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1ª PARTE

Ralph Vaughan Williams
Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis (1910; c.16min)

Edward Elgar
Concerto para violoncelo e orquestra em Mi menor, op. 85 (1918 ‑19; c.30min)

1. Adagio – Moderato –
2. Lento – Allegro molto
3. Adagio
4. Allegro, ma non troppo

2ª PARTE

Johannes Brahms
Sinfonia n.º 4, em Mi menor, op. 98 (1884 ‑85; c.45min)

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocoso
4. Allegro energico e passionato

Integral das Sinfonias de Brahms
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Ralph Vaughan Williams
GLOUCESTERSHIRE, 12 DE OUTUBRO DE 1872

LONDRES, 26 DE AGOSTO DE 1958

Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis

Diplomado em música pelo Royal College of 
Music de Londres e em história pela Universi‑
dade de Cambridge, Ralph Vaughan Williams 
é unanimemente reconhecido como um dos 
grandes compositores do séc. XX.

A Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis 
foi interpretada em primeira audição a 6 de 
Setembro de 1910, na Catedral de Gloucester, 
num concerto integrado no Three Choir Festi‑
val dirigido por Vaughan Williams. Numa carta 
de finais de 1911, dirigida ao seu colega Ernst 
Farrar, o compositor afirma que a obra “foi a 
melhor coisa que fiz”. Na verdade, esta Fantasia 
que abre o concerto desta noite tem sido unani‑
memente considerada como a primeira grande 
obra de maturidade do compositor inglês, 
“a obra que liberta a música inglesa de toda a 
dominação germânica e a faz reencontrar a sua 
idade do ouro”, segundo François ‑René Tran‑
chefort. É, também, a sua obra mais gravada 
e mais tocada em Inglaterra e no estrangeiro.

Foi em 1906, ao trabalhar na edição do 
English Hymnal, que Vaughan Williams desco‑
briu as nove melodias que o seu antepassado 
Thomas Tallis (c.1505 ‑1585) havia escrito em 
1567 para o saltério métrico do arcebispo 
Matthew Parker. A terceira delas, escrita no 
modo frígio e à qual Joseph Addison adicio‑
nou o texto When, rising from the bed of death 
(Quando, erguendo ‑me do leito da morte), foi 
escolhida pelo compositor inglês para tema 
principal de uma obra para duas orquestras 
de cordas – a segunda delas formada por um 
duplo quarteto de cordas mais um contra‑

baixo, num total de 9 músicos – e um quar‑
teto solista. A gama de efeitos sonoros que 
Vaughan Williams obtém deste inusitado dispo‑
sitivo instrumental é superlativa, com os efeitos 
de eco obtidos através das diferentes massas 
sonoras das duas orquestras, com a fluidez da 
melodia através das constantes irregularida‑
des métricas, e com o tratamento harmónico 
modal que evoca as sonoridades da música 
renascentista inglesa dos séculos XVI e XVII. 
Após uma curtíssima introdução, Vaughan 
Williams cita na íntegra, e por duas vezes, o 
tema de Tallis. Um longo diálogo entre os três 
conjuntos instrumentais culmina num lumi‑
noso e poderoso clímax homorrítmico após o 
qual um diálogo entre o violino e a viola do quar‑
teto solista antecede a terceira e última citação 
do tema de Thomas Tallis. A Fantasia termina 
com uma brevíssima coda protagonizada pelo 
primeiro violino do quarteto solista.
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Edward Elgar
BROADHEATH (WORCESTER), 2 DE JUNHO DE 1857

WORCESTER, 23 DE FEVEREIRO DE 1934

Concerto para violoncelo e orquestra 
em Mi menor, op. 85

O Concerto para violoncelo e orquestra em 
Mi menor, op. 85, de Edward Elgar é uma das 
obras ‑primas do repertório para violoncelo e é, 
também, a derradeira grande obra do compo‑
sitor inglês. O concerto foi escrito no final da 
Primeira Grande Guerra, numa época bastante 
fecunda para Elgar, durante a qual compôs a 
Sonata para violino em Mi menor, op. 82 (1918), 
o Quarteto de cordas em Mi menor, op. 83 (1918) 
e o Quinteto com piano em Lá menor, op. 84 
(1918 ‑19). O falecimento da esposa, Alice, em 
1920, mergulhou ‑o numa profunda depressão 
que prejudicou irreversivelmente a sua veia 
criativa a partir dessa data. 

O tema do primeiro andamento do Concerto 
para violoncelo e orquestra em Mi menor foi 
escrito a 23 de Março de 1918, numa noite em 
que Edward Elgar regressou a casa depois de 
se ter submetido a uma intervenção cirúrgica às 
amígdalas. Depois de um hiato de cinco meses, 
voltaria a trabalhar no concerto no Verão desse 
ano. Doze meses mais tarde, em Agosto de 1919, 
a partitura completa chegava ao seu editor. A 
estreia da obra aconteceu a 27 de Outubro de 
1919, no Queen’s Hall, em Londres, com Felix 
Salmond como solista e Edward Elgar a dirigir 
a Orquestra Sinfónica de Londres. Mas revelou‑
‑se um fiasco porque Albert Coates, o maestro 
titular da orquestra, decidiu utilizar o tempo de 
ensaio destinado ao Concerto para ensaiar o 
Poema do Êxtase de Scriabin e a Sinfonia n.º 2 
de Borodin. O crítico Ernest Newman escreveu 
no The Observer: “A orquestra era frequente‑

mente inaudível e, quando se ouvia, ouvia ‑se 
uma confusão. Ninguém parecia ter nenhuma 
ideia do que o compositor queria.” Elgar ficou 
devastado com o sucedido. Salmond imigrou 
para os Estados Unidos da América e não voltou 
a tocar o concerto em público.

Musicalmente, o Concerto para violoncelo 
e orquestra em Mi menor é uma obra intimista 
e pungente, um reflexo do enorme sofrimento 
e angústia que o compositor viveu durante 
os anos da Primeira Guerra Mundial. Edward 
Elgar confere todo o protagonismo ao solista, 
atribuindo ‑lhe o papel de narrador de todo 
esse sofrimento, cabendo à orquestra assumir 
o papel secundário, mas nem por isso menos 
importante, de suportar e apoiar o protago‑
nista. O recitativo com que o violoncelo solo 
inicia a obra é um grito de revolta, um brado 
de indignação. O belíssimo tema do Moderato 
no primeiro andamento, apresentado pelas 
violas e logo a seguir repetido pelo solista, soa 
como um lamento resignado e impotente. Já 
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os rapidíssimos movimentos ascendentes e 
descendentes cheios de notas repetidas prota‑
gonizados pelo violoncelo solo no Allegro molto 
demonstram inquietação e desassossego. É no 
breve Adagio, porém, que Elgar expõe toda a 
sua tristeza e melancolia através de uma ampla 
linha melódica interpretada pelo timbre expres‑
sivo e vibrante do violoncelo solo. O quarto e 
último andamento – Allegro ma non troppo 
– volta a abrir com um recitativo a cargo do 
solista que desemboca num tema vivo e asser‑
tivo desenvolvido na forma rondó, onde parece 
querer despontar uma ponta de alegria. Pertís‑
simo do final da obra, o violoncelo solo evoca o 
recitativo do primeiro andamento trazendo de 
volta a revolta e a indignação, mas a orques‑
tra responde abruptamente com o tema vivo 
e assertivo dando por concluído o concerto.

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Sinfonia n.º 4, em Mi menor, op. 98

A Sinfonia n.º 4 em Mi menor, op. 98, é a última 
obra sinfónica de Johannes Brahms. Mas a sua 
génese é anterior à Sinfonia n.º 3 porquanto 
Brahms, no início do ano de 1882, colocou a 
hipótese de compor uma obra sinfónica a partir 
do último andamento da Cantata Nach dir, Herr, 
verlanget mich, BWV 150, de Johann Sebas‑
tian Bach. A Sinfonia n.º 4 começa, porém, a ser 
composta no Verão de 1884, nomeadamente 
o Allegro non troppo e o Andante moderato. 
Elisabeth von Herzogenberg e Clara Schu‑
mann, duas grandes amigas do composi‑
tor alemão, inquiriram ‑no por carta durante 
todo o Inverno de 1884 e a Primavera de 1885 
manifestando curiosidade em saber se esta‑

ria a ser escrita uma nova sinfonia. Brahms 
não lhes respondeu. Passou todo o Verão de 
1885 a trabalhar no terceiro e no quarto anda‑
mento, e no início de Setembro enviou a Elisa‑
beth von Herzogenberg a partitura do primeiro 
andamento. A 25 de Outubro de 1885 a Sinfo‑
nia n.º 4 era estreada em primeira audição 
mundial na cidade alemã de Meiningen, numa 
interpretação da Orquestra da Corte dirigida 
pelo compositor.

Um correspondente do Neue Musik ‑Zeitung 
noticiou o “enorme sucesso” da obra conside‑
rando ‑a “a conquista mais poderosa” de Brahms 
no domínio sinfónico. Mas a polémica defla‑
grou entre o crítico Eduard Hanslick, defensor 
entusiasta do compositor alemão, e Hugo Wolf, 
adepto fervoroso de Wagner. Para Hugo Wolf, 
a Sinfonia n.º 4 de Brahms, à semelhança das 
outras três, era de uma “horrível monotonia” e 
possuía uma linguagem que era a “linguagem 
da mais intensa impotência musical”. Hanslick 
contrapôs afirmando que a sinfonia, enquanto 
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género musical, “é a consagração suprema 
de um compositor”, salientando, a seguir, que 
todas as qualidades e recursos criativos ímpa‑
res de Brahms, tais como a “genuína invenção 
sinfónica”, o “domínio de todos os segredos do 
contraponto, harmonia e instrumentação” e 
a “mais bonita liberdade de fantasia (…) estão 
presentes de forma abundante nesta Sinfonia”.

Na verdade, a Sinfonia n.º 4 de Brahms é um 
exemplo perfeito da forma reverencial com que 
o compositor alemão tratou e respeitou a tradi‑
ção sinfónica, revestindo ‑a, no entanto, com um 
cunho pessoal indelével, o cunho da “melan‑
colia generalizada”, como afirma o musicólogo 
James Hepokoski. A construção formal e musi‑
cal da obra que preenche a segunda parte do 
concerto desta noite é notável. Brahms edifica 
todo o primeiro andamento em intervalos de 
terceira ascendentes e descendentes (em 
música, intervalo é a unidade de medida da 
distância entre duas notas). No primeiro tema 
alterna intervalos de terceira descendentes 
com intervalos de sexta ascendentes obtendo 
como resultado uma melodia inquieta e ansiosa 
apresentada pelos violinos I e II, primeiro, e 
pelos violoncelos e contrabaixos, a seguir. O 
segundo tema, vigoroso e conciso, introduzido 
pelo oboé, clarinete e fagote, é também todo 
ele composto por terceiras; quando os violinos I 
e II interpretam uma linha melódica cantabile, 
toda a orquestra toca uma série de terceiras 
que se movimentam no sentido descendente 
também por intervalos de terceira!

O belíssimo Andante moderato começa 
com uma citação vigorosa e ritmicamente 
incisiva a cargo das trompas, seguida de uma 
passagem arrebatadora na qual as cordas 
apoiam uma melodia interpretada pelos sopros 
através de delicados acordes em pizzicato. 
A sonoridade medieval que sobressai neste 

segundo andamento deve ‑se à utilização do 
modo frígio em Mi. 

A única vez que Brahms escreve um scherzo 
‘à maneira’ de Beethoven nas suas sinfonias é na 
Sinfonia n.º 4. Embora esteja escrito na forma‑
‑sonata, o Allegro giocoso pode ser compa‑
rado a um scherzo no carácter, pela sua alegria 
e energia transbordantes.

Johannes Brahms era um mestre a incor‑
porar e reinterpretar alusões musicais históri‑
cas nas suas obras. A sua derradeira sinfonia 
contém um dos exemplos mais sublimes 
dessa reinterpretação. No quarto andamento, 
o compositor alemão incorpora um tema em 
forma de coral (com ligeiras modificações) 
extraído da Cantata Nach dir, Herr, verlan‑
get mich, BWV 150, de Bach, e constrói sobre 
ele um conjunto de 35 variações em forma de 
passacaglia. São os sopros (metais e madei‑
ras) quem, numa demonstração de força e 
poderio sonoro, apresentam um tema circuns‑
pecto e austero que dá início a uma estrutura 
monumental que é um corolário perfeito para 
a última obra sinfónica do compositor nascido 
em Hamburgo.

ANA MARIA LIBERAL, 2017
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Joseph Swensen direcção musical

Joseph Swensen é Maestro Emérito da Orques‑
tra de Câmara da Escócia, Maestro Convidado 
Principal da Orquesta Ciudad de Granada e 
Parceiro Artístico da Northwest Sinfonietta 
(EUA). Divide o seu tempo entre a direcção de 
orquestra e o violino. É também Professor de 
violino na Jacobs School of Music da Univer‑
sidade de Indiana e foi nomeado Professor 
Visitante de violino no Conservatório Real da 
Escócia. Foi Maestro Convidado Principal e 
Consultor Artístico da Orquestra de Câmara 
de Paris (2009 ‑2012), e Maestro Principal da 
Orquestra de Câmara da Escócia (1996 ‑2005) 
e da Ópera de Malmö (2005 ‑2011). Tem desen‑
volvido 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. 
Apresentou ‑se em salas e festivais como o 
Festival Mostly Mozart em Nova Iorque, Festivais 
de Tanglewood e Ravinia, BBC Proms, Barbican 
em Londres e Concertgebouw em Amesterdão. 

Conhecido por estabelecer relações sóli‑
das com orquestras, nesta temporada Joseph 
Swensen colabora com as formações que lhe 
são mais próximas: a Orquestra Nacional do 
Capitólio de Toulouse, com a qual continua 
a sua exploração do universo de Bruckner, a 
Orquestra de Câmara Escocesa, a Orquesta 
Ciudad de Granada, a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música e a Northwest Sinfonie‑
tta. Estreia ‑se com a Sinfónica da Estónia e a 
Orquestra de Câmara de Wrocław.

Joseph Swensen regressou recente‑
mente aos palcos como solista ao violino, 
tendo actuado com a Sinfónica do Colorado 
e a Orquestra de Câmara de Los Angeles, 
seguindo ‑se nesta temporada as Sinfónicas 

de Atlanta e Oregon. Tem um grande inte‑
resse pelo desenvolvimento da arte de tocar 
e dirigir em simultâneo, procurado estender o 
repertório muito para lá do período Clássico ao 
interpretar concertos para violino de composi‑
tores como Brahms, Barber e Prokofieff. Com a 
Orquestra de Câmara Escocesa, fez uma acla‑
mada série de gravações de Concertos para 
violino de Brahms, Mendelssohn e Prokofieff 
(2º), para a Linn Records. Com a Orquestra de 
Câmara de Paris, criou a primeira Paris Play‑
‑Direct Academy (Maio, 2011).

Em música de câmara, trabalha em duo 
com o pianista e maestro americano 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 uma Sinfonia concertante para 
trompa e orquestra (The Fire and the Rose, 
2008). A Sinfonia em Si de Swensen (2007), 
orquestração da versão de 1854 do Trio op. 8 
de Brahms, foi editada pela Signum Records.

Joseph e Victoria Swensen são fundado‑
res da Habitat4Music, uma organização sem 
fins lucrativos dedicada a programas educa‑
tivos de música para crianças em regiões do 
mundo mais desfavorecidas.

Americano com ascendência norueguesa 
e japonesa, Joseph Swensen nasceu em 
Hoboken, Nova Jérsia, e cresceu em Harlem, 
Nova Iorque.
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Jonathan Swensen violoncelo

Violoncelista dinamarquês, Jonathan Swen‑
sen começou a tocar violoncelo aos sete 
anos de idade e já ganhou vários concursos 
na Dinamarca e Suécia: Concurso Öresunds 
2011, Berlingskes Classical Musiccompetition 
2012, Concurso “Play For Life” – onde tocou 
o Concerto para violoncelo de Lalo com a 
Sinfónica da Rádio Dinamarquesa – e Concurso 
Internacional de Música de Estocolmo. Em 2016, 
ganhou o Concurso Dinamarquês de Cordas 
e recebeu o P2 Talentprize e o Sonnning 
Talenprize Öresunds. Estudou com Mats Rondin 
no Conservatório de Malmö e estuda actual‑
mente na Academia Real Dinamarquesa com 
Toke Møldrup. Têm ‑lhe sido concedidas várias 
bolsas de mérito na Dinamarca, entre as quais 
as Bolsas Valdemar van Hauens, Christian P. e 
Hustrus e Jacob Gades Talentprize.

No Verão de 2014 tocou o Concerto para 
violoncelo de Dvořák, em Cracóvia e Varsó‑
via, com a Orquestra Sinfónica de Jovens 
DUSIKA, numa digressão que terminou na 
Sala de Concertos Tivoli em Copenhaga. 
Nesse mesmo Verão tocou o Concerto de 
Saint ‑Saëns com a Orquestra Sinfónica “Arco”, 
também na Sala Tivoli. No Verão de 2015 tocou 
Elgar numa nova colaboração com a Orques‑
tra de Jovens DUSIKA, numa digressão que 
incluiu um concerto em Praga. Em 2017 estreia‑
‑se com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música e a Orquesta Ciudad de Granada.

Jonathan Swensen foi convidado duas 
vezes para tocar no Langvad Chamber Music 
Jamboree (Dinamarca), pelo Director Artístico 
Thomas Bowes. Interpretou obras importantes 
de música de câmara de Korngold, Debussy, 
Brahms, Mozart e Dohnányi. Participou também 
no festival Arcadia Music no Reino Unido.
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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 Olari Elts, Peter 
Eötvös, 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 Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm cola‑
borado com a orquestra constam os nomes de 
Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Felicity Lott, António Mene‑
ses, Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise 
de la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair ou o Quarteto Arditti. Diver‑
sos compositores 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 Dusa‑
pin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, George Aper‑
ghis e Heinz Holliger, a que se junta em 2017 o 
compositor britânico Harrison Birtwistle.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempora‑
das apresentou ‑se nas mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 

Santiago de Compostela e Brasil, e ainda no 
Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos 
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven e Rachmaninoff. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines” ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os concer‑
tos para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e 
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco‑
lha dos Críticos na revista Gramophone. Em 
2014 surgiu o CD monográfico de Luca Fran‑
cesconi, seguindo ‑se em 2015 um disco com 
obras de Unsuk Chin, ambos com gravações 
ao vivo na Casa da Música. Na temporada de 
2017, a Orquestra apresenta a integral das 
Sinfonias de Brahms e obras ‑chave como o 
Requiem de Mozart, War Requiem de Britten, 
Earth Dances de Harrison Birtwistle e Via Sacra 
de James Dillon, além das estreias nacionais 
de encomendas da Casa da Música a Magnus 
Lindberg e Pascal Dusapin.

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
Afonso Fesch*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Tünde Hadadi
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*

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

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Jean Loup Lecomte
Rute Azevedo
Hazel Veitch
Theo Ellegiers
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Luís Norberto Silva
Francisco Moreira

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov*
Feodor Kolpachnikov
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Sharon Kinder
Michal Kiska
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Pedro Miguel Silva

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa

*instrumentistas convidados
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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.

SDC INVESTIMENTOS 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

PHAROL, SGPS, S.A.

PORTO EDITORA, 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

DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

RAR 

NEW COFFEE 

PATHENA / I2S

PRIMAVERA BSS

LUCIOS

 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 INSTITUCIONAL


