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1ª PARTE

Sergei Rachmaninoff
Concerto para piano e orquestra n.º 3 em Ré menor, op. 30 (1909; c.42min.)

1. Allegro ma non tanto
2. Intermezzo: Adagio –
3. Finale: Alla breve

2ª PARTE

Antonín Dvořák
Sinfonia n.º 9 em Mi menor, op. 95, “Do Novo Mundo” (1893; c.42min.)

1. Adagio – Allegro molto
2. Largo
3. Scherzo: Molto vivace
4. Allegro con fuoco

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE RACHMANINOFF



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

COLABORAÇÃO
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SONHOS AMERICANOS

Sergei Rachmaninoff
ONEG, 20 DE MARÇO DE 1873

BEVERLY HILLS, 28 DE MARÇO DE 1943 

Concerto para piano e orquestra n.º 3

Sergei Rachmaninoff foi, para além de um 
grande compositor, um grande pianista. Na 
verdade, quando fez a primeira viagem aos 
Estados Unidos em 1909, país onde se viria 
a exilar após a revolução russa de 1917, foi 
considerado o melhor pianista do mundo. As 
pessoas queriam ouvir a música de Rachma‑
ninoff tocada pelo próprio compositor e os 
seus concertos eram sucessos de bilheteira 
garantidos. Foi para essa primeira digressão 
no Novo Mundo que Rachmaninoff compôs 
o Concerto n.º 3 para piano e orquestra, hoje 
em dia mundialmente conhecido como Rach 3.  
O concerto foi considerado ao longo de várias 
décadas o mais difícil de tocar de todo o reper‑
tório concertante para piano e comparado ao 
K2, o segundo pico mais alto dos Himalaias e do 
mundo, e aquele com uma maior taxa de fata‑
lidade entre os alpinistas que o tentam esca‑
lar. Foi estreado a 28 de Novembro de 1909, 
pela Sinfónica de Nova Iorque. Memorável, no 
entanto, terá sido a interpretação que decor‑
reu 19 dias depois, igualmente em Nova Iorque 
e com o compositor ao piano, mas desta feita 
com a Filarmónica de Nova Iorque sob a direc‑
ção de Gustav Mahler. 

Dividido nos tradicionais três andamentos 
da maior parte dos concertos, o Concerto n.º 3 
tem um carácter rapsódico no desenvolvimento 
dos temas e retoma motivos anteriormente 
utilizados num princípio cíclico muito usado 
por Rachmaninoff e apreciado pelo público. 

O primeiro tema é uma bela e simples melodia 
diatónica em volta da tónica (Ré menor), apre‑
sentada pelo piano, que muito cedo ganha figu‑
rações de grande virtuosismo. Para preparar o 
segundo tema, Rachmaninoff reserva intensos 
diálogos entre o piano e a orquestra antes de 
mergulhar num tempo mais lento e numa tonali‑
dade bem mais luminosa. Todo o primeiro anda‑
mento é marcado por vários clímaxes nos quais 
o piano tem sempre de ultrapassar novos desa‑
fios, nomeadamente na cadência. O segundo 
andamento tem por base uma melodia sujeita 
a um esquema de variações. O tema principal 
do primeiro andamento vai reaparecer dando 
início ao princípio cíclico que confere unidade 
formal ao concerto. Esta técnica de compo‑
sição é desenvolvida com maior intensidade 
no último andamento, que recupera diversos 
motivos do início da peça. Pela sua dificuldade 
técnica, este andamento é desde os primeiros 
compassos um verdadeiro cavalo de batalha 
para qualquer virtuoso. 

O 3º Concerto para piano de Rachmaninoff 
foi gravado por alguns dos maiores pianistas 
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de sempre, facto que muito contribuiu para a 
sua popularidade. O primeiro foi Horowitz, que 
deixou mais do que uma gravação, mas a lista 
inclui nomes tão lendários como Van Cliburn, 
Martha Argerich, Krystian Zimerman ou Vladi‑
mir Ashkenazy, entre os mais aclamados. Em 
anos recentes, o Concerto foi uma peça central 
no filme Shine, facto que reforçou a sua popu‑
laridade. Juntamente com o 2º Concerto de 
Rachmaninoff, o Rach 3 continua no topo da 
tabela das obras preferidas para piano e é 
um dos mais tocados nas finais dos grandes 
concursos internacionais de piano. 

Antonín Dvořák
NELAHOZEVES (BOÉMIA), 8 DE SETEMBRO DE 1841

PRAGA, 1 DE MAIO DE 1904

Sinfonia n.º 9, “Do Novo Mundo” 

A Sinfonia n.º 9 de Antonín Dvořák, mais co‑
nhecida como Sinfonia do Novo Mundo, pode 
ser vista como um símbolo do chamado sonho 
americano. Quem diria que, em pleno século 
XIX, o filho de um talhante de uma pequena 
vila a norte de Praga se iria tornar director do 
Conservatório de Música de Nova Iorque, com 
residência numa das artérias mais exclusivas 
de Manhattan e com honras de dirigir a sua 
própria música no recém ‑estreado Carnegie 
Hall. O convite partiu de uma milionária norte‑
‑americana, de seu nome Jeannette Thurber, 
casada com um comerciante de grande su‑
cesso. A Sra. Thurber não se poupou a esfor‑
ços para manter Dvořák agradado nos Estados 
Unidos e sobretudo livre de preocupações para 
poder executar as suas funções, muito particu‑
larmente a composição, da melhor forma pos‑
sível. E, na verdade, o resultado não podia ter 
sido melhor e mais produtivo. Na sua primeira 

estadia americana, Dvořák compôs a Sinfonia 
do Novo Mundo, a Sonata para violino em Sol, 
as Canções Bíblicas, o Quarteto Americano e 
o Quinteto de cordas op. 97, um verdadeiro pu‑
nhado de obras ‑primas.

A Sinfonia do Novo Mundo representou um 
triunfo sem precedentes na carreira de Dvořák. 
As suas próprias palavras testemunham o 
aplauso do público presente na estreia diri‑
gida pelo prestigiado maestro húngaro Anton 
Seidl: “Tive que demonstrar a minha gratidão 
como um rei desde o seu camarote (…) pare‑
cia o Mascagni em Viena!”. Após o estrondoso 
sucesso, os jornais não pouparam elogios: 
“A maior obra sinfónica jamais escrita neste 
país”, anunciava o New York Evening Post. 
A grande questão em torno deste sucesso 
prende ‑se com as características de identifi‑
cação nacional que o público esperava ouvir. 
Dvořák era conhecido como o pai da música 
checa, algo questionável pela anterioridade 
de Smetana mas verdadeiro no sentido do 
reconhecimento internacional da sua obra e 
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na forte inspiração no folclore checo e eslavo. 
Era agora esperado que, ao viver nos Estados 
Unidos, fosse capaz de escrever música a que 
se reconhecesse uma característica norte‑
‑americana. E Dvořák triunfou logo no primeiro 
andamento da sinfonia. 

O início da sinfonia é pleno de nostalgia, 
começando com uma sonoridade quente e, 
simultaneamente, um pouco sombria, no registo 
grave das cordas. Após a introdução lenta, 
Dvořák reserva temas plenos de charme para o 
Allegro. Muitos autores fazem associações com 
a semelhança entre os temas da flauta, do corne 
inglês e das trompas com canções populares 
norte ‑americanas mas, na verdade, todos os 
temas são originais de Dvořák. Foram escritos 
sob a influência das canções populares norte‑
‑americanas mas só reflectem essa atmosfera 
sem recorrer a citações explícitas.

O segundo andamento, o mais célebre 
da sinfonia, é um Largo, tempo muito lento.  
É curioso constatar que Dvořák demorou bas‑
tante tempo a compreender o tempo a que 
deveria ser tocado. No primeiro esboço ano‑
tou o tema num tempo de Andante, depois 
Larghetto, e só depois de ouvir os ensaios com 
o maestro Anton Seidl optou por um Largo.  
A melodia, mundialmente famosa, é extrema‑
mente simples e utiliza uma escala pentató‑
nica de cinco sons. A inspiração terá vindo das 
canções dos trabalhadores das plantações de 
algodão que Dvořák ouviu na voz de um dos 
seus alunos. Mas mais uma vez é uma melodia 
original de Dvořák. Alguns dos críticos presen‑
tes na estreia fizeram associações com as pai‑
sagens das planícies norte ‑americanas, facto 
que hoje em dia ainda faz mais sentido devido 
ao tipo de bandas sonoras que acompanham 
os westerns americanos. Este sentido de paisa‑
gem ao ar livre é ainda reforçado por uma pas‑
sagem em que se ouve o canto dos pássaros.  

O tema principal deste segundo andamento 
ficou ainda mais célebre após a sua adaptação 
ao cinema numa canção chamada Going home. 
Esta letra, que expressa o sentimento de vol‑
tar a casa, reforça o cariz nacionalista do tema.

O terceiro andamento é um tradicional 
scherzo e trio, facto que atesta a utilização dos 
esquemas formais da música europeia nesta 
construção norte ‑americana. Mas, novamente, 
a inspiração é norte ‑americana. Para termi‑
nar a sinfonia, Dvořák tirou da cartola temas 
inspirados, uns atrás dos outros. O ambiente é 
dramático. À volta de um tema principal anun‑
ciado pelos metais, o compositor evoca os 
principais motivos dos andamentos anterio‑
res fazendo um resumo épico da sinfonia. 

Já depois de terminar a sinfonia, Dvořák 
visitou as famosas cataratas do Niágara. Terá 
exclamado: “Raios! Isto dará uma sinfonia em 
Si menor”, como que se arrependendo de não 
as ter incluído na sua Sinfonia do Novo Mundo.    

RUI PEREIRA, 2016
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Joseph Swensen 
direcção musical

Joseph Swensen é Maestro Emérito da Or‑ 
questra de Câmara da Escócia, Maestro 
Convidado Principal da Orquestra da Cidade 
de Granada, Parceiro artístico da Northwest 
Sinfonietta (EUA) e Professor de violino da 
Jacobs School of Music da Universidade de 
Indiana. Foi Maestro Convidado Principal e 
Conselheiro Artístico da Orquestra de Câmara 
de Paris (2009 ‑2012) e Maestro Titular da 
Orquestra de Câmara da Escócia (1996 ‑2005) 
e da Ópera de Malmö (2008 ‑2011). Desen‑
volve relações duradouras com a Orquestra 
Nacional do Capitólio de Toulouse, Orquestra 
Nacional de Bordéus, London Mozart Players e 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. 
Tem ‑se apresentado no Festival Mostly Mozart 
em Nova Iorque, Festivais de Tanglewood e 
Ravinia, BBC Proms, Barbican (Londres) e 
Concertgebouw (Amesterdão).

Reconhecido pelos laços sólidos que 
mantém com diversas orquestras, apresenta‑
‑se nesta temporada com as suas colabora‑
ções mais regulares, incluindo a Orquestra 
Nacional do Capitólio de Toulouse (com a qual 
vai continuar a explorar a obra de Bruckner), 
Orquestra de Câmara da Escócia, Orquestra 
Cidade de Granada, Sinfónica do Porto Casa 
da Música e Northwest Sinfonietta. Entre 
novas colaborações incluem ‑se a Sinfónica 
da Estónia e a Orquestra de Câmara Wroclaw.

Recentemente, Joseph Swensen regres‑
sou aos palcos como solista em violino, cola‑
borando com a Sinfónica do Colorado e a 
Orquestra de Câmara de Los Angeles, e em 
2016/17 apresenta ‑se com as Sinfónicas de 
Atlanta e de Oregon. O maestro e o violinista 
encontram ‑se naturalmente na arte de tocar e 

dirigir em simultâneo. O especial interesse de 
Swensen em explorar esta arte leva ‑o a esten‑
der o repertório muito para além do período 
clássico, dirigindo/tocando concertos para 
violino de compositores como Brahms, Barber 
ou Prokofieff. Com a Orquestra de Câmara 
Escocesa fez uma aclamada série de grava‑
ções de Concertos para violino de Brahms, 
Mendelssohn, Sibelius e Prokofieff (2º), para 
a Linn Records. Realizou em 2011 a primeira 
“Paris Play ‑Direct Academy” com a Orques‑
tra de Câmara de Paris. 

Em música de câmara, trabalha regular‑
mente em duo com o pianista Jeffrey Kahane 
e em trio com o KahaneSwensenBrey (com o 
violoncelista Carter Brey).

Como compositor, destacam ‑se as suas 
obras Mantram (1998) para orquestra de 
cordas, Latif (1999) para violoncelo e ensem‑
ble de câmara, Shizue (2001) para shakuhachi e 
orquestra e a Sinfonia concertante para trompa 
e orquestra (The Fire and the Rose, 2008).  A 
Sinfonia em Si de Swensen (2007), orquestra‑
ção da versão de 1854 do Trio op. 8 de Brahms, 
foi editada pela Signum Records.

Joseph Swensen é co ‑fundador e director, 
com Victoria Eisen, do Habitat4Music, uma 
organização sem fins lucrativos que estabelece 
uma relação entre jovens músicos clássicos 
americanos e crianças oriundas de contex‑
tos problemáticos de todo o mundo, fazendo 
uso do poder de programas participativos de 
educação musical. 

Americano com ascendência norueguesa e 
japonesa, Joseph Swensen nasceu em Hobo‑
ken (Nova Jérsia) e cresceu em Harlem (Nova 
Iorque). Vive entre Nova Iorque, Bloomington 
(Indiana) e Vermont.
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Rafael Kyrychenko piano

Rafael Kyrychenko nasceu em 1996 na ilha de 
São Miguel, Açores. É graduado pelo Conser‑
vatório da Madeira e pela Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth, onde estudou com Maria 
João Pires (2014 ‑16). Desde 2014, estuda no 
Conservatório de Bruxelas sob orientação de 
Daniel Blumenthal.

Começou a tocar piano aos 5 anos de idade 
com a sua actual professora Cristina Plious‑
nina, e 6 meses depois ganhou o 2º Prémio 
no III Concurso Infantil do CEPAM. Obteve 
1os Prémios nas quatro edições seguintes do 
mesmo concurso, e igualmente no VIII Concurso 
Internacional “Alexandre Scriabine” em Paris 
(2007) e no IV Concurso Internacional Vila de 
Capdepera (Palma de Maiorca, 2005). Foi galar‑
doado com 2os Prémios no VI e VIII Concurso 
Internacional Cidade do Fundão (2005 e 2007), 
V Concurso Internacional Vila de Capdepera 
(2006) e nos Concursos Internacionais de 
Piano “Evangelia Tjiarri” em Larnaca (Chipre, 
2008),  “Allegro Vivo” em San Marino (2008), 
“Bradshaw & Buono” em Nova Iorque (2009) 
e “Frédéric Chopin” em Narva (Estónia, 2010). 
Como premiado deste concurso participou em 
concertos na Sala de Congressos Geneva em 
Narva e Sala de Concertos Estónia em Tallinn. 
Em Maio de 2013 participou no I Concurso Inter‑
nacional de Jovens Talentos com a Orquestra 
Città di Barlassina, em Itália, conquistando o 3º 
prémio na categoria de concerto clássico e o 
1º prémio na categoria de concerto romântico.

Participou em masterclasses orientadas por 
Grigoriy Zhislin, Artur Pizarro, Martino Tirimo, 
Philippe Entremont, Rosella Clini, Nelson Delle‑
‑Vigne Fabbri, Marina Scalafiotti, Constantin 
Sandu, Dmitry Bashkirov e Michel Beroff. No 
âmbito do Curso Superior de Aperfeiçoamento 

“The Paris International Summer Sessions” em 
Paris, teve oportunidade de tocar na prestigiada 
Sala Cortot e no Palácio de Fountebleau.

Entre as suas apresentações nos últimos 
anos destacam ‑se a inauguração do Ciclo de 
Piano 2014 na Casa da Música, um concerto 
no Festival de Anghiari em 2013, um recital a 
solo no Teatro Municipal Baltazar Dias em 
2012, a convite da Associação dos Amigos do 
Conservatório da Madeira, e a interpretação do 
1º andamento do Concerto nº 2 de Rachmani‑
noff com a Orquestra Clássica da Madeira diri‑
gida por Rui Massena, em 2011, no âmbito das 
comemorações do Dia da Região Autónoma 
da Madeira. Com a mesma orquestra, na Sala 
de Congressos do Casino da Madeira, tocou o 
Concerto em Lá menor op.16 de Grieg (2008) e 
o 1º andamento do Concerto nº 23 em Lá maior 
de Mozart (2006). Em Dezembro de 2002 
participou no Festival Mozart ‑Haydn promo‑
vido pela Orquestra Clássica da Madeira.



8

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, Peter Eötvös, Leopold Hager, 
Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, 
Christoph König (maestro titular no período 
2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Peter Rundel, Michael Sanderling, Vassily 
Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa e Lothar Zagrosek. 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, Joyce Dido‑
nato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane 
Hagner, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Cyprien Katsaris, Christian Lindberg, Felicity 
Lott, António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris‑
tine Opolais, Lise de la Salle, Simon Trpčeski 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res trabalharam também com a orquestra, 
no âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes 
de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija 
Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, 
Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös e 
Helmut Lachenmann, a que se juntam em 2016 
os nomes de George Aperghis e Heinz Holliger.

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, Vallado‑

lid, 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 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
Zofia Wóycicka
José Pereira*
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Andras Burai
Evandra Gonçalves
Tünde Hadadi
José Despujols
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Vítor Teixeira
Jorman Hernandez*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Francisco Moreira
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Manuel Costa*
Beata Costa*
Francisca Moreira*
Fábio Vidago*

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan
Raquel Andrade*
Dominika Miecznikowska*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Slawomir Marzec
Samuel Abreu*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Sofia Brito*
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira

*instrumentistas convidados
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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  



Ame os seus ossos, abrace o seu futuro

A osteoporose deve ser percebida como uma “doença 
pediátrica com consequências geriátricas”, já que a saúde 
óssea começa a ser moldada desde muito cedo.

Cerca de metade da massa óssea acumula ‑se na 
adolescência! A nutrição e o exercício físico interferem 
positivamente com a formação e manutenção da estru‑
tura óssea ao longo da vida. Cálcio, vitamina D e Proteínas 
são nutrientes‑chave para uma boa saúde óssea.

O leite continua a ser a fonte de cálcio mais facilmente 
disponível na dieta diária, contendo também outros impor‑
tantes nutrientes nomeadamente proteínas, cuja carência 
afecta a construção da massa óssea e muscular durante 
a infância e adolescência, e a sua preservação em idade 
adulta. A par do leite, acrescem as verduras, conservas 
com espinhas moles e comestíveis tais como sardinhas ou 
frutos secos.

A Vitamina D desempenha um duplo papel no desenvol‑
vimento e manutenção de ossos saudáveis.  O seu baixo nível 
põe em perigo a saúde dos ossos e dos músculos. Beneficiar 
da Vitamina D fornecida pelo sol é um passo fundamental!

APOIO



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS 
PROGRAMAS DE SALA


