração de andamento, a estru‑
tura da obra não sofre alteração. Significa isto 
que há compassos e compassos, e nem mesmo 
a forma e a estrutura de uma peça se pode 
reduzir a um exercício de numerologia musical.

Considerando o atrás escrito, penso que o 
trabalho foi mais de orquestração do que de 
arranjo. Procurei sempre não fazer grandes 
alterações de estrutura, e as que foram feitas 
aconteceram sempre com o envolvimento dos 
autores dos originais, e sempre em prol de uma 
maior eficiência na partilha do espaço sonoro 
entre o som do grupo Mão Morta e as possibili‑
dades infinitas de um ensemble como o Remix. 
Deixei ainda assim uma espécie de exercício 
autocriativo procurando idealizar cada frag‑
mento musical na sua evolução da condição 
sonora inicial em direcção à partitura e desta 
de volta para a produção do som físico final, 
com algumas possibilidades em aberto nas 
decisões musicais em tempo real por parte 
dos músicos que compõem o ensemble. Este 
exercício introduz o factor surpresa e impon‑

derabilidade ao rigor da escrita tradicional, 
podendo ‑se movimentar entre apontamentos 
leves e delicados, e o completo caos sonoro. 
Há quem chame a isto improvisação no seu 
sentido lato, ou improvisação livre e improvisa
ção idiomática dependendo da especificidade. 
Por prudência – e falta de espaço! – na defini‑
ção destes conceitos e as suas traduções em 
matéria musical, será melhor deixar o assunto 
para tertúlias futuras.

O Remix Ensemble foi criado à imagem 
das outras Sinfonietas por esse mundo fora, 
que perceberam a necessidade de reduzir a 
orquestra ao mínimo por questões económi‑
cas, sem perder a dimensão sonora de todo o 
universo tímbrico da grande orquestra român‑
tica. O impacto visual na partitura não eviden‑
cia grandes diferenças da sua congénere mais 
velha. A panóplia instrumental continua lá, cada 
instrumento com o seu sistema (a sua linha 
pautada), mas o facto de não haver duplicação 
e multiplicação instrumental nos naipes e nas 
famílias permite reduzir um conjunto orquestral 
de cerca de oitenta instrumentistas a dezas‑
seis ou dezassete. Frank Zappa baptizou esta 
formação de Low Budget Orchestra nos anos 
70. A proposta era escrever música para o 
violinista Jean ‑Luc Ponty gravar com orques‑
tra. Zappa entregou ‑se ao trabalho pedindo 96 
músicos para integrar a orquestra, acabando 
no final com apenas onze. O disco chama‑
‑se King Kong e o nome de uma das obras 
(faixa 5) ficou assim Music for Electric Violin 
and Low Budget Orchestra1. Uma nova versão 
aparece em 1978 no seu álbum Studio Tan 
com o nome Revised Music for Guitar and Low 

1  Na verdade, a primeira vez que Zappa usa essa 
designação é num concerto em Claremont/EUA. O 
tema era Billy The Mountain (incl. Intro To Music 
For Low Budget Orchestra). Consultar: http://www.
zappateers.com/fzshows/7071.html#y71
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Budget Orchestra. O nome revela a mordaci‑
dade e acutilância de Zappa traduzindo na sua 
essência a imposição logística e a necessidade 
de critério económico evidente. O nome LBO 
vem a ser aproveitado mais tarde pelo finlandês 
Mikko Muranen para dar nome ao seu projecto 
musical Neo ‑Prog.

O concerto abre com o Remix Ensemble a 
protagonizar a música de todas as outras músi‑
cas. Não se trata simplesmente de um pot
pourri da dimensão espacial sonora dos Mão 
Morta, mas também não anda muito longe, 
pois sofreu grande influência dos temas que 
se vão seguir. Resolvi chamar Abertura a este 
primeiro momento para evitar ser acusado de 
originalidade criativa obsessiva – ou de obses‑
são de originalidade criativa (ou será criação 
de obsessiva originalidade? Não sei porquê, 
mas estas coisas em língua inglesa ficam 
sempre bem melhor...).

A viagem continua com o casal de pegas 
rabudas de Humano, vindo a terminar catorze 
estações mais tarde no 1º de Novembro onde 
se fala do dia dos mortos, onde se misturam 
romarias com defuntos e a música ouve ‑se 
triste. Pelo meio destila ‑se o ódio, pensa ‑se que 
se pensa, inventa ‑se dadá em registo frenético, 
lembra ‑se a história de Tiago capitão (que foi 
maoísta no tempo da revolução e negreiro 
depois da confusão), percorre ‑se o caminho do 
cemitério até à maternidade em Aum, e como o 
tempo não espera por ninguém o muro acaba 
mesmo por cair e Berlim morre a nove.

Os Mão Morta têm já uma carreira adulta 
e de considerável longevidade. São mais de 
trinta anos de existência facilmente legiti‑
mada pelos 14 álbuns de originais produzidos, 
por dois DVDs e por vários prémios na vitrine 
entre outras coisas. De salientar os trabalhos 
conceptuais Müller no Hotel Hessischer Hof, 
e o monotemático Maldoror baseado no livro 

Os Cantos de Maldoror de Isidore Ducasse 
sob o pseudónimo de Conde de Lautréamont. 
Segundo algumas valiosas opiniões, estas 
obras integram ‑se mal nos rótulos da já longa 
tradição da cultura rock.

Não deixa de ser interessante que uma 
banda que quase passou despercebida para 
a maior parte do público subitamente seja alvo 
de polémica com o lançamento de um tele‑
disco. Fala ‑se nesse teledisco em “matar” – 
e assim, esse mesmo público trata de fazer 
de imediato uma interpretação literal e repen‑
tinamente o país descobre que afinal os 
Mão Morta são uns exploradores das fran‑
jas sociais, do terror urbano e incitadores de 
violência. Bom, eu poderia dizer que isso já 
vem sendo assim desde os inícios da banda, 
mas a minha validação alerta ‑me que a comu‑
nicação artística (e pretende ‑se mesmo que 
seja artística) não obedece a tradução ou 
interpretação directa e literal.

Vem ‑me por este motivo à memória um 
conto de Virgílio Ferreira: A palavra mágica. 
Nessa história, o Ramos da Loja dizia ao 
amigo Silvestre no meio de uma conversa 
sobre trabalhadores e salários “Quem é você, 
Silvestre amigo? Um inócuo, no fim de contas. 
Um inócuo é o que você é” e o amigo Silves‑
tre, à palavra inócuo, “estranha ao seu ouvido 
montanhês, tremeu”. Não me levem a mal, mas 
consigo imaginar nestas mesmas pessoas a 
mesma reacção mágica que se veio a desen‑
volver nas personagens à volta desse mesmo 
conto – é bem provável.

Digo eu: “o que é que isso interessa?”
Dizeis vós: “nada!”
Pelo meu relógio, está na hora de começar...

TELMO MARQUES, 2016
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Mão Morta

Os Mão Morta formaram ‑se em Braga em 
Novembro de 1984, estreando ‑se ao vivo em 
Janeiro do ano seguinte no Orfeão da Foz, no 
Porto. Depois de em 1986 ganharem o Prémio 
de Originalidade no III Concurso de Música 
Moderna do Rock Rendez ‑Vous, em Lisboa, 
editam o seu primeiro álbum, homónimo, em 
1988. Aplaudidos pela imprensa musical e com 
uma crescente legião de fãs, rapidamente se 
tornam um grupo de culto, colhendo rasgados 
elogios de personalidades tão diversas como 
Nick Cave ou Jello Biafra (Dead Kennedys). 
Com uma discografia de 14 álbuns de origi‑
nais (a que se juntam registos ao vivo e compi‑
lações) – grande parte deles reiteradamente 
incluídos nas listas dos melhores do ano ou de 
sempre da música portuguesa –, com várias 
participações nos grandes eventos musicais 
do país (como Paredes de Coura, Alive, Rock 
in Rio, Primavera Sound ou Reverence), com 
uma forte aposta na realização de espectácu‑
los multimédia singulares – de que se desta‑
cam Müller no Hotel Hessischer Hof, estreado 
no Centro Cultural de Belém em 1997, ou 
Maldoror, estreado no Theatro Circo de Braga 
em 2007 – ou na dinamização de projectos 
comunitários (como os musicais Então Fica
mos… que em 2012 encerrou a Capital Europeia 
da Cultura, protagonizado por 600 pessoas do 
concelho de Guimarães, ou Chão que em 2014 
assinalou o 10.º aniversário da companhia de 
teatro Comédias do Minho, interpretado por 70 
mulheres de Paredes de Coura) e com algumas 
incursões por Espanha, França, Itália ou Brasil, 
os Mão Morta, ao longo das últimas três déca‑
das, souberam como ninguém aliar a música à 
literatura (trazendo à ribalta escritores e poetas 
como Heiner Müller, Guy Debord, Allen Gins‑

berg, Isidore Ducasse ou J. G. Ballard) e têm 
tido sempre uma palavra a dizer quanto ao 
rumo do rock feito em Portugal.

A discografia dos Mão Morta inclui os títulos 
Mão Morta (1988), Corações Felpudos (1990), 
O.D., Rainha do Rock & Crawl (1991), Mutan
tes S.21 (1992), Vénus em Chamas (1994), 
Mão Morta Revisitada (1995), Müller no Hotel 
Hessischer Hof (1997), Há Já Muito Tempo 
Que Nesta Latrina o Ar Se Tornou Irrespirá
vel (1998), Primavera de Destroços (2001), Ao 
Vivo na Aula Magna (2002; ao vivo), Carícias 
Malícias (2003; ao vivo), Nus (2004), Maldo
ror (2008), Rituais Transfigurados (2009), Mão 
Morta 1988 1992 (2009; compilação), Pesa
delo em Peluche (2010), Bandas Míticas (2011; 
compilação), Pelo Meu Relógio São Horas de 
Matar (2014) e Ventos Animais (2014; ao vivo).
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Pedro Neves direcção musical

Pedro Neves é Maestro Titular da Orquestra 
Clássica de Espinho e assumiu recentemente 
o cargo de Maestro Convidado da Orquestra 
Gulbenkian. É doutorando na Universidade de 
Évora, tendo como objecto de estudo as seis 
sinfonias de Joly Braga Santos.

Foi maestro titular da Orquestra do Algarve 
entre 2011 e 2013, e é convidado regularmente 
para dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, Filarmo‑
nia das Beiras, Orquestra da Cidade de Joen‑
suu (Finlândia) e Orquestra Sinfónica de Porto 
Alegre (Brasil). Em 2012 colaborou pela primeira 
vez com a Companhia Nacional de Bailado, diri‑
gindo A Bela Adormecida de Tchaikovski.

No âmbito da música contemporânea, tem 
colaborado com o Sond’arte Electric Ensemble 
– com o qual estreou obras de vários compo‑
sitores portugueses e estrangeiros, realizando 
digressões na Coreia do Sul e no Japão –, com 
o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa 
e com o Remix Ensemble Casa da Música.

É fundador da Camerata Alma Mater, que 
se dedica à interpretação de repertório para 
orquestra de cordas e que sido recebido de forma 
elogiosa pelo público e pela crítica especializada.

Pedro Neves iniciou os estudos musicais 
na sua terra natal, estudando violoncelo com 
Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera, 
respectivamente no Conservatório de Música 
de Aveiro, na Academia Nacional Superior de 
Orquestra (Lisboa) e na Escuela de Música 
Juan Pedro Carrero (Barcelona), com o apoio 
da Fundação Gulbenkian. No que diz respeito 
à direcção de orquestra estudou com Jean‑
‑Marc Burfin, obtendo a licenciatura na Acade‑
mia Nacional Superior de Orquestra. Estudou 

ainda com Emilio Pomàrico em Milão e com 
Michael Zilm, do qual foi assistente. O resultado 
deste seu percurso faz com que a sua perso‑
nalidade artística seja marcada pela profun‑
didade, coerência e seriedade da interpreta‑
ção musical.
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido pelos 
maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper 
de Roo, Pierre  ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter 
Rundel, Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel 
e Baldur Brönnimann, entre outros. 

No plano internacional apresentou  ‑se em 
Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, 
Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, Ourense, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Hamburgo, 
Luxemburgo e Bruxelas, incluindo festivais 
como Wiener Festwochen e Wien Modern 
(Viena), Agora (IRCAM – Paris) e Printemps 
des Arts (Monte Carlo). Entre as obras inter‑
pretadas em estreia mundial incluíram  ‑se duas 
encomendas a Wolfgang Rihm, o concertino 
para piano Jetzt genau! de Pascal Dusapin no 
programa de encerramento do Festival Musica 
de Estrasburgo, Le soldat inconnu de Geor‑
ges Aperghis (uma encomenda da ECHO), Da 
capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano Bruno 
de Francesco Filidei, apresentada no Porto, 
Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez a estreia 
mundial da nova produção da ópera Quartett 
de Luca Francesconi, com encenação de Nuno 
Carinhas, apresentada no Porto e em Estras‑
burgo. O projecto Ring Saga, com música de 
Richard Wagner adaptada por Jonathan Dove 
e Graham Vick, levou o Remix Ensemble ao 
Festival Musica de Estrasburgo, Cité de la Musi‑

que em Paris, Saint  ‑Quentin  ‑en  ‑Yvelines, Théâ‑
tre de Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand Théâ‑
tre du Luxembourg e Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2016, merecem 
destaque as retrospectivas das obras de George 
Aperghis, Alfred Schnittke e Heinz Holliger, um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
com encenação de Nuno Carinhas, e a estreia 
mundial de novas composições de António Brei‑
tenfeld Sá ‑Dantas e Daniel Moreira.

O Remix tem treze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte  ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Pascal Dusapin, Luca Francesconi 
e Unsuk Chin. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013. 
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Violino 
José Pereira 
Afonso Fesch 

Viola 
Trevor McTait

Violoncelo 
Oliver Parr

Contrabaixo 
António A. Aguiar 

Flauta 
Stephanie Wagner

Oboé 
Francesco Sammassimo

Clarinete 
Victor J. Pereira

Fagote 
Roberto Erculiani 

Trompa 
Nuno Vaz

Trompete 
Ales Klancar

Trombone 
Ricardo Pereira 

Percussão 
Mário Teixeira 
Manuel Campos

Piano 
Jonathan Ayerst 
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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.

CIN 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

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO DO MAESTRO TITULAR DO 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


