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1ª PARTE

James Dillon
Via Sacra, ciclo para orquestra 
(1999; c.40min)

1. Genos
2. Sigma’s Polka
3. Gamma Lugubre
4. Lapsus (ex machina…)

2ª PARTE

Olivier Messiaen
Hymne (1932/1946; c.12min)

Benjamin Britten
Sinfonia da Requiem (1940; c.20min)

1. Lacrymosa –
2. Dies irae –
3. Requiem aeternam

PORTRAIT JAMES DILLON IV: COMPOSITOR EM ASSOCIAÇÃO



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO APOIO ANO BRITÂNICO

Entrevista a James Dillon e Peter Rundel 
sobre o programa do concerto

https://vimeo.com/212102496
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James Dillon
GLASGOW, 29 DE OUTUBRO DE 1950

Via Sacra, ciclo para orquestra

Nas palavras do compositor escocês James 
Dillon, “a nossa experiência da música tem um 
efeito quase religioso”. Via Sacra (1999), obra 
encomendada pela Sociedade Filarmónica 
de Bruxelas para a celebração de Bruxelas 
como Cidade Europeia da Cultura em 2000, 
está longe de preceitos religiosos, sendo antes 
uma espécie de sagração do som, guiada pelo 
fascínio da imaterialidade do fenómeno sonoro 
e das múltiplas formas de o experienciar. O 
título alude à cultura da Antiguidade (em que 
Dillon vê um sentido do sagrado “mais rico, não 
aprisionado por teólogos e igrejas”) e refere
se “à crença de que o acto de consagração 
por nomeação ou ritual (usualmente envol
vendo fogo ou água) separa regiões de caos 
e de ordem”.

A obra divide se em 4 peças: Genos, Sig‑
mar’s Polka, Gamma Lugubre e Lapsus (ex 
machina...), de sonoridades contrastantes entre 
si. Os títulos denunciam o passado extraordi
nariamente multifacetado de Dillon, que incluiu 
coisas tão diversas como estudo de arte e 
design, arquitectura, experiência com música 
tradicional e rhythm’n’blues, estudo de ritmo de 
música indiana e, mais pertinente no contexto 
de Via Sacra, estudo de acústica e contacto 
com o mundo da física nuclear. Foi intenção 
do compositor que os títulos exprimissem de 
algum modo formas diferentes de energia.

Genos (palavra grega que designava um 
grupo social de descendência comum, aqui 
empregue para veicular uma ideia de origem) 
espelha um dos aspectos que Dillon explora no 
todo da Via Sacra: a gestão entre uma escrita 

horizontal/linear/polifónica (i.e., partindo de 
linhas melódicas) e uma escrita vertical/colu
nar/harmónica (i.e., partindo de combinações 
de sons em simultâneo). Em Genos, a ideia é 
que a música começa num sentido essencial
mente linear, com fragmentos melódicos que 
se mesclam numa textura densa, tornando se a 
configuração cada vez mais vertical ao longo da 
peça e desembocando em acordes finais que 
derivam desses elementos melódicos iniciais, 
surgindo enfim em bloco, numa expressão que 
abre a porta a uma ideia de pathos.

Sigmar’s Polka nasce de um episódio impro
vável vivido pelo compositor: uma conversa 
telefónica sobre pintura em que Dillon ouve mal 
o nome do pintor polaco Sigmar Polke, imagi
nando antes a expressão que ficou como título 
desta segunda peça, numa alusão totalmente 
acidental à polca (“A Polca de Sigmar”). Dillon 
aproveitou o potencial alusivo do título, sendo 
a letra grega sigma (∑) utilizada na física para 
representar certo tipo de energia; por outro 
lado, integrou ritmos derivados da polca na 
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textura da peça, que é a mais heterofónica das 
quatro peças (nela se sobrepondo enunciações 
da mesma linha melódica com um ligeiro desfa
samento). O ambiente sugere algo de poten
cialmente violento mas não meramente no 
sentido imediato e superficial do fortissimo 
explosivo; antes uma qualidade ameaçadora, 
uma expressão de perigo iminente, subterrâ
neo, interior. Começa com uma célula rítmica, 
derivada da polca, que persiste e se trans
forma aos poucos; mais tarde, linhas indivi
duais muito rítmicas vão sendo sobrepostas 
e começam a diluir se no resultado conjunto 
das várias camadas (em interacção quase 
canónica, lembrando a técnica da micropoli
fonia de Ligeti).

Gamma Lugubre, também ela de propen
são mais linear, alude no título aos raios gama 
e pressupõe, como o nome indica, uma energia 
sombria. Pretende se um contraste com Genos 
e Sigmar’s Polka, em termos de registos: aqui 
fica se num espectro reduzido de frequências, 
sombrio, que favorece os sons fundamentais e 
seus harmónicos mais próximos, só ocasional
mente florescendo para um registo mais cheio 
e aberto. O material melódico parece emanar 
como consequência da massa sonora (espe
cialmente a partir das cordas e do clarinete 
baixo), lento e escuro, com interjeições de viola 
de arco ritmadas que lhe contrastam e cuja 
aparição recorrente cria tensão (esse mate
rial da viola relaciona se com o efeito dos acor
des finais de Genos, também eles persistentes 
e imbuídos de uma certa tristeza essencial).

Finalmente, Lapsus (ex machina...) traz no 
seu âmago a metáfora de uma máquina cujo 
funcionamento quebra recorrentemente. Aqui, 
desde logo os pulsares regulares e precisos, 
persistentemente entrecortados, mostram que 
volta a ser priorizado o vertical, estático, sobre 
o linear. Chegada esta última peça, facilmente 

se observa que em toda a Via Sacra de Dillon 
há o denominador comum das texturas ricas, 
do ritmo assertivo, do cuidado com as subtile
zas de orquestração, até mesmo no desfrutar 
do som a mover se dentro da própria orquestra 
– ou, falando em termos mais visuais, a notação 
a percorrer as pautas da página, óptica muito 
adoptada por Dillon no processo criativo. Dillon 
repensa a orquestra como uma paisagem ou 
topografia, valorizando de forma especial a 
experiência sensorial completa do ouvinte. 
Ressalta a importância dos efeitos tímbricos 
e harmónicos cuidadosamente doseados, do 
efeito acústico (tão caro a quem se interessou 
tanto pela física do som) sabiamente calcu
lado e optimizado em todos os parâmetros 
da escrita. A esse traço, inestimável em toda 
esta grande obra, não será alheio certamente 
o exemplo do compositor que se segue no 
programa, muito admirado por Dillon. 



5

Olivier Messiaen
AVIGNON, 10 DE DEZEMBRO DE 1908

CLICHY, 27 DE ABRIL DE 1992

Hymne

Olivier Messiaen foi um dos mais idiossincrá
ticos e influentes compositores nascidos na 
primeira metade do século passado. Tendo 
sido em 1936 um dos fundadores do grupo 
conhecido como La Jeune France (do qual 
faziam parte também André Jolivet, Jean 
Yves Daniel Lesur e Yves Baudrier), destacou
se por desenvolver desde cedo uma aborda
gem composicional e estética de contornos 
pessoalíssimos e grandemente idiossincráti
cos, que seriam até objecto de tratados escri
tos pelo próprio. Teve um papel fundamental 
nos desenvolvimentos da música do século 
XX, não apenas através dos caminhos estilís
ticos e técnicos apontados na sua obra como 
também, muito significativamente, no âmbito 
da sua actividade como professor no Conser
vatório de Paris. Nessa instituição, onde estu
dara composição com Paul Dukas, haveria de 
inspirar alguns dos nomes incontornáveis da 
composição europeia da geração seguinte a 
perseguirem um caminho igualmente individual 
e único – é o caso de Boulez, seu aluno mais 
famoso e reverenciado, bem como de Tristan 
Murail ou Iannis Xenakis. 

 A obra de Messiaen que figura no programa 
deste concerto – Hymne, originalmente inti
tulado Hymne au Saint ‑Sacrement – data 
da juventude do compositor, sendo anterior 
aos seus 25 anos de idade. Foi composta em 
1932 em Paris – no mesmo período em que 
surgiram Les Offrandes Oubliées (1930) ou 
Le Tombeau Resplendissant (1931) – e teve a 
sua estreia no ano seguinte, sob a direcção de 

Walter Straram. Figuraria também no primeiro 
concerto da Jeune France em 1936. Contudo, 
a partitura original acabaria por desapare
cer durante a II Guerra Mundial, o que moti
vou Messiaen a realizar a incomum tarefa de 
reconstituir de memória uma obra sua, anos 
depois de a ter composto originalmente. 
Não nos é possível saber até que ponto esta 
segunda versão, ouvida pela primeira vez em 
1947 em Nova Iorque (sob a batuta do lendário 
Leopold Stokowski), difere da partitura original. 
Em todo o caso, a peça permaneceu uma rari
dade obscura na obra de Messiaen por muitas 
décadas. A cidade onde foi escrita a primeira 
versão só acolheria uma audição pública da 
obra em 1958, dirigida por Igor Markevitch. 
Uma difusão mais significativa deste item da 
obra do compositor perante o público generali
zado só ocorreria de facto após a morte do seu 
autor em 1992, seis décadas depois da escrita 
da primeira versão da partitura.

Como o título desta obra indica – e como, 
de resto, é característico do todo da obra de 
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Messiaen –, a fé católica está no âmago da 
concepção musical que lhe subjaz. Apesar de 
todo o entusiasmo do compositor pela Eucaris
tia – a que se refere o título da peça –, Messiaen 
não se mostrou particularmente enlevado pelo 
resultado, tendo referido a obra como “acima 
de tudo caracterizada pelos seus efeitos de 
cor”. Após a primeira apresentação pública, 
houve no entanto opiniões divergentes, como a 
de Paul le Flem, para quem Hymne evocava “um 
misticismo onde o êxtase e o fervor são combi
nados... Fervor religioso, serenidade e violência 
humana são retratados através de meios musi
cais ousados ao ponto da ferocidade”.

A abertura da peça é – nas palavras do 
próprio Messiaen – “como uma rajada de 
vento”. Nela se pode ouvir desde logo o fascí
nio pela cor harmónica que o compositor 
reconhecia como traço essencial da obra – 
comum, de resto, a praticamente tudo o que 
viria a escrever mais tarde – e pela relevân
cia dada ao efeito tímbrico na orquestração. 
Essa primeira ideia musical contrasta com 
um tema longo, sereno, bem lento, que se lhe 
segue, destinado por Messiaen ao naipe das 
cordas (em número mais reduzido). Os dois 
materiais musicais nucleares são contrapos
tos e combinados num desenvolvimento – 
cujo início se reconhece facilmente por um 
ambiente cheio e animado que contrasta com 
o que o precedeu. Após a retoma do material 
lento, resta uma secção em jeito de coda, na 
qual Messiaen, com a sua característica sines
tesia, denotou que “azuis violetas e verdes se 
elevam até ao vermelho e dourado da fanfarra 
terminal” que encerra a peça em tons plenos 
de vida e celebração.

Benjamin Britten
LOWESTOFT, 22 DE NOVEMBRO DE 1913

ALDEBURGH, 4 DE DEZEMBRO DE 1976

Sinfonia da Requiem

Tal como no caso do Hymne de Messiaen, a 
peça que encerra este programa é também 
obra de um compositor ainda jovem: data dos 
26 anos do seu autor, Benjamin Britten, nascido 
em Inglaterra apenas cinco anos depois de 
Messiaen. De estilo também avesso a normas 
dogmáticas, escolas e traços estilísticos prede
finidos, desenvolveu uma escrita em que se 
entrevêem referências às tradições musicais 
inglesas (desde o folclore aos ensembles vocais 
ou mesmo ao culto da obra de Purcell, que muito 
admirava), configurando no entanto uma lingua
gem ecléctica, atenta aos desenvolvimentos 
musicais do seu tempo embora resguardada 
das vanguardas. 

Também a escrita desta peça está envol
vida no inescapável quadro da guerra. Não 
se confunda, contudo, a Sinfonia da Requiem 
com o War Requiem, escrito décadas depois. A 
Sinfonia da Requiem, a maior das obras de Brit
ten para orquestra, teve uma gestação sinuosa. 
Foi escrita em 1940, por encomenda feita no 
ano anterior pelo British Council para comemo
ração de uma entidade muito importante a nível 
internacional – que, conforme Britten só mais 
tarde viria a saber, era nada mais nada menos 
do que o Governo do Japão, que então cele
brava o 2600º aniversário da dinastia no poder 
com encomendas feitas a vários composito
res de renome (entre os quais Richard Strauss 
e Jacques Ibert). No entanto, o governo japo
nês acabaria por se mostrar pouco honrado, 
rejeitando a peça em virtude das suas referên
cias à liturgia católica: não apenas o próprio 
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título da peça as evidencia, como também a 
reforçam os títulos dados aos seus três anda
mentos: Lacrymosa, Dies irae e Requiem aeter‑
nam. Note se que, apesar da aparente adesão 
ao texto latino típico de uma missa de defun
tos católica, a obra é exclusivamente orques
tral. A alusão a esse texto, bem como o carácter 
de uma “missa de requiem” puramente instru
mental (em nada coadunado com a forma 
tradicional de uma sinfonia), ganham sentido 
com a dedicatória feita por Britten à memória 
dos seus pais. Com esta sinfonia, Britten procu
rou “transmitir através da música os sentimen
tos de dor, compaixão, terror e aspiração ao 
repouso eterno”.

Lacrymosa abre a peça com ímpeto rítmico 
feroz, seguido de um tema sombrio ascen
dendo aos poucos nos violoncelos sobre um 
pulsar constante, passo lento, que sublinha o 
carácter fúnebre. O contraponto vai se insta
lando, abrindo a paleta sonora num cenário 
rico em cromatismos (numa impressionante 
variedade harmónica!) e num clima de deso
lação e tragédia que se estende por todo o 
andamento. O segundo andamento, Dies irae, 
com a sua entrada das flautas em pianissimo, 
contrasta pela grande vivacidade e dinamismo, 
pelo recorte rítmico e pela rudeza de contras
tes tímbricos. Pelo meio, um solo de saxofone 
traz uma estranha reminiscência de marcha 
fúnebre, numa versão metamorfoseada do 
tema do andamento anterior, quase dissimu
lada entre outras linhas instrumentais. No final 
do andamento, chega se a um repouso que 
conduz sem interrupção ao Requiem aeter‑
nam, último andamento da peça, que começa 
com uma hábil e encantadora combinação de 
luz serena e sombras subtilmente matizadas. 
A primeira secção traz três flautas entoando 
um tema apaziguado sobre um acompanha
mento suave e balançante de harpa. A secção 

central desenvolve novamente o tema ouvido 
em Lacrymosa, agora em tom maior, dando 
depois lugar a uma reexposição em que cordas 
e harpa retomam aquela célula melódica em 
versão cromática. Os últimos compassos 
chegam com um profundo e contido acorde 
final que nos deixa o aconchego de uma resig
nação íntima e sincera, à qual só o silêncio tem 
como responder.

PEDRO ALMEIDA, 2017
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Peter Rundel direcção musical 

A profundidade da sua abordagem a partitu
ras complexas de todos os estilos e épocas, 
a par de uma grande criatividade dramatúr
gica, tornou Peter Rundel um dos maestros 
mais requisitados pelas principais orquestras 
europeias. É convidado regularmente para diri
gir a Orquestra da Rádio da Baviera, Orques
tra Sinfónica Alemã e Orquestra Sinfónica da 
Rádio de Berlim, Sinfónica da Rádio de Estu
garda, Sinfónica WDR de Colónia e orquestras 
das rádios de Hamburgo, SWR de Baden
Baden, Frankfurt, Saarland, ORF de Viena e 
Orquestra Nacional da RAI de Turim.

Dirigiu estreias mundiais de produções 
na Ópera do Estado da Baviera, Festwochen 
de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival de 
Bregenz e Schwetzinger SWR Festspiele, traba
lhando com encenadores prestigiados como 
Peter Konwitschny, Peter Mussbach, Philippe 
Arlaud, Heiner Goebbels, Reinhild Hoffmann, 
Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) e Willy 
Decker. O seu trabalho na ópera inclui o repertó
rio tradicional (dirigiu A Flauta Mágica na Ópera 
Alemã de Berlim e König Kandaules, Hänsel und 
Gretel e As Bodas de Fígaro na Volksoper de 
Viena) e também produções de teatro musical 
contemporâneo inovador como Donnerstag do 
ciclo Licht de Stockhausen, Massacre de Wolf
gang Mitterer e as estreias mundiais das óperas 
Nacht de Georg Friedrich Haas, Ein Atemzug – 
die Odyssee de Isabel Mundry e Das Märchen 
e La Douce de Emmanuel Nunes. A produção 
espectacular de Prometheus, que Rundel diri
giu na Ruhrtriennale, foi premiada com o Carl
Orff Preis em 2013.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha
fen, Alemanha, e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver 

e Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen 
e Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg 
foi também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Entre 1984 e 1996, integrou como violi
nista o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvol
vido colaborações com o Ensemble Recher
che, Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble inter
contemporain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este 
agrupamento em importantes festivais euro
peus. Depois da aclamada produção Ring Saga 
(Wagner/Dove), gravada pelo canal de televi
são ARTE, Rundel dirigiu a estreia mundial da 
ópera de Francesco Filidei Giordano Bruno 
no Porto, em 2015, uma co produção entre 
a Casa da Música e o T&M Paris. A produ
ção foi ainda apresentada em Estrasburgo, 
Reggio Emilia, Milão, Caen e Paris. Em Março 
de 2016, dirigiu De Materie de Louis Andries
sen no Armory Hall de Nova Iorque, com ence
nação de Heiner Goebbels, uma produção que 
estreou na Ruhrtriennale 2014. Na temporada 
2016/2017, foi convidado pelo Teatro Argentino 
la Plata para apresentar De Materie e estreia
se no Gran Teatre del Liceu dirigindo pela 
primeira vez em Espanha a ópera Quartett de 
Luca Francesconi. 

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.



9

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 colaborado 
com a orquestra constam os nomes de Pierre
Laurent Aimard, Jean Efflam Bavouzet, Pedro 
Burmester, Joyce Didonato, Alban Gerhardt, 
Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina Ibragi
mova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Chris
tian Lindberg, Felicity Lott, António Meneses, 
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 artís
ticas 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 Aperghis 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 tempo
radas 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 integrais das 
Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos Concertos 
para piano e orquestra de Beethoven e Rachma
ninoff. 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 concertos para piano de 
Lopes Graça, pela Naxos, e o disco com obras 
de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos 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 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
James Dahlgren*
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
José Despujols
Andras Burai
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Emília Vanguelova
Roumiana Badeva
Maria Kagan
Tünde Hadadi
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*

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

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

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

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

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Sara Dias**
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira*
Gergely Suto

Saxofone
Fernando Ramos*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Pedro Miguel Silva

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean François Lézé

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões
Sandro Andrade*
Pedro Góis*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

Celesta
Vítor Pinho*

*instrumentistas convidados
**estagiária Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto



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

AGEAS PORTUGAL,

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

APDL – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

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.

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 PORTUGAL

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


