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ANO ÁUSTRIA

Orquestra 
Sinfónica
do Porto Casa da Música
Andrea Barizza direcção musical

Gustav Mahler
Sinfonia n.º 6, “Trágica” (1903-1904; c.80min)

1. Allegro energico, ma non troppo 
2. Scherzo
3. Andante moderato
4. Finale

Concerto sem intervalo.

Na impossibilidade de contar com a presença do maestro Michael Sanderling, por motivos de força 

maior, a Casa da Música agradece a Andrea Barizza a disponibilidade para dirigir, à última hora, a 

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música neste concerto.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

António Jorge Pacheco 
apresenta a Sexta de Mahler.

https://vimeo.com/306042210
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Gustav Mahler
KALISTE, 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

Sinfonia n.º 6, “Trágica”

Esta sinfonia vai suscitar muitos 
enigmas que só uma geração que tenha 
compreendido e digerido as minhas 
primeiras cinco pode vir a entender.

GUSTAV MAHLER

A Sexta Sinfonia de Mahler expressa a luta do 
Homem contra a matéria, a tentativa de afirmar 
a capacidade individual da vontade humana 
contra a violenta inevitabilidade do destino. 
No fim vence a resignação, a força do destino 
e a solidão fundamental do indivíduo singular 
– mas trata ‑se de uma vitória de Pirro para a 
matéria: através da derrota o Homem supera‑
‑se a si mesmo, alcançando esferas existen‑
ciais mais elevadas. A solidão, a ânsia por um 
inalcançável Olimpo e a pesada derrota corpo‑
ral são representadas simbolicamente por três 
instrumentos de percussão, cujo uso dentro 
de uma obra sinfónica é pioneiro: os choca‑
lhos de vaca (cowbells) simbolizando a soli‑
dão humana radical, a celesta sugerindo um 
Olimpo almejado, e o martelo (‘como um golpe 
seco de machado’) representando a derrota 
física e psíquica completa. Não se trata de 
instrumentos usados de modo colorístico ou 
tímbrico, mas sim de uma simbologia sonora 
funcional e explícita. A utilização destes instru‑
mentos e a sua localização específica dentro 
desta sinfonia obedecem mais a causalida‑
des extra ‑musicais (e extra ‑estéticas) do que 
a uma exigência musical concreta. Os golpes de 
martelo do último andamento são disto mesmo 
uma demonstração: segundo Alma Mahler (nas 

Recordações e Cartas), Mahler escreveu inicial‑
mente cinco golpes, reduziu ‑os depois a três, 
antes de eliminar o terceiro (depois da estreia 
absoluta) por razões de superstição, conven‑
cido de que o terceiro golpe do ‘machado’ acar‑
retaria a sua própria morte. Os chocalhos de 
vaca, entendidos como a última sonoridade 
perceptível quando se sobe cada vez mais 
alto nas montanhas alpinas, rodeado de ervas 
rasteiras, rochas aguçadas e ventos glaciares, 
materializam musicalmente um radical estar 
só no mundo tão característico da psicologia 
profunda de Mahler. 

O que levou Mahler (num momento da sua 
vida de notável esplendor profissional e de 
enorme felicidade conjugal) a compor uma 
obra tão dramática, existencialmente nega‑
tivista e essencialmente trágica, permanece 
um enigma. Casado com Alma Schindler desde 
Março de 1902, Gustav Mahler compôs parte 
da Quinta Sinfonia para ela. Também a Sexta 
Sinfonia lhe é largamente dedicada: o segundo 
tema do primeiro andamento é conhecido 
como o ‘Tema de Alma’ e o Andante mode
rato é um seu retrato. Ainda em 1902 nasceu 
Maria Anna, a primeira filha do casal. Em 1904 
a segunda, Anna Justina. Apesar da dife‑
rença de idades do casal ser superior a vinte 
anos e de Gustav Mahler ter imposto a Alma 
a proibição de compor música, a família vivia 
momentos de felicidade e bem ‑estar. Para‑
lelamente à composição da Sexta Sinfonia, 
Mahler completou o ciclo de canções Kinder
totenlieder (‘Canções fúnebres das crian‑
ças’, sobre poemas de Friedrich Rückert) e 
a própria Alma Mahler se questionou seria‑
mente sobre a razão dessa necessidade cria‑
tiva fúnebre do seu marido: “Eu posso entender 
que se escrevam textos tão lúgubres quando 
se perderam os filhos. Friedrich Rückert não 
escreveu estes versos por pura fantasia, mas 
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sim quando passou pela perda mais terrível da 
sua vida, a morte dos seus filhos [por escar‑
latina]. Mas o que não posso entender é que 
se cante a morte dos filhos quando meia hora 
antes se esteve a brincar com eles, a beijá
los e a abraçá los.” Esta aparente necessi‑
dade de permanente reflexão sobre a morte 
e sobre a vacuidade do destino humano – 
mesmo quando a vida floresce e se conquis‑
tam públicos e críticos – encontra na Sexta 
Sinfonia a sua expressão mais intensa e dolo‑
rosa. As luminosas caminhadas solitárias na 
alta montanha dos Alpes austríacos (com a 
companhia apenas dos chocalhos de vacas) 
conduzem Mahler à profundidade tenebrosa 
da sua psique (onde os violentos golpes de 
martelo repercutiam intensamente). Entre a 
imagem de um herói inserido na vastidão da 
Natureza da Primeira Sinfonia e os complexos 
processos psicológicos profundos da Nona 
Sinfonia, a Sexta revela uma mente ao mesmo 
tempo perturbada e visionária, confiante e 
aterrada, desejosa de viver mas contemplando 
a morte olhos nos olhos. Quando terminada a 
composição, Gustav e Alma passaram vários 
serões tocando passagens inteiras desta sinfo‑
nia. Segundo Alma Mahler, nos momentos de 
maior intensidade desfaziam ‑se em lágrimas, 
chorando copiosamente. 

O primeiro andamento – Allegro energico, ma 
non troppo (em Lá menor) – define ‑se como 
uma marcha imparável e impiedosa, de fôlego 
ininterrupto e carácter vincado. A modulação 
de Lá maior para Lá menor, feita directamente, 
sem progressões harmónicas intermédias, 
assume uma grande importância e constitui 
um primeiro símbolo musical: o de um obscu‑
recimento do discurso sonoro. Através do 
ritmo marcado e em contínua progressão, este 
andamento transmite a ideia de formação de 

material por meio de movimento e actividade. 
Depois de três decididas erupções do ritmo 
de marcha, Mahler introduz uma visão extra‑
‑territorial: entre sons graves dos contrabai‑
xos em Ré maior e sons agudos das cordas 
em tremolo (morendo) ouvem ‑se chocalhos 
de vacas – uma sonoridade sem alturas defini‑
das, sem harmonias, e sem ritmo notado. Trata‑
‑se de um enclave, uma zona do sensível nunca 
antes explorada pela música ocidental, “uma 
imitação realista de chocalhos longínquos de 
uma manada a pastar” (anotação da partitura). 
Segue ‑se um regresso progressivo ao território 
de base para este andamento se concluir numa 
fanfarra de júbilo dos trompetes e timbales: o 
Homem está ainda firme no mundo, mesmo se 
teve já uma visão da sua radical solidão. 

No segundo andamento – Scherzo (também 
em Lá menor) – Mahler dedica ‑se a uma das 
suas especialidades: criar distâncias incómo‑
das entre o que a música ‘promete’ e aquilo 
que de facto oferece. Este andamento consiste 
num jogo alternado de danças, compassos e 
métricas: uma sequência de caricaturas de 
Ländlers e Minuetos, ou simplesmente uma 
brincadeira de crianças endiabradas interca‑
ladas por dois Trios serenos e tranquilos. Num 
parodístico baile de máscaras fantasmagóri‑
cas, Mahler dá expressão musical concreta ao 
que Thomas Mann viria a caracterizar como 
“amor por um mundo, no qual já não se acre‑
dita minimamente”. 

O Andante moderato, em Mi bemol maior, 
aproxima ‑se tanto do tema ‑Alma do primeiro 
andamento como do Adagietto da Quinta Sinfo‑
nia, sendo, por isso mesmo, um andamento 
implicitamente dedicado a Alma Mahler. Osci‑
lando entre um lirismo exacerbado de cariz 
‘pós ‑schubertiano’, passagens quase Berceuse, 
erupções apaixonadas e subtis confidências 
poéticas, ele parece sugerir uma reflexão sobre 
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o universo feminino que rodeava Mahler – em 
primeiro lugar a sua esposa, mas também as 
duas filhas e a sua irmã, com quem Mahler viveu 
mais de dez anos em regime de quase matrimó‑
nio. Considerado pelos vários analistas como 
um andamento extra ‑territorial (desde logo pela 
longínqua tonalidade) e de difícil compreensão, 
pode ser ouvido como um momento de intros‑
pecção profunda, uma reflexão sobre o ‘femi‑
nino’ nas suas mais variadas formas. 

Com o Finale chegamos à catarsis, um dos 
andamentos emocionalmente mais dramáti‑
cos de toda a música ocidental. No plano da 
arquitectura global ele impõe ‑se como uma 
leitura renovada – mais intensa, mais séria – 
do primeiro andamento. Com a diferença que 
desenvolverá um sentido de catástrofe contí‑
nua, irreversível e conclusiva. A ‘catástrofe’ 
deste andamento não reside em associações 
extra ‑musicais ou programáticas, mas sim no 
próprio desenrolar musical dos acontecimen‑
tos sonoros: é o desenvolvimento imanente da 
música que gera a catástrofe. Não só a ideia 
de ‘reprise’ é totalmente ultrapassada pela 
potência ‘irrepetível’ do material, como parece 
não se conseguir deixar de tentar impor um 
discurso impossível. Na luminosa observação 
de Erwin Ratz, o ‘fim’, a ‘morte’, a derrota sem 
apelo do herói adquire aqui um novo sentido: 
o Homem cumpriu a sua missão. Mesmo que 
tenha aparentemente perdido, que tenha sido 
lançado no mais fundo dos abismos, a sua indi‑
vidualidade alcançou esferas mais elevadas. 
Deste modo a morte não é um fim: os golpes 
violentos do martelo aniquilam o elemento 
físico e psicológico, mas é através dessa 
destruição que se alcançam novos, infinitos e 
impalpáveis universos. 

PAULO PEREIRA DE ASSIS, 2010
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Andrea Barizza direcção musical

Andrea Barizza é maestro assistente de 
Michael Sanderling na Filarmónica de Dresdner. 

Depois de se diplomar em piano no Conser‑
vatório Giacomo Puccini, na sua cidade natal 
(La Spezia), frequentou masterclasses inter‑
nacionais com Lazàr Berman, Piero Rattalino, 
Andrea Lucchesini, Bruno Canino e Sergio Perti‑
caroli. Desde a adolescência, tem sido membro 
activo de agrupamentos de música de câmara. 
Foi pianista de inúmeros músicos célebres, 
tendo acompanhado solistas do Teatro Carlo 
Felice (Génova). Posteriormente mudou‑se 
para Dresden para estudar direcção de orques‑
tra na Universidade de Música Carl Maria von 
Weber, sob orientação de C. Kluttig (bachare‑
lato) e S. Leissner (mestrado). Paralelamente, 
continuou a frequentar masterclasses pela 
Europa com figuras como Bellugi (Florença) e 
Jurovskij (Berlim).

Em Maio de 2015, ganhou o 2º Prémio no 
Concurso Internacional de Direcção das Univer‑
sidades da Alemanha Central, tendo dirigido a 
Sinfónica MDR no concerto de laureados em 
Weimar.  Trabalhou como co‑repetidor (acom‑
panhamento de cantores) na Landesbühne 
Sachsen de Dresden e foi assistente coral no 
Coro Filarmónico de Dresden. Em 2016 foi 
assistente do maestro principal e co‑repeti‑
dor na Ópera Estatal de Dresden. Em Outu‑
bro do mesmo ano, foi convidado para dirigir 
o concerto do septuagésimo aniversário de 
Viktor Tretyakov na Academia de Artes de 
Astana (Cazaquistão). Aí teve a oportunida‑
der de trabalhar com renomeados violinistas, 
incluindo Berlinsky, Vorona e Tretjakov. Em 2017 
trabalhou como maestro assistente na produ‑
ção da ópera Das schlaue Füchslein de Janáček, 
na Universidade de Música de Dresden. 

Ao longo da sua carreira teve a oportu‑
nidade de dirigir a Filarmónica de Plauen 
Zwickau, a Sinfónica de San Remo, a Orques‑
tra da Ópera Estatal de Dresden, a Sinfónica de 
Abruzzo, a Academia de Solistas da Orques‑
tra Filarmónica do Cazaquistão Ocidental, a 
Orquestra de Landesbühnen Sachsen, a Filar‑
mónica Bacau, a Orquestra de Eisenach, a 
Neue Lausitzer e as Filarmónicas de Cracóvia, 
da Morávia e de Teplice.

É bolseiro do fundo Richard‑Wagner‑Ver‑
band. Em 2017 foi convidado para dirigir o 
concerto de gala da cerimónia de entrega dos 
Prémios George Apostu. 

Desde Setembro de 2018, é o Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Filarmónica 
Mihail Jora de Bacau.  
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

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, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado 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, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalharam 
também com a orquestra, no âmbito das suas 
residências artísticas na Casa da Música, desta‑
cando‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jona‑
than Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, 
Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger e Harrison Birtwistle, 
a que se junta em 2018 o compositor austríaco 
Georg Friedrich Haas.

A Orquestra tem‑se apresentado também 
em prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter‑
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compos‑
tela e Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques‑
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate‑
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi‑
res 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. Nos últimos anos surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2018, a Orques‑
tra apresenta um conjunto de obras‑chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre‑
tada cantata GurreLieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém‑des‑
coberta de Stravinski, um cine‑concerto com o 
filme Há Lodo No Cais em celebração dos 100 
anos de Leonard Bernstein e as sonoridades 
inusitadas de um concerto de Haas ao lado de 
um quarteto de trompas alpinas!

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
Martyn Jackson*
Jenny Sacha*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Andras Burai
José Despujols
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Evandra Gonçalves
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*
Agostinha Jacinto*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
Paul Almond
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Ana Luísa Carvalho*
José Sentieiro
Flávia Marques*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Theo Ellegiers
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Virginia Corrales Rodriguez*
Tânia Rodrigo*

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

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

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer
Beatriz Baião*

Oboé
Aldo Salvetti
Tamás Bartók
Luciano Cruz*
Eldevina Materula
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
Pedro Silva*
Gergely Suto
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Liliana Reis*
Sandra Ochoa*
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Hugo Sousa*
Bohdan Sebestik
Luís Sousa*
Eddy Tauber
Pedro Fernandes*
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Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Carlos Leite*
José Almeida*
Ivan Crespo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé
José Afonso Sousa*

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*
Sandro Andrade*
Marcelo Pinho*
Luís Santiago*

Harpa
Ilaria Vivan
Emanuela Nicoli*

Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados



21 Dez Sex · 21:00 Sala Suggia
22 Dez Sáb · 18:00 Sala Suggia
A Bela Adormecida

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Rui Pereira guião e narração

Piotr Ilitch Tchaikovski A Bela Adormecida 

(versão reduzida)

Uma bela princesa é vítima de um feitiço terrí‑
vel, mal acaba de nascer: aos 16 anos picar ‑se ‑á 
numa roca de fiar e permanecerá adormecida 
durante 100 anos. O que a irá salvar, claro, é o 
beijo de um príncipe aventureiro. O mais clás‑
sico dos contos de fadas, assinado por Char‑
les Perrault, inspirou Tchaikovski a escrever um 
bailado que ganhou um lugar definitivo no reper‑
tório clássico – ainda que o próprio compositor 
não tenha tido oportunidade de assistir ao seu 
êxito internacional, que perdura até hoje. As 
orquestrações brilhantes e as melodias arre‑
batadoras do compositor russo continuam a 
emocionar e são a banda sonora perfeita para 
um Natal onde a fantasia é sempre bem ‑vinda.

16 Dez Dom · 12:00 Sala Suggia
Mahler Explicado
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 

Concerto comentado por Daniel Moreira

Gustav Mahler Sinfonia nº 6 (excertos)

Considerada por muitos a mais perfeita sinfo‑
nia de Mahler, a Sexta Sinfonia é sem dúvida 
uma das favoritas dos melómanos. De carác‑
ter premonitório por anteceder o período mais 
trágico da vida de Mahler, encontra ‑se rodeada 
de enigmas e mistérios. O que terá levado 
Mahler a escrever uma obra tão dramática 
num período coroado pelo sucesso profissio‑
nal e pela felicidade conjugal? Os comentários 
de Daniel Moreira guiam ‑nos através de uma 
das obras mais enigmáticas e marcantes da 
música ocidental.



ASSINATURAS 2019
O SEU LUGAR 
NUM NOVO MUNDO

Escolha de entre 15 assinaturas disponíveis, 
com descontos até 85%, e proporcione a 
amigos e familiares um ano inteiro de concer‑
tos de excelência.

Sinfónica Série Clássica
Série Descobertas
Sinfónica Fora de Série
Série Famílias
Sinfónica Temporada
Remix Ensemble
Barroca
Música Coral
Maravilhas do Novo Mundo
Integral das Sinfonias de Tchaikovski
Grandes Canções Orquestrais
Ciclo Piano Fundação EDP
Ciclo Jazz
Banda Sinfónica Portuguesa
Curso Livre de História da Música

Pessoas especiais merecem presentes espe‑
ciais. Fazer com que o Natal dos seus dure todo 
o ano só depende de si.

08 Jan Ter · 21:00 Sala Suggia
Nuno Ventura de Sousa

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

 
Franz Schubert Sonata em Si bemol maior, D. 960

–

Nikolai Medtner Sonata em Mi menor, op. 25 nº 2, 

“Vento da Noite”

 
Nuno Ventura de Sousa é o jovem pianista que 
abre o Ciclo de Piano 2019. Vencedor de cerca 
de 40 concursos nacionais e internacionais, o 
músico portuense de 22 anos diplomou‑se 
recentemente na Universidade do Norte do 
Texas sob a orientação do reputado pianista 
Vladimir Viardo, e realiza neste momento o 
mestrado em Viena com outra figura lendária, 
Jiracek von Arnim. Após numerosos recitais 
na Europa, EUA e Japão, regressa à Casa da 
Música com duas obras de grande enverga‑
dura, verdadeiros monumentos do repertório 
para piano. A Sonata D.960 é uma das últimas 
obras que Schubert compõe antes de morrer.
De dimensões gigantescas e com belíssimos 
momentos líricos, é uma espécie de testa‑
mento do compositor. Não menos monumen‑
tal é a Sonata de Nikolai Medtner, dedicada 
pelo grande compositor russo ao seu amigo 
Sergei Rachmaninoff, que rapidamente reco‑
nheceu a sua qualidade extraordinária.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


