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1ª PARTE

Bedřich Smetana
Abertura e 3 Danças de A Noiva Vendida 
(1866; c.18min.)

 - Abertura
 - Polka
 - Furiant
 - Dança dos Comediantes

Igor Stravinski
Divertimento, suite do bailado O Beijo da Fada 
(1928/1934; c.22min.)

1. Sinfonia –
2. Danças Suíças
3. Scherzo
4. Pas de Deux

2ª PARTE

Antonín Dvořák
Sinfonia n.º 6 em Ré maior, op. 60 
(1880; c.45min.)

1. Allegro non tanto
2. Adagio
3. Scherzo (Furiant)
4. Finale: Allegro com spirito

Este concerto tem como embaixador o 

Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto).
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Bedřich Smetana
LITOMYŠL (BOÉMIA ORIENTAL), 2 DE MARÇO DE 1824

PRAGA, 12 DE MAIO DE 1884

Abertura e 3 Danças de A Noiva Vendida
Arranjo: Hugo Riesenfeld

Em 1862 era inaugurado na cidade de Praga 
o Teatro Provisório. Quatro anos depois, em 
Janeiro de 1866, Bedřich Smetana estreava aí 
a sua primeira produção operática, Os Bran-
deburgueses na Boémia, que seria, também, a 
primeira ópera nacionalista Boémia, ao abor‑
dar a temática da ocupação de Praga por Otto 
de Brandeburgo no séc. XIII. Smetana era um 
nacionalista fervoroso; em 1848 havia partici‑
pado activamente na revolta contra o regime 
político (a Boémia estava sob o domínio do 
Império Austro ‑Húngaro), revolta essa que foi 
posteriormente controlada e reprimida pelas 
autoridades. A derrota sofrida pela Áustria 
frente à Hungria em 1866 volta a recrudescer o 
sentimento nacionalista na Boémia. Na sequên‑
cia do seu envolvimento nos confrontos de 
1848, Bedřich Smetana vai viver para a Suécia 
(até 1861) e viaja para Weimar em 1857 para 
visitar o seu grande amigo Franz Liszt. Quando 
regressa a Praga, estreia a ópera Os Brande-
burgueses na Boémia, com grande sucesso, e 
assume o cargo de maestro titular da orquestra 
do Teatro Provisório. A sua segunda ópera, inti‑
tulada A Noiva Vendida, foi estreada no mesmo 
teatro cinco meses mais tarde, a 30 de Maio de 
1866. O libreto, do escritor Karel Sabina, retrata 
os hábitos e as tradições da população rural da 
Boémia. Conta a história de um par de namo‑
rados que estão impedidos de casar pelo pai 
da rapariga que acordou com o casamenteiro 
da aldeia casar a filha com o filho de um rico 
proprietário. Mas o namorado da rapariga é 

também filho do proprietário rico, nascido no 
primeiro casamento. Cai, assim, por terra o 
esquema urdido pelo pai da noiva e pelo casa‑
menteiro para ganhar dinheiro com o enlace.

A primeira apresentação de A Noiva Ven-
dida não teve muito sucesso devido à tensão 
política entre a Prússia e a Áustria pelo con‑
trolo da Boémia (que se transformou em con‑
flito bélico duas semanas depois). Smetana 
fez várias revisões da ópera até que em 1870 a 
versão final subiu à cena em Praga, no Teatro 
Nacional, desta vez com um sucesso estron‑
doso. Rapidamente A Noiva Vendida se con‑
verteu na obra mais conhecida do repertório 
operático checo (entre 1866 e 1882 foi cantada 
100 vezes) e o seu compositor na figura mais 
popular e mais querida do panorama musi‑
cal da Boémia. Nesta ópera, Bedřich Smetana 
retratou na perfeição a realidade e a vivência 
do meio rural checo e logrou captar a esponta‑
neidade e a simplicidade dos sentimentos dos 
seus compatriotas. Este retrato é resumido de 
forma exemplar na Abertura que, contraria‑
mente ao habitual, foi a primeira parte da ópera 
a ser composta.

As Três Danças captam perfeitamente o 
espírito da ópera. A Polka, que fecha o 1º acto, 
acompanha a dança improvisada de um grupo 
de aldeões. O Furiant, uma dança tipicamente 
eslava que se caracteriza pela alternância 
binária e ternária dos seus ritmos, surge no 2º 
acto, a seguir à interpretação de uma canção 
enérgica e vigorosa em louvor da cerveja, que 
os aldeões cantam na taberna. A Dança dos 
Comediantes desenrola ‑se no 3º acto quando 
uma trupe circense chega à aldeia e interpreta 
uma pantomima.
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Igor Stravinski
ORANIENBAUM (RÚSSIA), 17 DE JUNHO DE 1882

NOVA IORQUE, 6 DE ABRIL DE 1971

Divertimento, 
suite do bailado O Beijo da Fada 

Igor Stravinski escreveu vários bailados para os 
Ballets Russes de Sergei Diaghilev, tais como 
O Pássaro de Fogo (1910), Petruchka (1911) ou 
A Sagração da Primavera (1913). Em 1928, Ida 
Rubinstein, uma antiga bailarina dos Ballets 
Russes, funda a sua própria companhia, Les 
Ballets Ida Rubinstein, e encomenda a Stra‑
vinski um bailado. Aproveitando que nesse 
ano se assinalava o 35º aniversário do faleci‑
mento de Piotr Tchaikovski, Stravinski decide 
homenagear o seu compatriota escrevendo 
O Beijo da Fada. A história do bailado, que aqui 
transcrevo citando François ‑René Tranche‑
ford, é uma adaptação muito livre do conto de 
Hans Christian Andersen A Virgem dos Gelos: 
“uma fada marca com o seu beijo uma criança 
que lhe pertencerá daí em diante. No dia dos 
seus esponsais, ela arrebatá ‑la ‑á, para a levar 
consigo para a felicidade eterna”. Na dedica‑
tória que escreve na partitura, Stravinski rela‑
ciona a escolha do conto com a homenagem 
a Tchaikovski: “Dedico esta bailado à memó‑
ria de Piotr Tchaikovski relacionando a Fada 
com a sua Musa. Este ballet torna ‑se assim uma 
alegoria, uma vez que a Musa também marcou 
Tchaikovski com um beijo fatal, e essa miste‑
riosa impressão fez ‑se sentir em toda a obra 
do grande artista”.

O Beijo da Fada foi estreado na Ópera de 
Paris, a 27 de Novembro de 1928, sob a direc‑
ção do compositor. Significou o corte definitivo 
de relações com Diaghilev que ficou furioso por 

Stravinski colaborar com uma companhia de 
bailado concorrente.

Do ponto de vista do conteúdo musical, 
O Beijo da Fada é uma espécie de “emprés‑
timo” de vários temas de obras para piano e 
para canto e piano de Tchaikovski. Todavia, ao 
contrário do que aconteceu no bailado Pulci-
nella onde Stravinski cita explicitamente o 
material musical de Pergolesi, aqui o composi‑
tor russo reescreve os temas de Tchaikovski e 
acrescenta temas novos que ele próprio com‑
põe reproduzindo o estilo do seu compatriota. 

Em 1931, Stravinski autoriza o maestro 
Ernest Ansermet a executar num concerto em 
Genebra extractos do bailado na forma de suite 
para orquestra. Três anos depois, o compositor 
define a forma final dessa suite – 4 andamentos 
– e dá ‑lhe o título de Divertimento. O primeiro 
andamento, Sinfonia, é retirado do primeiro 
quadro do bailado (Berceuse na tempestade) 
e representa a mãe perdida na tempestade 
com o filho. As Danças Suíças transportam ‑nos 
para a festa de noivado do jovem evocando o 
segundo quadro (A festa na aldeia). O terceiro 
e o quarto andamento são retirados do terceiro 
quadro (Perto do Moinho). No Scherzo, a fada 
disfarçada de cigana conduz o jovem noivo ao 
moinho onde a sua amada joga às cartas com 
as amigas. A suite termina com um Pas de Deux 
que representa a dança dos dois amantes.
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Antonín Dvořák
NELAHOZEVES (BOÉMIA), 8 DE SETEMBRO DE 1841

PRAGA, 1 DE MAIO DE 1904

Sinfonia n.º 6 em Ré maior, op. 60

A Sinfonia n.º 6 em Ré maior, op. 60 é uma 
obra que marca de forma indelével a produção 
musical de Antonín Dvořák: foi a primeira obra 
sinfónica que ele publicou (motivo pelo qual 
foi erradamente considerada, até 1917, como 
sendo a sua primeira sinfonia) e a primeira 
obra de um compositor checo a ser tocada 
no estrangeiro. Foi composta entre finais 
de Agosto e meados de Outubro de 1880, a 
pedido do maestro Hans Richter que, após 
o imenso sucesso com a estreia em Viena 
da Rapsódia Eslava n.º 3, solicita a Dvořák a 
escrita de uma sinfonia para a Filarmónica de 
Viena. O plano era estrear a obra em Dezem‑
bro de 1880, mas os músicos da orquestra 
opuseram ‑se terminantemente a tocar outra 
obra de um autor checo (como já foi referido 
a propósito de A Noiva Vendida de Smetana, a 
Boémia era um território sob domínio político 
do Império Austro ‑Húngaro, facto que dava 
origem frequentemente a tensões nacionalis‑
tas). A primeira audição da Sinfonia n.º 6 acaba 
por ter lugar em Praga, a 25 de Março de 1881, 
por uma orquestra formada pelos melhores 
músicos das orquestras dos dois teatros de 
ópera da cidade, o alemão e o checo, dirigida 
por Adolf Cech. A internacionalização da obra 
acontece no ano seguinte, em Londres, por 
intermédio de Richter.

Se Bedřich Smetana é unanimemente 
considerado o fundador da música moderna 
checa, Antonín Dvořák é um seu digno suces‑
sor. É notória nesta obra a presença de ritmos e 
melodias do folclore eslavo. Mas a Sinfonia n.º 6 

revela também uma clara influência da música 
de Brahms, nomeadamente da sua Segunda 
Sinfonia. No entanto, Dvořák é perfeitamente 
capaz de mesclar com maestria o estilo do 
romantismo tardio brahmsiano com o colorido 
e a tipicidade da música tradicional da Boémia. 

O primeiro andamento, Allegro non tanto, 
é plácido, tranquilo, fazendo lembrar uma 
ambiência pastoral. A instrumentação é requin‑
tada, salientando ‑se o colorido do tema inicial 
tocado pelas flautas, clarinetes e violinos 
enquanto os metais e as violas executam uma 
base harmónica sincopada. O segundo tema, 
em ritmo de valsa, apresentado pelos violonce‑
los e pelas trompas, dá continuidade à sereni‑
dade que impera no andamento.

No Adagio, um dos andamentos lentos 
mais bonitos que Dvořák escreveu, a ambiên‑
cia pastoral dá lugar a um belíssimo nocturno 
na forma de rondó. O lirismo do compositor 
checo transparece aqui em toda a sua pleni‑
tude. O andamento abre com um diálogo entre 
as madeiras que funciona como uma espécie 
de antecâmara para a melodia que surge nos 
primeiros violinos e que é complementada por 
breves apontamentos no clarinete, no oboé, na 
trompa e no fagote (por esta ordem) antes de 
se transferir para as flautas.

No terceiro andamento, Dvořák introduz um 
Furiant (a dança boémia que Smetana incluiu 
na ópera A Noiva Vendida) em substituição 
do tradicional Scherzo. É a primeira vez que o 
compositor inclui esta dança nas suas sinfo‑
nias, depois de a ter utilizado quer em obras de 
música de câmara quer no primeiro livro das 
Danças Eslavas. Este andamento foi o mais 
aplaudido na estreia da Sinfonia com o público 
ao rubro a pedir a sua repetição. O Furiant é 
uma dança alegre e decidida que se caracte‑
riza pela alternância binária e ternária dos seus 
ritmos. O Trio, poco meno mosso, é um oásis no 
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meio de tanta energia. Mais uma vez, Dvořák 
faz uso de uma requintada orquestração para 
escrever um trecho delicioso pela sua delica‑
deza e suavidade.

Brahms volta a estar muito presente no 
quarto andamento. Mas Dvořák demonstra uma 
capacidade notável de impor o seu estilo e a sua 
linguagem mesmo que ela esteja no limiar da 
proximidade com o estilo do compositor alemão. 
O Finale (Allegro con spirito) com que termina 
a Sinfonia n.º 6 em Ré maior, op. 60, é majes‑
toso sem perder a bonomia e a boa disposição. 
Começa de forma graciosa e delicada mas rapi‑
damente adquire vitalidade e entusiasmo.

Para o musicólogo Arnold Whittall, Antonín 
Dvořák é um compositor que sempre se moveu 
de forma eficaz dentro das convenções exis‑
tentes no Romantismo. Porém, a sua marca 
distintiva assenta no facto de a sua linguagem 
musical fluente, fresca e flexível raramente se 
tornar rotineira.

ANA MARIA LIBERAL, 2016
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Leopold Hager direcção musical 

O maestro austríaco Leopold Hager, que cele‑
brou o seu 80º aniversário em 2015, estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição no 
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal. 
Depois de ocupar vários cargos em Mainz, Linz 
e Colónia, tornou ‑se Director Geral de Música 
em Freiburg/Breisgau, depois Maestro Princi‑
pal da Orquestra do Mozarteum em Salzburgo 
e, até 1996, Director Musical da Orquestra 
Sinfónica RTL do Luxemburgo. Para além do 
seu trabalho intenso como maestro, entre 1992 
e 2004 foi Professor de Direcção Orquestral 
na Universidade de Música de Viena. Entre 
2005 e 2008, foi Maestro Titular da Volksoper 
em Viena. É Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
desde Janeiro de 2015.

Tem desenvolvido relações duradouras 
com a Ópera Estatal de Viena e apresenta‑
‑se frequentemente em muitas das principais 
casas de ópera do mundo, incluindo a Ópera 
Estatal da Baviera em Munique, Sempero‑
per de Dresden, Metropolitan de Nova Iorque, 
Chicago Lyric Opera, Royal Opera House 
Covent Garden em Londres, Teatro Colón em 
Buenos Aires e Ópera da Bastilha em Paris. Diri‑
giu também na Ópera de Lyon, Teatro Nacional 
de Praga e Festival de Edimburgo. Nos tempos 
mais recentes dirigiu na Ópera Alemã de Berlim 
(Rosenkavalier e Elektra de Richard Strauss, e 
a raramente interpretada Cassandra de Vitto‑
rio Gnecchi) e novas encenações de O Navio 
Fantasma de Wagner na Ópera de Leipzig e 
de Tristão e Isolda na Ópera Estatal de Estu‑
garda. Na Ópera de Lyon, juntou ‑se ao encena‑
dor Rolando Villazon para apresentar Werther 
de Massenet. Dirigiu ainda duas novas produ‑
ções de óperas de Mozart na Ópera de Nice.

A sua grande experiência torna ‑o um 
maestro muito requisitado, tendo dirigido 
as principais orquestras da Europa e EUA. A 
sua relação próxima com a English Chamber 
Orchestra está largamente documentada em 
várias gravações. Tem dirigido repetidamente 
a Filarmónica de Viena, não só em Viena, mas 
também em Praga e Roma.

Leopold Hager é conhecido como um 
defensor pioneiro da interpretação mozartiana, 
particularmente pelas suas apresentações em 
concerto, em Salzburgo, das obras cénicas de 
juventude até então praticamente desconheci‑
das, tais como Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, 
Ascanio in Alba ou La Betulia liberata. Durante 
a Semana Mozart de Salzburgo, em 1979, dirigiu 
a primeira interpretação completa de Il sogno 
di Scipione. As suas gravações destas obras 
com cantores de topo mantêm ‑se como refe‑
rências na discografia. A sua extensa discogra‑
fia inclui ainda todos os Concertos para piano 
e Árias de concerto de Mozart. 
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Baldur Brönni‑
mann, Olari Elts, Peter Eötvös, Leopold Hager, 
Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, 
Christoph König (maestro titular no período 
2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris Nel‑
sons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que cola‑
boraram recentemente com a orquestra 
constam os nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, 
Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Ana 
Bela Chaves, Sequeira Costa, Joyce Didonato, 
Alban Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hag‑
ner, 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
Ianina Khmelik
José Despujols
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Andras Burai
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Paul Almond
José Sentieiro
Vítor Teixeira
Diogo Coelho*
Agostinha Jacinto*

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Anna Gonera
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Theo Ellegiers
Jean Loup Lecomte
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Francisca Moreira*

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Raquel Andrade*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Augustinas Treznickas*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Luciano Cruz*
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira*
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Pedro Miguel Silva

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
José Bernardo Silva

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
António Vilhena*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados



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.

AGEAS PORTUGAL,

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 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


