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Franz Schubert 
Quatro canções (1819‑27; c.16min.)

 ‑  Der Gondelfahrer, D. 809,  
para coro masculino e piano

 ‑  Nachthelle, D. 892,  
para tenor, coro masculino e piano

 ‑  Sehnsucht, D. 656,  
para coro masculino

 ‑  Ständchen, D. 920,  
para contralto e coro masculino

Robert Schumann 
Romanzen, op. 69, para coro feminino 
(1849; c.14min.)

1. Tamburinschlägerin
2. Waldmädchen
3. Klosterfräulein
4. Soldatenbraut
5. Meerfey
6. Die Capelle

Johannes Brahms 
Liebeslieder Wälzer, op. 52, 
para piano a 4 mãos e vozes ‘ad libitum’
(1869; c.20min.)

1. Rede, Mädchen
2. Am Gesteine rauscht die Flut
3. O die Frauen
4. Wie des Abends schöne Röte
5. Die grüne Hopfenranke
6. Ein kleiner, hübscher Vogel
7. Wohl schön bewandt war es
8. Wenn so lind dein Auge mir
9. Am Donaustrande
10. O wie sanft die Quelle
11. Nein, es ist nicht auszukommen
12. Schlosser auf, und mache Schlösser
13. Vögelein durchrauscht die Luft
14. Sieh, wie ist die Welle klar
15. Nachtigall, sie singt so schön
16. Ein dunkeler Schacht ist Liebe
17. Nicht wandle, mein Licht
18. Es bebet das Gesträuche

Concerto sem intervalo.

Textos originais e traduções nas páginas 7 a 17.
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Música coral do Romantismo: 
uma viagem por Schubert, 
Schumann e Brahms

Os contributos de Franz Schubert (1797 ‑1828), 
Robert Schumann (1810 ‑1856) ou Johannes 
Brahms (1833 ‑1897) para a composição coral 
nas suas mais variadas vertentes foram ines‑
timáveis e marcaram muitos dos composito‑
res do Romantismo. Encontramos exemplos 
de preciosidade e rara beleza em várias das 
suas obras para coro, nas quais procuram, mais 
do que uma correspondência, uma ligação 
profunda entre música e poesia, entre o som 
e a palavra, recorrendo para tal a uma paleta 
densa de recursos estéticos e estilísticos. 

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828 

As obras de Franz Schubert em programa 
reflectem esse mundo onde poesia e música 
se unem, indo além da mera descrição textual.

A canção Der Gondelfahrer, D. 809 (O Gon‑
doleiro) foi composta em Março de 1824 e publi‑
cada em 1872. O poema é da autoria de Johann 
Baptist Mayrhofer (1787 ‑1836), poeta austríaco 
com uma forte ligação a Schubert, que utilizou 
poemas seus em 46 canções e duas óperas. 
O poema ilustra o cenário de um gondoleiro a 
contemplar a sua condição humana enquanto 
leva a gôndola pelas águas que reflectem a lua 
e as estrelas dançantes. Ao fundo, o relógio de 
São Marcos dá a meia ‑noite, completando a 
paisagem visual e sonora. A música de Schu‑
bert parece ilustrar esse avançar da gôndola 
pelas águas, criando uma noção de movimento 
que sustenta os quatro naipes vocais, com uma 

referência às badaladas do relógio e momentos 
mais tranquilos ao finalizar a obra.

A obra Nachthelle, D. 892 (Noite Brilhante) 
foi composta em 1826 sobre um poema de 
Johann Gabriel Seidl (1804 ‑1875) – arqueólogo, 
poeta e dramaturgo, autor da letra do hino impe‑
rial austríaco. A estreia, em Janeiro de 1827, 
esteve a cargo de um dos tenores mais respei‑
tados de Viena, Ludwig Tietze (1797 ‑1850), que 
esteve à altura de uma escrita musical difícil e 
desafiante para o solista, com alguma dificul‑
dade técnica. Nachthelle, para coro masculino 
e tenor, apresenta uma textura em alternância 
de pergunta e resposta do tenor e do coro, pare‑
cendo um jogo de eco numa noite calma, pura e 
radiante. No clímax, todos cantam em conjunto, 
remetendo quase para um número operático 
magistral, mas onde Schubert nunca perde a 
doçura que acompanha o verso “Im allerhellsten 
Glanz” (“no mais brilhante esplendor”). O piano 
cria um ambiente misterioso e intenso com a 
repetição de acordes, auxiliando também no 
jogo de dinâmicas que percorrem do pianíssimo 
(pp) ao fortíssimo (ff). A noite radiante descrita 
no poema é o mote para um dos mais refina‑
dos e maduros trabalhos corais de Schubert.

Em Sehnsucht, D. 656 (Saudade), composto  
originalmente para cinco vozes masculinas 
(três tenores e dois baixos), Schubert escolheu 
um poema de J. W. von Goethe (1749 ‑1832) que 
trata da temática da saudade e nostalgia do 
amor que está distante. Goethe inicia o poema 
e termina ‑o da mesma forma, com dois versos 
iguais que Schubert explora de modo exem‑
plar na construção estilística desta curta obra: 
“Nur wer die Sehnsucht kennt,/ weiss, was ich 
leide!” (“Só quem conhece a saudade/ sabe o 
quanto sofro!”). Schubert compôs esta obra 
coral em Abril de 1819 e privilegiou o registo 
em pianíssimo, com todas as vozes a come‑
çarem em simultâneo. Em “Es schwindelt…” os 
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baixos iniciam com mais agitação, marcada 
por várias pausas entre as notas, seguindo ‑se 
depois os tenores, sempre em pianíssimo, reto‑
mando depois a textura inicial. O fim adquire 
um registo mais grave, que traduz o verso final e 
a temática profunda do sofrimento provocado 
pelo amor distante. 

Ständchen, D. 920 (Serenata) para piano, 
coro masculino (existe também uma versão 
com coro feminino) e contralto, com texto de 
Franz Grillparzer (1791 ‑1872), escritor austríaco 
que escreveu o elogio fúnebre de Beethoven, 
foi composta em Julho de 1827. 

A obra inicia com piano em oitavas na mão 
esquerda e figuras rápidas em staccato na mão 
direita, entrando depois o contralto em alter‑
nância com o coro, em pianíssimo (pp). Apesar 
de algumas secções de textura homofónica em 
fortíssimo (ff), a voz solista alterna de modo 
regular, ou em modo de pergunta ‑resposta, 
com o coro. Os motivos rítmicos marcados, em 
conjunto com a riqueza harmónica e por vezes 
instabilidade, tornam o piano um elemento rele‑
vante nesta obra, sobretudo na secção central, 
antes do regresso ao desenho melódico inicial. 
Com o cenário da noite e do descanso a que 
ela convida, o diminuendo final transporta ‑nos 
para um mundo etéreo, calmo e sereno.

Robert Schumann
ZWICKAU, 8 DE JUNHO DE 1810

ENDENICH, 29 DE JULHO DE 1856 

A obra coral de Robert Schumann em programa 
reveste ‑se de particular interesse no contexto 
da sua vida e produção musical. Uma vez ultra‑
passados os diversos constrangimentos que 
rodearam a sua união com Clara Wieck, Schu‑
mann passou por um período de grande produ‑
ção musical, ainda que com várias oscilações no 
seu estado depressivo. Essa instabilidade, que 
de resto fora um dos motivos pelos quais o pai 
de Clara se opusera ao casamento, manteve ‑se 
até à morte do compositor, em 1856.

A mudança para Dresden em 1844 pare‑
ceu, todavia, romper com um ciclo de instabi‑
lidade emocional, ainda que o compositor não 
tenha conseguido nenhum cargo importante, 
o que o desanimava consideravelmente. Três 
anos depois, em 1847, Schumann conseguiu 
um cargo secundário, substituindo o seu amigo 
Ferdinand Hiller na direcção do coro mascu‑
lino, que o lançaria na composição de várias 
obras para coro e lhe daria um certo entu‑
siasmo pelo género coral, como demonstram 
os quatro álbuns de Romanzen und Balladen. 
O seu coro misto criado no contexto da socie‑
dade coral Verein für Chorgesang, em 1848, é 
disso um exemplo, juntando um número consi‑
derável de coralistas amadores. Foi também 
neste período – mais concretamente em 1849, 
um dos seus anos mais produtivos – que Schu‑
mann compôs Romanzen para vozes femininas, 
com acompanhamento facultativo de piano.

O conjunto de seis Romanzen op. 69 ins‑
creve ‑se na ideia genérica de Romanze en‑
quanto peças sentimentais ligadas a vários 
poetas. O Romanze n.º 1, por exemplo, “Tam‑
burinschlägerin” (Tocador de pandeireta), 
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apresenta um texto de Josef Karl Benedikt von 
Eichendorff (1788 ‑1857) baseado num poema 
do espanhol Álvaro Fernandez de Almeida. A 
temática do amor distante percorre o primeiro 
número, com a secção coral a quatro vozes e 
acompanhamento em acordes no piano. “Wald‑
mädchen” (Menina da Floresta), com poema do 
mesmo autor, apresenta ‑se mais fugaz e volátil, 
conforme indicação na partitura, retratando algo 
que nunca pode ser capturado. A Romanze n.º 3, 
“Klosterfräulein” (Freirinha), introduz um cená‑
rio mais nostálgico e de reflexão, marcado pela 
temática romântica do afastamento do mundo, 
com uma textura homofónica entre as quatro vo‑
zes, com um carácter mais sério. O poema utili‑
zado é da autoria de Justinus Kerner (1786 ‑1862), 
um parente afastado do compositor. Segue ‑se 
“Soldatenbraut” (Noiva do soldado), que evoca 
na música, através de um tempo não muito rá‑
pido e de figuras rítmicas pontuadas, o discurso 
de uma noiva que transmite ao rei o quão bravo 
é o seu noivo, utilizando um poema de Eduard 
Mörike (1804‑1875), poeta do Romantismo tam‑
bém utilizado por Hugo Wolf. Em “Meerfey” (Se‑
reia), o Romanze n.º 5, Schumann privilegia uma 
construção a 5 vozes, numa peça sedutora que 
retrata a sereia que atrai os marinheiros para 
a morte. Com a indicação na partitura “muito 
tranquilo”, o compositor conjuga as vozes, por 
vezes com pergunta ‑resposta, utilizando tex‑
turas harmónicas que criam o cenário melan‑
cólico do poema de Eichendorff. O conjunto 
de seis Romanzen termina com “Die Capelle” 
(A Capela), um cânone duplo com a temática 
da morte também presente, desta vez sobre um 
poema de Ludvig Uhland (1787‑1862). O cenário 
é de contemplação: um jovem que escuta um 
canto fúnebre na capela, onde decorre um fu‑
neral que representa o enterro de todos os que 
já foram felizes no vale, e onde um dia também 
lhe cantarão aquela música.

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897 

Também no contexto do Romantismo,  Johan‑
nes Brahms afirmou ‑se como um dos princi‑
pais compositores de música vocal, incluindo 
canções ou lieder, relacionando ‑se em larga 
medida com a herança do Classicismo e da 
primeira década do séc. XIX. Nos anos 60 
dedicou ‑se, entre outras actividades, à edição 
de partituras de algumas canções de Schubert. 
O processo de revisão constituiu um cami‑
nho de aproximação e de uma certa intimi‑
dade com o mundo sonoro schubertiano, que 
se tornou uma motivação preciosa para que 
se dedicasse a alguns projectos idênticos. Em 
1864 reviu e enviou para publicação algumas 
obras de Schubert, como o livro de 12 Ländler 
(D. 790) e, cinco anos depois, um novo livro de 
20 Ländler, debruçando ‑se aprofundadamente 
sobre o género que influenciou algumas das 
suas composições nesse período. Destacam‑
‑se, por isso, as Valsas op. 39 (1865) e Liebesli‑
der Walzer op. 52 (1869), a última influenciada 
em particular pelo Ländler, conforme consta na 
indicação de tempo na partitura. O Ländler, tido 
como o antecendente da Valsa, afirmara ‑se 
como uma das danças de inspiração popular 
preferidas nos salões do séc. XVIII, sobretudo 
na Áustria, sul da Alemanha e Suíça (alemã). 
Também a influência de Johann Strauss se faz 
sentir em algumas das valsas de Brahms, em 
particular no n.º 9 de Liebeslieder.

Composta para vozes e piano a quatro 
mãos, a obra estreou a 5 de Janeiro de 1870 
e utiliza como texto a colectânea intitulada 
Polydora, que reúne um cancioneiro popular 
com a temática de amor, da autoria do poeta 
e filósofo alemão Georg Friedrich Daumer 
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(1800 ‑1875). A presença da temática de amor 
neste período tem sido interpretada por diver‑
sos especialistas como reflexo do amor de 
Brahms por Clara Schumann, ainda que seja 
a título meramente especulativo.

O conjunto de 18 valsas de amor explora 
as várias possibilidades expressivas dentro 
do género. A primeira, com a indicação “Im 
Ländler ‑Tempo”, inicia em p (piano), dolce, 
remetendo o ouvinte para o ambiente de uma 
valsa de amor fluida. Apresenta uma secção 
com os dois naipes masculinos, seguida dos 
femininos, juntando ‑se depois os quatro, em 
conjunto, com o piano.

Com um início mais forte, marcado pelo 
stacatto no piano, a valsa n.º 2 apresenta um 
maior ímpeto, com uma clara textura homo‑
fónica. De carácter mais doce, a n.º 3 sugere 
um ambiente tranquilo apenas com as vozes 
masculinas, assim como a n.º 14. A valsa n.º 4 
é cantada por contralto e soprano, tal como a 
13ª, ainda que neste último caso seja de refe‑
rir a elegância que remete claramente para 
o ambiente dos salões vienenses. Com um 
diálogo entre as vozes masculinas e femini‑
nas, numa quase pergunta e resposta sobre 
a temática do amor, juntam ‑se depois para 
cantar “como pode a donzela estar alegre,/ se 
o seu amado está longe?”. O tenor inicia a valsa 
n.º 6, num tom mais grazioso, seguindo ‑se a 
valsa n.º 7 com participação exclusiva de uma 
soprano. As valsas 8 e 9, com todas as vozes 
a cantar de modo mais doce e privilegiando 
as dinâmicas em p, contrastam com as valsas 
seguintes: a n.º 10 mais marcada, mas fluida e 
agradável, a n.º 11 mais intensa em forte, reme‑
tendo para as origens mais populares do ländler, 
e a n.º 12 com maior imitação entre as vozes.

Os ritmos pontuados do piano que inau‑
guram a valsa n.º 15 remetem quase para um 
número de conjunto com grande cumplicidade 

entre as vozes. Se as valsas n.º 16 e 18 são mais 
animadas e vivas, é na n.º 17 que encontramos 
maior expressividade – interpretada exclusiva‑
mente pelo tenor, com clara influência e refe‑
rência à sonoridade schubertiana do Lied.

PEDRO MOREIRA, 2016
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Franz Schubert

Der Gondelfahrer, D. 809
(Johann Baptist Mayrhofer)

Es tanzen Mond und Sterne
Den flücht’gen Geisterreih’n:
Wer wird von Erdensorgen
Befangen immer sein!

Du kannst in Mondesstrahlen
Nun, meine Barke, wallen;
Und aller Schranken los,
Wiegt dich des Meeres Schoß.

Vom Markusturme tönte
Der Spruch der Mitternacht:
Sie schlummern friedlich alle.
Und nur der Schiffer wacht.

Nachthelle, D. 892
(Johann Gabriel Seidl) 

Die Nacht ist heiter und ist rein,
Im allerhellsten Glanz,
Die Häuser schau’n verwundert drein,
Steh’n übersilbert ganz.

In mir ist’s hell so wunderbar,
So voll und übervoll,
Und waltet drinnen frei und klar,
Ganz ohne Leid und Groll.

Ich fass’ in meinem Herzenshaus
Nicht all’ das reiche Licht,
Es will hinaus, es muß hinaus,
Die letzte Schranke bricht.

O Gondoleiro

Bailam a lua e as estrelas
a furtiva dança dos espíritos;
Quem ficará sempre preso
às preocupações terrenas!

Agora, minha barca,
podes flutuar ao luar;
e livre de todas as amarras
és embalada ao colo do mar.

Da torre de São Marco ecoa
o anúncio da meia ‑noite;
Todos dormem em paz,
só o barqueiro permanece acordado.

Noite brilhante

A noite está serena e limpa,
no mais brilhante esplendor,
as casas olham admiradas,
todas banhadas em prata.

Sinto ‑me tão maravilhosamente iluminado,
tão preenchido e transbordante,
e assim permaneço livre e claro,
sem qualquer mágoa ou ressentimento.

Não consigo conter no meu coração
toda esta luz tão rica,
ela quer irromper, tem de irromper,
a última barreira cai.
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Sehnsucht, D. 656
(J. W. von Goethe)

Nur wer die Sehnsucht kennt, 
Weiss, was ich leide! 
Allein und abgetrennt 
Von aller Freude, 
Seh’ ich an’s Firmament 
Nach jener Seite. 
Ach! der mich liebt und kennt, 
Ist in der Weite. 
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide. 
Nur wer die Sehnsucht kennt, 
Weiss, was ich leide! 

Ständchen, D. 920
(Franz Grillparzer)

Zögernd leise
In des Dunkels nächt’ger Hülle
Sind wir hier;
Und den Finger sanft gekrümmt,
Leise, leise pochen wir
An des Liebchens Kammertür.

Doch nun steigend,
Schwellend, schwellend, hebend
Mit vereinter Stimme, Laut
Rufen aus wir hochvertraut;
Schlaf du nicht,
Wenn der Neigung Stimme spricht!

Sucht’ ein Weiser nah und ferne
Menschen einst mit der Laterne;
Wieviel seltner dann als Gold
Menschen, uns geneigt und hold?
Drum, wenn Freundschaft, Liebe spricht
Freundin, Liebchen, schlaf du nicht!

Saudade

Só quem conhece a saudade
sabe o quanto sofro!
Só e desligado
de toda a alegria,
olho o firmamento,
lá para o outro lado.
Ah! Quem me ama e conhece
está lá longe,
tenho vertigens, ardem ‑me
as entranhas.
Só quem conhece a saudade
sabe o quanto sofro!

Serenata

Hesitantemente, em quietude,
no silêncio obscuro da noite,
aqui estamos;
e, de dedos ligeiramente curvados,
batemos baixinho, baixinho
à porta do quarto do amor.

Mas agora em crescendo,
entoando, entoando, elevando ‑se
a voz em uníssono, bem alto,
clamamos confiantes;
não durmas,
quando a voz do amor fala!

Um sábio procurou perto e longe
seres humanos com uma lanterna;
Quão mais raros do que ouro
são aqueles que gostam de nós?
Por isso, quando a amizade e o amor falam,
amiga, amor, não durmas!
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Aber was in allen Reichen
Wär’ dem Schlummer zu vergleichen?
Drum statt Worten und statt Gaben
Sollst du nun auch Ruhe haben.
Noch ein Grüßchen, noch ein Wort,
Es verstummt dir frohe Weise,
Leise, leise schleichen wir uns fort.

Robert Schumann

Romanzen, op. 69 

1. Tamburinschlägerin
(A. F. Almeida/J. von Eichendorff)

Schwirrend Tamburin, dich schwing ich,
Doch mein Herz ist weit von hier.

Tamburin, ach könntst du’s wissen,
Wie mein Herz von Schmerz zerrissen,
Deine Klänge würden müssen
Weinen um mein Leid mit mir.

Weil das Herz mir will zerspringen,
Laß ich hell die Schellen klingen,
Die Gedanken zu versingen
Aus des Herzens Grunde mir.

Schöne Herren, tief im Herzen
Fühl ich immer neu die Schmerzen,
Wie ein Angstruf ist mein Scherzen,
Denn mein Herz ist weit von hier.

Mas o que de todas as riquezas
se poderá comparar ao sono?
Por isso, em vez de palavras e dádivas,
também tu deverás ter o teu descanso.
Só mais uma cortesia, mais uma palavra,
a alegre melodia silencia em ti,
baixinho, baixinho evadimo ‑nos.

1. Tocador de pandeireta

Pandeireta vibrante, eu balanço ‑te,
mas o meu coração está longe daqui.

Pandeireta, ai se tu soubesses
como o meu coração está dilacerado pela dor,
os teus sons teriam de chorar
comigo, pelo meu sofrimento.

Porque o meu coração quer explodir,
deixo toar o som claro das soalhas,
para afastar do pensamento
a memória deste mal.

No meu coração, senhores,
sinto sempre de novo a dor,
o canto é um grito de angústia,
pois o meu coração está longe daqui.
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2. Waldmädchen
(Josef von Eichendorff)

Bin ein Feuer hell, das lodert
Von dem grünen Felsenkranz,
Seewind ist mein Buhl’ und fordert
Mich zum lust’gen Wirbeltanz,
Kommt und wechselt unbeständig,
Steigend wild, 
Neigend mild,
Meine schlanken Lohen wend’ ich:
Komm nicht nah’ mir, ich verbrenn’ dich!

Wo die wilden Bäche rauschen 
Und die hohen Palmen stehn,
Wenn die Jäger heimlich lauschen,
Viele Rehe einsam gehn.
Bin ein Reh, flieg’ durch die Trümmer,
Über die Höh’,
Wo im Schnee
Still die letzten Gipfel schimmern,
Folg’ mir nicht, erjagst mich nimmer!

Bin ein Vöglein in den Lüften,
Schwing’ mich übers blaue Meer,
Durch die Wolken von den Klüften
Fliegt kein Pfeil mehr bis hieher.
Und die Au’n, die Felsenbogen,
Waldeseinsamkeit 
Weit, wie weit, 
Sind versunken in die Wogen  ‑ ‑
Ach, ich habe mich verflogen!

2. Menina da Floresta

Sou um luzente fogo que deflagra
duma verde coroa de rochedos,
o vento do mar é o meu amante e convida ‑me
para uma prazerosa dança em turbilhão,
vem e vai em inconstante variação,
subindo bravio,
caindo tranquilo,
vou virando as minhas esbeltas chamas:
Não te aproximes de mim, que te queimo!

Onde os turbulentos ribeiros murmulham
e onde as altas palmeiras estão,
onde os caçadores escutam sorrateiros,
passam muitos veados solitários.
Sou um veado, voando sobre os destroços,
nas alturas, 
onde na neve
reluzem mudos os últimos cumes,
não me sigas, nunca me caçarás!

Sou um passarinho nos ares,
balançando sobre o mar azul;
através das nuvens das ravinas
não há seta que me apanhe,
e as várzeas, os arcos das rochas,
vastos, tão vastos
como a solidão da floresta,
afundaram ‑se nas ondas –
ai, que me evaporei!
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3. Klosterfräulein
(Justinus Kerner)

Ich armes Klosterfräulein, 
O Mutter! was hast du gemacht!
Lenz ging am Gitter vorüber, 
Hat mir kein Blümlein gebracht.

Ach wie weit dort unten 
Zwei Schäflein gehen im Tal!
Viel Glück, ihr Schäflein, ihr sahet den 
Frühling zum erstenmal!

Ach wie weit dort oben 
Zwei Vöglein fliegen in Ruh’!
Viel Glück, ihr Vöglein, ihr flieget der 
Besseren Heimat zu!

4. Soldatenbraut
(Eduard Mörike)

Ach, wenn’s nur der König auch wüßt’,
Wie wacker mein Schätzelein ist!
Für den König, da ließ’ er sein Blut,
Für mich aber eben so gut.

Mein Schatz hat kein Band und kein’ Stern,
Kein Kreuz wie die vornehmen Herrn,
Mein Schatz wird auch kein General;
Hätt’ er nur seinen Abschied einmal!

Es scheinen drei Sterne so hell
Dort über Marien ‑Kapell;
Da knüpft uns ein rosenrot’ Band,
Und ein Hauskreuz ist auch bei der Hand.

3. Freirinha

Pobre de mim, freirinha, 
oh mãe, que fizeste!
A Primavera passou pelas grades, 
não me trouxe uma florzinha.

Ah, tão longe lá em baixo 
passam dois cordeirinhos no vale!
Boa sorte, cordeirinhos, vistes a Primavera 
pela primeira vez!

Ah, tão longe lá em cima 
voam dois passarinhos em paz!
Boa sorte, passarinhos, 
voais para uma terra melhor!

4. Noiva do soldado

Ah, se ao menos o rei soubesse
como o meu amado é valente!
Pelo rei ele daria o seu sangue,
mas por mim da mesma forma também.

O meu amado não tem galões nem estrelas,
nem uma cruz como os nobres senhores,
o meu amado também não será general;
se ao menos pudesse regressar uma vez!

Brilham três estrelas tão luzentes,
lá sobre a Capela da Santa Maria;
Lá une ‑nos uma fita vermelho ‑rosa,
e também a cruz em casa está à mão.
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5. Meerfey
(Josef von Eichendorff)

Still bei Nacht fährt manches Schiff,
Meerfey kämmt ihr Haar am Riff,
Hebt von Inseln an zu singen,
Die im Meer dort untergingen.
Purpurroth, smarag dengrün
Sieht’s der Schiffer unten blüh’n,
Silberne Paläste blinken,
Holde Frauen mienen winken.

Wann die Morgenwinde weh’n,
ist nicht Riff noch Fey zu seh’n,
und das Schifflein ist versunken,
und der Schiffer ist ertrunken.

6. Die Capelle
(Ludvig Uhland)

Droben stehet die Capelle,
Schauet still ins Tal hinab,
Drunten singt bei Wies’ und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab’.

Traurig tönt das Glöcklein nieder,
Schauerlich der Leichenchor;
Stille sind die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe,
Die sich freuten in dem Thal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe!
Dir auch singt man dort einmal.

5. Sereia

Na calada da noite muitos barcos navegam,
a sereia penteia os seus cabelos junto ao recife,
começa a cantar sobre ilhas
que ali se afundaram no mar.
Vermelho púrpura, verde esmeralda,
o barqueiro as vê resplandecer no fundo,
com palácios prateados a reluzir,
encantadores rostos de mulher a acenar.

Quando os ventos matinais sopram
não se vê nem recife, nem sereia,
e o barquinho afundou ‑se,
e o barqueiro afogou ‑se.

6. A Capela

Lá em cima está a capela,
observando muda lá em baixo o vale;
Lá em baixo, nos prados e junto às nascentes,
canta a voz alegre e clara do jovem pastor.

Lamentoso toa o pequeno sino para baixo,
lúgubre o coro fúnebre;
as alegres canções se silenciam,
e o rapaz escuta e olha para cima.

Lá em cima estão a enterrar
aqueles que outrora foram felizes no vale.
Jovem pastor, jovem pastor!
Também por ti se cantará lá um dia.
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Johannes Brahms

Liebeslieder Wälzer, op. 52
(Georg Friedrich Daumer)

1.
Rede, Mädchen, allzu liebes,
das mir in die Brust, die kühle,
hat geschleudert mit dem Blicke
diese wilden Glutgefühle!
Willst du nicht dein Herz erweichen,
willst du, eine Überfromme,
rasten ohne traute Wonne,
oder willst du, daß ich komme?
Rasten ohne traute Wonne,
nicht so bitter will ich büßen.
Komme nur, du schwarzes Auge.
Komme, wenn die Sterne grüßen.

2.
Am Gesteine rauscht die Flut,
heftig angetrieben:
wer da nicht zu seufzen weiß,
lernt es unterm Lieben.

3.
O die Frauen, o die Frauen,
wie sie Wonne tauen!
Wäre lang ein Mönch geworden,
wären night die Frauen!

4.
Wie des Abends schöne Röte
möcht’ ich arme Dirne glühn,
Einem, Einem zu gefallen,
sonder Ende Wonne sprühn.

Valsas de amor

1.
Fala, donzela, minha mais que querida,
que no meu peito, frio,
projectaste com o teu olhar
estes sentimentos selvagens e ardentes!
Não queres suavizar o teu coração,
queres, qual beata fervorosa,
ficar sem sentir o doce prazer,
ou queres que eu venha?
Ficar sem sentir o doce prazer,
não quero uma penitência tão amarga.
Vem então, donzela dos olhos negros,
vem, quando as estrelas te saudarem.

2.
A torrente corre contra as rochas,
impelida com ímpeto:
quem aí não souber suspirar,
aprendê ‑lo ‑á quando amar.

3.
Oh as mulheres, oh as mulheres,
como nos acordam a volúpia!
Há muito que teria ido para monge,
se não fossem as mulheres!

4.
Como o belo sol em fim de tarde ruboriza,
eu, pobre donzela, gostaria de ficar ardente
para agradar a um rapaz, só a um,
e irradiar volúpia sem fim.
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5.
Die grüne Hopfenranke,
sie schlängelt auf der Erde hin.
Die junge, schöne Dirne,
so traurig ist ihr Sinn!
Du höre, grüne Ranke!
Was hebst du dich nicht himmelwärts?
Du höre, schöne Dirne!
Was ist so schwer dein Herz?
Wie höbe sich die Ranke,
der keine Stütze Kraft verleiht?
Wie wäre die Dirne fröhlich,
wenn ihr das Liebste weit?

6.
Ein kleiner, hübscher Vogel
nahm den Flug
zum Garten hin,
da gab es Obst genug.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte so wie der.
Leimruten ‑Arglist
lauert an dem Ort;
der arme Vogel
konnte nicht mehr fort.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte doch,
ich täte nicht wie der.
Der Vogel kam
in eine schöne Hand,
da tat es ihm,
dem Glücklichen, nicht and.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte doch wie der.

5.
O verde caule do lúpulo
serpenteia até ao solo.
A jovem, bela donzela,
quão tristes são os seus pensamentos!
Tu, oh verde caule, ouve!
Porque não te elevas para o céu?
Tu, oh bela donzela, ouve!
Porque está o teu coração tão pesado?
Como pode o caule subir,
se não há escora para lhe dar força?
Como pode a donzela estar alegre,
se o seu amado está longe?

6.
Um pequeno, formoso pássaro
encetou o seu voo
para o jardim,
bem guarnecido de frutos.
Se eu fosse um formoso,
pequeno pássaro,
não hesitaria,
faria como ele.
Maliciosos galhos de lima
o esperam lá;
o pobre pássaro
não mais se conseguiu libertar.
Se eu fosse um formoso,
pequeno pássaro,
hesitaria sim,
não faria como ele.
O pássaro 
a uma bela mão foi parar,
que não o prendeu,
o sortudo.
Se eu fosse um formoso,
pequeno pássaro,
não hesitaria,
afinal faria como ele.
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7.
Wohl schön bewandt
war es vorehe
mit meinem Leben,
mit meiner Liebe;
durch eine Wand,
ja, durch zehn Wände
erkannte mich
des Freundes Sehe;
doch jetzo, wehe,
wenn ich dem Kalten
auch noch so dicht
vorm Auge stehe,
es merkt’s sein Auge,
sein Herze nicht.

8.
Wenn so lind dein Auge mir
und so lieblich schauet
jede letze Trübe flieht,
welche mich umgrauet.
Dieser Liebe schöne Glut,
laß sie nicht verstieben!
Nimmer wird, wie ich,so treu
dich ein Andrer lieben.

9.
Am Donaustrande,
da steht ein Haus,
da schaut ein rosiges
Mädchen aus.
Das Mädchen,
es ist wohl gut gehegt,
zehn eiserne Riegel
sind vor die Türe gelegt.
Zehn eiserne Riegel
das ist ein Spaß;
die spreng ich,
als wären sie nur von Glas.

7.
Bem satisfeito 
estava eu dantes
com a minha vida,
com o meu amor;
através dum muro,
sim, de dez muros
fui reconhecido
pelo olhar do meu amigo;
mas agora, ai de mim,
quando chego perto dele, tão frio,
por mais próximo que esteja,
mesmo à frente dos seus olhos,
os seus olhos me reconhecem,
o seu coração não.

8.
Quando os teus olhos, tão meigos,
me olham assim docemente,
desaparece qualquer derradeira apreensão
que me pudesse turvar a alma.
O belo fulgor deste amor,
não o deixes desvanecer!
Jamais nenhum outro te amará
tão fielmente como eu.

9.
Nas margens do Danúbio
há uma casa,
donde espreita uma donzela
de faces rosadas.
A donzela
está bem guardada,
dez ferrolhos de ferro
estão a proteger a sua porta.
Dez ferrolhos de ferro,
é uma brincadeira,
rebento com eles,
como se fossem de vidro.
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10.
O wie sanft die Quelle sich
durch die Wiese windet;
O wie schön, wenn Liebe sich
zu der Liebe findet!

11.
Nein, es ist nicht auszukommen
mit den Leuten;
Alles wissen sie so giftig auszudeuten.
Bin ich heiter, hegen soll ich
lose Triebe;
bin ich still, so heißts, ich wäre
irr aus Liebe.

12.
Schlosser auf, und mache Schlösser,
Schlösser ohne Zahl!
Denn die bösen Mäuler will ich
schließen allzumal.

13.
Vögelein durchrauscht die Luft,
sucht nach einem Aste;
und das Herz, ein Herz, 
ein Herz begehrts, wo es selig raste.

14.
Sieh, wie ist die Welle klar,
blickt der Mond hernieder!
Die du meine Liebe bist,
liebe du mich wieder!

15.
Nachtigall, sie singt so schön,
wenn die Sterne funkeln.
Liebe mich, geliebtes Herz,
kÄsse mich im Dunkeln!

10.
Oh, como a corrente serpenteia
suavemente pelo prado;
Oh, como é belo, quando o amor
encontra o amor!

11.
Não, não é possível dar ‑me bem
com as pessoas;
Fazem sempre interpretações tão pérfidas.
Se estou alegre, dizem 
que devia conter os meus impulsos;
Se estou calado, dizem 
que estou louco de amor.

12.
Serralheiro, vá lá, faça fechaduras,
imensas fechaduras!
Pois quero de uma vez por todas
fechar a boca das más línguas.

13.
O passarinho trespassa o ar,
procurando um galho;
e o seu coração almeja um coração,
um coração onde, satisfeito, possa descansar. 

14.
Vê quão reluzentes as ondas estão,
quando a lua olha para baixo!
Tu, que és o meu amor,
ama ‑me de novo!

15.
O rouxinol canta tão maravilhosamente,
quando as estrelas cintilam.
Ama ‑me, meu adorado coração,
beija ‑me na escuridão!
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16.
Ein dunkeler Schacht ist Liebe,
ein gar zu gefährlicher Bronnen;
da fiel ich hinein, ich Armer,
kann weder hören noch sehn,
nur denken an meine Wonnen,
nur stöhnen in meinen Wehn.

17.
Nicht wandle, mein Licht, dort außen
im Flurbereich!
Die Fübe würden dir, die zarten,
zu nab, zu weich.
All überströmt sind dort die Wege,
die Stege dir;
so überreichlich tränte dorten
das Auge mir.

18.
Es bebet das Gesträuche;
gestreift hat es im Fluge
ein Vögelein.
In gleicher Art erbebet
die Seele mir, erschüttert
von Liebe, Lust und Leide,
gedenkt sie dein.

16.
O amor é um abismo escuro,
um poço demasiado perigoso;
e eu, pobre de mim, caí nele,
não consigo nem ouvir, nem ver,
só pensar nos meus prazeres,
só gemer de dor.

17.
Não vagueies, minha luz, lá fora
nos campos!
Os teus pés, tão delicados, ficariam
demasiado molhados, demasiado macios.
Lá os caminhos estão todos inundados,
bem como as pontes,
de tantas lágrimas que copiosamente
os meus olhos lá derramaram.

18.
A moita estremece;
roçada pelo voo
de um passarinho.
Da mesma forma estremece
a minha alma, assoberbada
pelo amor, o prazer e a dor,
quando penso em ti.

TRADUÇÃO: LUÍSA LARA
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Paul Hillier direcção musical

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard En‑
semble e do Theatre of Voices, é reconhecido 
pela versatilidade de uma carreira que passa 
pelo canto, a direcção, a composição e a mu‑
sicologia. Foi Maestro Titular do Coro de Câ‑
mara Filarmónico da Estónia (2001 ‑2007) e é 
Titular do Ars Nova Copenhagen desde 2003. 
Em 2006 foi condecorado com a Ordem do 
Império Britânico pelos serviços prestados à 
música coral. Em 2007 recebeu a Ordem da Es‑
trela Branca da Estónia e um Grammy Award 
por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor Grava‑
ção Coral). Em 2008 tornou ‑se Maestro Ti‑
tular do Coro de Câmara Nacional da Irlanda, 
e em 2009 assumiu o mesmo cargo no Coro 
Casa da Música. Nesse mesmo ano criou a 
sua própria editora – Theatre of Voices Edition 
(www.tov ‑edition.com). No ano de 2009 foi Ar‑
tista em Residência no Instituto de Música Sa‑
cra da Universidade de Yale. Em 2010 recebeu 
o seu Segundo Grammy  – por The Little Match 
Girl Passion de David Lang.

As suas mais de 150 gravações em CD 
incluem sete recitais a solo (para a Harmonia 
Mundi, Dacapo e outras editoras) e foram acla‑
madas em todo o mundo, conquistando nume‑
rosos prémios. 

Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – os Coros das 
Rádios Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro 
de Câmara de Houston e Coro de Câmara Filar‑
mónico da Estónia, bem como com orquestras 
como a London Sinfonietta, St.  Paul Chamber 
Orchestra, Concerto Copenhagen, Athelas 
Sinfonietta, Orquestra de Câmara de Tallinn, 
Orquestra Barroca Irlandesa, Remix Ensem‑
ble, Concerto Palatino, Sinfónica Nacional da 
Estónia, Filarmónicas de Copenhaga, Sul da 

Dinamarca e Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, 
do Porto Casa da Música e de Utah. Os seus 
compromissos recentes levaram ‑no a festivais 
como o Internacional de Bergen, RheinVokal, 
Musikfest Berlim, BBC Proms, Edimburgo e 
Festival de Artes de Hong Kong, actuando 
também na Ópera Real Dinamarquesa. Traba‑
lhou com artistas como Kronos Quartet, Peter 
Sellars, Bobbie McFerrin, Tim Rushton e 
Richard Alston.

Paul Hillier nasceu em Dorchester e estu‑
dou na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da Cali‑
fórnia e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. 
Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich 
foram publicados pela Oxford University Press. 
Em 2013 foi nomeado Cavaleiro da Ordem 
de Dannebrog por Sua Majestade a Rainha 
Margarida II da Dinamarca.
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Lígia Madeira piano

Natural da Covilhã, onde iniciou os estudos 
musicais, Lígia Madeira ingressa em 1999 no 
Conservatório de Música do Porto na classe 
de Maria José Souza Guedes, concluindo 
com 20 valores o Curso Complementar de 
Piano. Participou desde então em masterclas‑
ses orientadas por Helena Sá e Costa, Jörg 
Demus, Anne Queffélec, Jacqueline Bourgès‑
‑Maunoury, Pascal Devoyon, Sequeira Costa 
e Vitali Margulis, entre outros. Foi admitida, ao 
abrigo do programa Erasmus, na Academia de 
Música Franz Liszt em Budapeste, onde estu‑
dou com István Lantos. Concluiu a licenciatura 
em Piano na Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo do Porto sob a orientação de 
Madalena Soveral, com quem prosseguiu estu‑
dos de Mestrado em Interpretação Artística. 
Paralelamente frequentou a Pós ‑graduação em 
Piano no Conservatório Superior de Música de 
Saragoça sob a orientação de Josep Colom, 
Dominique Weber e Elisabeth Leonskaya, e em 
2014 conclui o Mestrado em Ensino de Música 
na Universidade de Aveiro.

Distinguida com o 1º prémio nos concur‑
sos “Maria Christina Lino Pimentel” e Prémio 
Helena Sá e Costa, foi ainda laureada em 
concursos como o Prémio Jovens Músicos 
RDP – Música de Câmara, Concurso Nacional 
de Piano Maria Campina e Concurso Interno 
do Conservatório de Música do Porto, sendo 
apoiada por uma bolsa de estudo da Yamaha 
Music Foundation of Europe. 

Apresentou ‑se, enquanto solista, com 
a Orquestra Sinfónica da ESMAE e com a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
sob direcção dos maestros Rodolfo Saglim‑
beni e Alessandro Crudele. Gravou para a RDP 
– Antena 2 e tem apresentado em vários países 

o seu trabalho a solo e de música de câmara, 
desenvolvido com o aconselhamento de músi‑
cos como Anne Queffélec, Romain Garioud 
e Miguel Borges Coelho. Mantém um duo 
de piano a quatro mãos e dois pianos com o 
pianista Luís Duarte, um duo de viola e piano 
com o violetista António José Pereira e um trio 
de flauta, violeta e piano com o mesmo viole‑
tista e o flautista Marco Pereira. 

Para além da actividade performativa, 
lecciona desde 2013 a disciplina de Piano no 
Conservatório de Música do Porto.
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Luís Duarte piano

Natural de Espinho, Luís Duarte estudou na 
Escola Profissional de Música de Espinho 
(EPME) sob a orientação de Fausto Neves. Pros‑
seguiu os estudos de Licenciatura e Mestrado 
na Escola Superior de Música e Artes do Espec‑
táculo do Porto nas classes de Luís Filipe Sá e 
Madalena Soveral, bem como na Academia 
Franz Liszt em Budapeste com Laszlo Baranyay 
e Rita Wagner. Frequentou ainda masterclasses 
com Helena Sá e Costa, Sequeira Costa, Arbo 
Valdma, Josep Colom, Miguel Borges Coelho e 
Pedro Burmester, entre outros.

Tocou e gravou para a RDP  – Antena 2, para 
a Rádio Nacional Eslovena e para a Classical 
Planet (programa Euroclassical). Em Julho de 
2009 fez a primeira audição completa dos 5 
Embalos de Fernando Lopes ‑Graça, bem como 
a estreia absoluta dos n.os 1, 2 e 3. Já em 2014, 
fez a estreia absoluta da Sonata para dois 
pianos e percussão de António Pinho Vargas 
(com Lígia Madeira e o Drumming GP).

Laureado no Concurso Lopes ‑Graça em 
Tomar, foi ‑lhe também atribuído o prémio 
de Melhor Aluno dos Cursos de Música da 
ESMAE. Foi, durante 3 anos, bolseiro da 
Câmara Municipal de Espinho, tendo ‑lhe 
também sido atribuído, em 2015, o prémio de 
mérito no domínio artístico.

Apresentou ‑se em recitais a solo e de 
música de câmara em Portugal, Espanha, 
Hungria e Eslovénia, tendo sido ainda solista 
com a Orquestra da EPME e com a Orques‑
tra Sinfónica do Porto Casa da Música sob a 
direcção dos maestros Cesário Costa, Pawel 
Przytocki e Alessandro Crudele. No âmbito da 
correpetição, trabalhou com os encenadores 
António Capelo, António Durães e Nuno Cari‑
nhas, bem como com os solistas Christoph 

Prégardien, David Wilson ‑Johnson, Stephen 
Loges, Anke Vondung, Michaela Kaune e Karen 
Wierzba. Mantém, desde 2008, um duo de piano 
a quatro mãos e dois pianos com Lígia Madeira.

Colabora regularmente com a Fundação 
Casa da Música (integrando projectos do Re‑
mix Ensemble e do Coro Casa da Música) e é 
professor de piano e pianista acompanhador 
na Escola Profissional de Música de Espinho 
e na Escola Superior de Música e Artes do Es‑
pectáculo do Porto, respectivamente. 
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular

 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa da 
Música foi dirigido pelos maestros James Wood, 
Simon Carrington, Laurence Cummings, Andrew 
Bisantz, Kaspars Putniņš, Andrew Parrott, Anto‑
nio Florio, Christoph König, Peter Rundel, Robin 
Gritton, Michail Jurowski, Martin André, Marco 
Mencoboni, Baldur Brönnimann, Olari Elts, 
Gregory Rose, Takuo Yuasa e Nicolas Fink, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléctico 
no seu repertório, o Coro é constituído por uma 
formação regular de 18 cantores, a qual se alarga 
a formação média ou sinfónica em função dos 
programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
da Missa em Dó menor de Mozart, O Cântico 
Eterno de Janáček, a Sinfonia Coral de Beetho‑
ven, o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo, o Requiem Alemão de Brahms, a 
3ª Sinfonia de Mahler, o Messias de Händel, 
o Te Deum de Charpentier, a Oratória de Natal, 
o Magnificat e Cantatas de Bach, a História de 
Natal de Schutz, o Te Deum de António Teixeira 
e o Requiem de Verdi.

Na temporada de 2016, o Coro Casa da 
Música volta  ‑se especialmente para a música 
russa, interpretando as Vésperas de Rachma‑
ninoff, o Requiem de Schnittke, o Cântico do 
Sol de Gubaidulina, obras a cappella da Corte 
de Catarina, a Grande, e grandes obras corais 
sinfónicas de Prokofieff e Chostakovitch.

O Coro Casa da Música faz digressões 
regulares, tendo actuado no Festival de 
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), 
no Festival Laus Polyphoniae em Antuérpia, 
no Festival Handel de Londres, no Festival 
de Música Contemporânea de Huddersfield, 

no Festival Tenso Days em Marselha, nos 
Concertos de Natal de Ourense e em várias 
salas portuguesas.

Sopranos 
Ângela Alves*
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Joana Pereira
Rita Venda

Contraltos 
Ana Calheiros 
Brígida Silva 
Iris Oja*
Joana Valente

Tenores  
Almeno Gonçalves 
André Lacerda*
Luís Toscano
Vítor Sousa

Baixos 
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes 
Pedro Guedes Marques 
Ricardo Torres 

*solistas
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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 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


