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Abertura Oficial Ano do Oriente

O fascínio que o Oriente sempre 
despertou na sociedade Ocidental  
permanece imaculado nas melodias 
de Borodin ou na exuberância ceri-
monial de Prokofieff. A tradição an-
cestral do teatro de rua leva-nos a 
conhecer a cidade de Hong Kong 
pela mão de Unsuk Chin, Compo-
sitora em Residência em 2014, e a 
poesia japonesa serve de inspiração 
a Hans Zender. O Gamelão encan-
ta os compositores portugueses, e a 
música coral convida-nos à medita-
ção e ao contacto com a religião bu-
dista. O fado, expressão intemporal 
da saudade, faz-se ouvir na voz de 
Kumico Tsumori.

17 Jan
2 1:00 SALA SUGGIA

Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música

alexander shelley direcção musical

18 Jan
16:00 SALA 2

enseMble de GaMelãO 
Jorge queijo e Maria Mónica direcção musical

18 Jan
18:00 SALA SUGGIA

reMix enseMble 
casa da Música

Peter rundel direcção musical
Marisol Montalvo soprano  
Victor Pereira clarinete

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por rui Pereira 

19 Jan
18:00 SALA SUGGIA

cOrO casa da Música
Paul Hillier direcção musical

19 Jan
2 1:00 SALA 2

KuMicO tsuMOri 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Na Fila I nº 5 foi colocada uma obra de João Ferro 

Martins (Mike, 2014) que integra a exposição do 

Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da 

colaboração com a Fundação EDP, mostram -se 

outras duas obras: do mesmo artista, Composição 

Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os 

restantes artistas e obras estão patentes a público 

na Galeria da Fundação EDP (de 3ª a dom., das 13h 

às 18h até 23 de Março).

MECENAS PROGRAMAS DE SALA

PATROCINADOR 
ANO ORIENTE

APOIO ANO ORIENTE
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17 JANEIRO 2014
21:00 SALA SUGGIA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Alexander Shelley direcção musical 

Alexander Borodin
Nas estepes da Ásia Central [1880; c.9min.]

Unsuk Chin
Rocaná [2008; c.21min.; estreia nacional]

Sergei Prokovieff
Suite Cita [1915; c.20min.]

1. Adoração de Veles e Ala
2. Tchujbog e a dança dos espíritos negros
3. A noite
4. Partida de Lolly e o Cortejo do Sol

Concerto sem intervalo

Portrait Unsuk Chin I – Compositora em Residência
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Alexander Borodin
são petersburgo, 11 de novembro de 1833

são petersburgo, 27 de fevereiro de 1887

Nas estepes da Ásia Central

Borodin repartiu a sua vida entre as 
suas duas grandes paixões – a ciência 
(a química, em particular) e a música. 
Sendo ambas tão exigentes e absorven-
tes, não admira que tenham entrado 
em conflito. Já o seu professor de quí-
mica, Nikolay Nikolayevich Zinin, lhe 
dizia: “Senhor Borodin, ocupe -se um 
pouco menos de canções. Deposito em 
si todas as esperanças para meu suces-
sor, mas só pensa na música: não pode 
perseguir duas presas em simultâneo”. 
E, reciprocamente, a partir do momen-
to em que assumiu profissionalmente 
a carreira científica e académica, era-
-lhe difícil encontrar tempo para com-
por: muitas obras arrastavam -se por 
vários anos; e outras, como a célebre 
ópera Príncipe Igor, nunca chegaram a 

ser finalizadas. Como melómanos, la-
mentamos o facto de Borodin não se 
ter dedicado exclusivamente à compo-
sição: teria completado o Princípe Igor, 
por exemplo, e teria certamente escri-
to outras obras. No entanto, a verdade 
é que foi também um notável cientista 
e académico, e ainda hoje é recordado 
o seu trabalho nessa área.

Nas estepes da Ásia Central é das mais 
célebres obras do compositor. Foi es-
crita para as celebrações dos 25 anos 
do reinado do Czar Alexandre II, e es-
treada a 8 de Abril de 1880, em São Pe-
tersburgo. Rapidamente se tornou um 
grande sucesso – na Rússia e, pouco 
depois, no estrangeiro.

A obra é programática: através dos 
sons da orquestra, é -nos contada uma 
história, explicitada detalhadamente na 
nota de programa que acompanha a par-
titura. Como seria de esperar neste con-
texto, a temática é nacionalista, exaltan-
do a Rússia e a unidade entre o Ocidente 
e o Oriente – conquistada pela força, 
mas confirmada em paz. Sigamos, passo 
a passo, a correspondência entre a nota 
de programa e a música:

“Numa região desértica da Ásia Central, 
ressoa pela primeira vez uma tranquila 
canção russa.”

– É o primeiro tema, uma melodia 
simples, digna e gentil (ouvida primeiro 
no clarinete, depois na trompa), sobre 
um fundo rarefeito e estático, uma úni-
ca nota sustentada no registo agudo dos 
violinos. A melodia simboliza a Rússia; a 
nota isolada dos violinos, o deserto.

“Ouvem ‑se a aproximar passos de cava‑
los e a melopeia de uma canção oriental.”

– Segue -se um motivo ascendente com 
pizzicatos nas cordas, que representa a 
caminhada da caravana. Aparece então 
o segundo tema – uma melodia mais es-
cura e lamentosa no corne inglês, com 
alguns elementos exóticos que evocam 
o Oriente –, sempre sob o fundo de uma 
nota muito aguda nos violinos.

“Uma caravana atravessa a imensidão 
da estepe, escoltando um destacamento 
russo. A sua longa viagem será efectua‑
da com toda a segurança, protegida pelas 
forças armadas dos vencedores.”

– Volta então o motivo dos pizzicatos, re-
presentativo da caravana. Segue -se uma 
passagem mais longa, em que os temas 
iniciais são repetidos de forma variada, 
em orquestrações cada vez mais ricas e 
densas. Até aqui, os temas continuam se-
parados: ouvimos sempre um de cada vez.

“A caravana afasta ‑se a pouco e pouco. 
Os cantos pacíficos de vencedores e venci‑
dos unem ‑se numa única harmonia, cujos 
ecos soam por muito tempo na imensidão 
da estepe, antes de morrerem ao longe”.

– A união dos cantos é representada 
pela sobreposição dos dois temas: ini-
cialmente, nos violinos (1º tema) e oboé 
(2º tema); depois, com mais instrumen-
tos. A música desvanece -se gradualmen-
te então, desaparecendo na distância.

 

Unsuk Chin
seul, 14 de julho de 1961

Rocaná

“Na minha música, procuro reproduzir 
as incríveis visões de luzes ofuscantes 
e iridescentes que povoam os meus so-
nhos, através de um jogo de claro -escuro 
e de cores que flutuam na peça, forman-
do uma escultura sonora fluida.”

Estas são palavras de Unsuk Chin, 
Compositora em Residência na Casa 
da Música em 2014 (no âmbito do Ano 
do Oriente). O fragmento dá bem con-
ta de aspectos centrais na sua aborda-
gem compositiva: o lado onírico e a 
metáfora da luz. 

Este último aspecto é particularmen-
te evidente em Rocaná. O próprio títu-
lo – em sânscrito – traduz -se por “espa-
ço de luz”. Trata -se, em particular, de 
tentar traduzir em música certas pro-
priedades e fenómenos físicos associa-
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dos aos raios luminosos, como desvios 
e decomposições, reflexões e movi-
mentos de onda. Esses fenómenos fí-
sicos inspiram a escolha das sonorida-
des e das técnicas de composição.

Todos estes elementos – o onirismo, 
a metáfora da luz, a inspiração em mo-
delos científicos –, partilha -os Unsuk 
Chin com o seu mestre, György Ligeti, 
com quem estudou em Hamburgo, en-
tre 1985 e 1988. E outros ainda: o gos-
to por jogos; a atracção pelo absurdo; 
o diálogo irónico com referências mu-
sicais antigas; o fascínio por modelos 
matemáticos (a estrutura de Rocaná é 
inspirada pelas matemáticas fractais, 
um dos ramos da teoria do caos). No 
entanto, a sua música é muito diferente 
da de Ligeti: é mais na atitude estética 
do que no conteúdo do discurso musi-
cal que se situam as convergências. 

A música de Chin é também influen-
ciada por certas músicas extra -europeias, 
em especial o gamelão de Bali (ouça -se, 
em especial, o Concerto para Violino, de 
2001). Curiosamente, a música do seu 
país – a Coreia do Sul – não transparece 
muito na sua obra, o que talvez não cau-
se demasiada surpresa, se tivermos em 
conta que essa tradição está hoje mais 
ou menos perdida, interrompida que foi 
pela ocupação japonesa em 1910.

Voltemos, então, à obra desta noite. 
Vejamos o que nos diz a compositora, 
numa nota de programa:

“A música em Rocaná está em fluxo con-
tínuo. (...) [Nesse fluxo se forma] uma es-
cultura sonora, que podemos observar 

sob os ângulos mais diversos, pois as es-
truturas internas estão em perpétua mu-
tação. Ainda que a música dê por vezes 
uma sensação de imobilidade, impul-
sos subtis, interacções e reacções con-
tinuam presentes. Certos elementos 
regressam recorrentemente, embora 
sempre de forma variada. (...) Estruturas 
ordenadas entram abruptamente em fa-
ses de turbulência, e vice -versa.”

Esta nota dá bem conta do carácter vo-
látil do discurso musical: rapidamen-
te passamos de um ambiente sonoro 
para outro muito diferente, e sempre 
de modo bastante imprevisível. Por 
exemplo, a obra começa logo com um 
carácter nervoso e inconstante, opon-
do violentos ataques e fragmentos 
marciais nos metais (coloridos pela 
percussão) a paisagens estáticas com 
zumbidos nas cordas. Segue -se uma 
passagem mais calma e onírica, brus-
camente interrompida por música ver-
dadeiramente selvagem, com os me-
tais e a percussão a protagonizarem 
um primeiro – de vários – pandemó-
nios. E com semelhantes oposições 
bruscas continua a música, só uma ou 
outra vez se mantendo o carácter cons-
tante por períodos mais prolongados.

Não resulta daí, porém, um discurso ex-
cessivamente fragmentado. A música 
“está em fluxo contínuo”, como diz Chin: 
os sons dissipam -se e transformam -se 
uns nos outros. Uma das formas mais fre-
quentes de produzir este efeito é, na ver-

dade, muito simples: um som desapare-
ce gradualmente (até ao nada), enquanto 
outro emerge gradualmente (do nada).

O fascínio da peça reside também na 
imensa variedade de cores e sonorida-
des. Desde logo, estas resultam da uti-
lização de múltiplas técnicas de execu-
ção instrumental, especialmente nas 
cordas, onde se produz uma diversida-
de verdadeiramente caleidoscópica de 
sons (com especial ênfase em diferen-
tes tipos de harmónicos, que são sons 
muito agudos e pálidos, quase imate-
riais, produzidos aflorando levemen-
te a corda); resultam também de com-
binações originais de instrumentos, 
como os já referidos fragmentos mar-
ciais, combinando metais e percussão 
ressonante; e, ainda, da utilização de 
notas fora da escala habitual, sobretu-
do nas cordas, em que ouvimos por ve-
zes notas ligeiramente “desafinadas”. 
Tudo isso, enfim, gera um mundo má-
gico de timbres requintados, em per-
manente mutação.

A obra foi estreada a 3 de Março de 2008 
com a Orquestra Sinfónica de Montréal, 
sob a direcção de Kent Nagano.

Sergei Prokofieff
sontsov k a (ucr â ni a), 23 de abril de 1891

nikolina gor a (perto de moscovo), 

5 de m a rço de 1953

Suite Cita

Em 1914, Prokofieff ouviu em Londres 
Daphnis e Cloé de Ravel, e O Pássaro de 
Fogo, Petrushka e A Sagração da Prima‑
vera de Stravinski – em suma, algumas 
das produções mais emblemáticas dos 
Ballets Russes de Diaghilev. A este úl-
timo foi então Prokofieff apresentado, 
tendo -lhe tocado o seu 2º Concerto 
para piano, obra que tinha sido recen-
temente estreada na Rússia, causando 
grande furor. Interessando -se pela mú-
sica do jovem compositor russo, Dia-
ghilev encomendou -lhe um novo bai-
lado, Ala i Lolly, que – como a Sagração 
da Primavera – retrataria rituais pa-
gãos, neste caso das tribos citas, an-
tigo povo nómada das estepes da Eu-
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rásia. Em particular, contar -se -ia a 
história de Ala, deusa da fecundidade, 
ameaçada pelo deus negro Tchujbog e 
salva por Lolly, um corajoso guerreiro.

Porém, quando Prokofieff mostrou 
esboços da partitura a Diaghilev, este 
revelou -se desinteressado e deixou o 
projecto cair. Prokofieff, porém, não 
deitou a música ao lixo: reaproveitou-
-a, transformando -a numa peça sin-
fónica em quatro andamentos. É a Sui‑
te Cita, que hoje ouvimos.

A obra foi estreada a 29 de Janeiro de 
1916, em São Petersburgo, tendo provo-
cado escândalo, por razões comparáveis 
ao destino semelhante que – três anos 
antes, em Paris – tivera, na sua estreia, 
A Sagração da Primavera de Stravinski: 
ou seja, pelo carácter primitivo e bár-
baro de muita da música. Tal como em 
Stravinski, temos uma orquestra gigan-
tesca que toca em forte ou fortíssimo 
em longas passagens; imensas disso-
nâncias; e combinações instrumentais 
ásperas e agressivas. A comparação 
com a Sagração, contudo, não deve ser 
levada demasiado longe. Por exemplo, 
os ritmos de Prokofieff são muito mais 
regulares e previsíveis do que os de 
Stravinski; as suas melodias, bem mais 
tradicionais (enquanto Stravinski tra-
balha com pequenos fragmentos meló-
dicos que varia de modo sempre impre-
visível, Prokofieff traça grandes linhas 
melódicas); estilisticamente, enquan-
to Stravinski é profundamente anti-
-romântico, Prokofieff mantém ainda 
uma forte ligação à música oitocentis-
ta; e estruturalmente, Prokofieff é mais 

conservador – por exemplo, a estrutu-
ra formal da obra assemelha -se a uma 
sinfonia em quatro andamentos, com 
uma espécie de allegro com temas con-
trastantes, um scherzo com trio, um an-
damento lento e uma espécie de rondó. 
Esta ambivalência entre uma estrutura 
simples (a nível rítmico, melódico e for-
mal) e uma superfície agressiva e dis-
sonante é, aliás, um dos traços caracte-
rísticos de Prokofieff, pelo menos nesta 
fase inicial.

A temática originalmente pensada 
para o bailado transparece ainda nos 
títulos dos andamentos, indicados 
abaixo, juntamente com uma breve 
descrição de cada um:

1. Adoração de Veles e Ala
Apresentam -se duas partes bem contras-
tantes: a primeira selvagem, a segunda 
delicada. Na primeira, ouvimos um me-
canismo orquestral extremamente carre-
gado e percussivo, de carácter intenso e 
obsessivo, pleno de dissonâncias, em que 
se destacam desenhos rápidos nos so-
pros agudos e uma melodia marcial nos 
metais. A segunda parte é protagonizada 
por um solo delicado, algo insinuante e 
exótico na flauta, sobre uma textura or-
questral que – começando simples (ape-
nas desenhos repetidos no piano, harpa 
e celesta) – se torna cada vez mais densa.

2. Tchujbog e a dança dos espíritos negros
Começa com um ritmo de marcha, ver-
dadeiramente diabólico (note -se, em 
particular, a portentosa – e sinistra – uti-
lização dos graves da orquestra). Apare-

ce então um coral bélico no octeto de 
trompas, em diálogo com motivos cur-
tos nos trombones e trompetes. Segue-
-se uma secção mais curta: uma passa-
gem furiosa nas cordas em uníssono. 
Temos depois uma secção mais elabora-
da, em que motivos anteriores acompa-
nham melodias expressivas no registo 
grave do oboé; repentinamente, irrom-
pem tuttis mais violentos. No ponto cul-
minante, regressa o tema inicial.

3. A noite
Começa com uma singela paisagem 
sonora: um fundo estático nos violi-
nos agudos, sobre o qual se desenha 
uma linha contemplativa no flautim, 
harpa e piano – uma combinação so-
nora especialmente luminosa e evoca-
tiva –, depois também ouvida na celes-
ta. A música cai então no registo grave, 
ficando mais soturna, misteriosa e agi-
tada. Há depois um longo desenvol-
vimento, a partir de uma sonoridade 
confusa, quase indistinta. Após o clí-
max, reouvimos vários motivos e me-
lodias, terminando de modo sensivel-
mente igual ao que tinha começado.

4. Partida de Lolly e o Cortejo do Sol
Inicia -se em registo ameaçador e toni-
truante, com autênticos rugidos nas 
cordas graves e clarinetes. Segue -se 
uma secção mais divertida, em que a 
melodia principal está nos clarinetes. 
Esta conduz a uma parte mais ligeira 
e alegre, com um característico mo-
vimento ascendente rápido. Após um 
breve regresso do material inicial, che-

gamos à secção final, em que o nascer 
do Sol é representado através de um 
lento e contínuo crescendo, com cores 
radiantes e sumptuosas.

daniel moreira (2014)
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ALExANDER ShELLEy 
dIreCção mUSICAL

Alexander Shelley foi nomeado Director 
Musical da National Arts Centre Orches-
tra do Canadá, cargo que assume em Se-
tembro de 2015. Em 2013 completou o 
seu quarto ano como Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica de Nuremberga, 
tendo transformado a prática interpre-
tativa, as actividades educativas e o tra-
balho em digressão deste agrupamento.

Alexander Shelley começou a fazer -se 
notar quando ganhou por unanimida-
de o primeiro prémio no Concurso de 
Leeds em 2005. Desde então tem sido 
requisitado por orquestras de todo o 
mundo, incluindo a Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen (sendo director 
artístico do projecto Zukunftslabor), 
Royal Philharmonic, Filarmónicas de 
Roterdão e Estocolmo, Mozarteum Or-
chester de Salzburgo, Konzerthausor-
chester de Berlim, DSO de Berlim e Sin-

fónicas Simón Bolívar e de Houston. É 
também convidado regular das princi-
pais orquestras da Ásia e Austrália.

A nova temporada inclui estreias 
com a Orquestra da Gewandhaus de 
Leipzig e Orchestre de la Suisse Ro-
mande e a edição da sua primeira gra-
vação para a Deutsche Grammophon. 
No âmbito da ópera, dirigiu duas pro-
duções para a Ópera Real Dinamarque-
sa, La Bohème para a Opera Lyra no Na-
tional Arts Centre em Ottawa e Iolanta 
com a DKP de Bremen. Dirige Così fan 
tutte em Montpellier e As Bodas de Fíga‑
ro para a Opera North.

Na Primavera de 2014 dirige uma ex-
tensa digressão na Alemanha com a 
Orquestra e o Ballet Juvenil da Alema-
nha que inclui um concerto em cola-
boração com Sir Simon Rattle e mem-
bros da Filarmónica de Berlim. Em 
2001, enquanto estudante de violonce-
lo e direcção em Düsseldorf, fundou a 
Schumann Camerata com a qual criou 
o ciclo de concertos “440Hz”.

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música tem sido dirigida por repu-
tados maestros, de entre os quais se 
destacam Olari Elts, Leopold Hager, 
Michail Jurowski, Andris Nelsons, Va-
sily Petrenko, Emilio Pomàrico, Je-
remie Rohrer, Peter Rundel, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen-
sen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa ou Lothar Zagrosek. Entre os so-
listas que colaboraram recentemente 
com a orquestra constam os nomes de 
Midori, Viviane Hagner, Natalia Gut-
man, Truls Mørk, Steven Isserlis, Kim 
Kashkashian, Ana Bela Chaves, Felicity 
Lott, Christian Lindberg, António Me-
neses, Simon Trpčeski, Sequeira Cos-
ta, Jean -Efflam Bavouzet, Lise de la Sal-
le, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt 
ou o Quarteto Arditti. Diversos com-
positores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas resi-
dências artísticas na Casa da Música, 
destacando -se os nomes de Emmanuel 
Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saa-
riaho, Magnus Lind berg, Pascal Dusa-
pin e Luca Francesconi. 

A Orquestra tem vindo a incremen-
tar as actuações fora de portas. Nas úl-
timas temporadas apresentou -se nas 
mais prestigiadas salas de concerto de 
Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, An-
tuérpia, Roterdão, Madrid e no Brasil, 
e é regularmente convidada a tocar em 
Santiago de Compostela e no Auditó-

rio Gulbenkian. Para além da apresen-
tação regular do repertório sinfónico, 
a orquestra demonstra a sua versatili-
dade com abordagens aos universos 
do jazz, fado ou hip -hop, ao acompa-
nhamento de projecção de filmes e aos 
concertos comentados, bem como a 
diversas acções educativas, incluindo 
o projecto “A Orquestra vai à escola”, 
workshops de composição para jovens 
compositores e a masterclasses de di-
recção com o maestro Jorma Panula.

A interpretação da integral das sin-
fonias de Mahler marcou as tempora-
das de 2010 e 2011. Em 2011, o álbum 
“Follow the Songlines”, gravado com 
Mário Laginha e Maria João com David 
Linx e Diederik Wissels, ganhou a cate-
goria de Jazz dos prestigiados prémios 
Victoires de la musique, em França. 
Em 2013 foram editados os concertos 
para piano de Lopes -Graça pela edi-
tora Naxos. Na temporada de 2014, a 
Orquestra é dirigida pela primeira vez 
por maestros como Peter Eötvös e Ilan 
Volkov, e interpreta uma nova obra de 
Unsuk Chin em estreia mundial.

A origem da Orquestra remonta a 
1947, ano em que foi constituída a Or-
questra Sinfónica do Conservatório de 
Música do Porto, que desde então pas-
sou por diversas designações. Engloba 
um número permanente de 94 instru-
mentistas, o que lhe permite execu-
tar todo o repertório sinfónico desde o 
Classicismo ao Século XXI. É parte in-
tegrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.
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Violino I
Pauline Lowbury* 
Ana Madalena Ribeiro* 
Radu Ungureanu 
Vadim Feldblioum 
Evandra Gonçalves 
Vladimir Grinman 
Ianina Khmelik 
Arlindo Silva 
Maria Kagan 
Andras Burai 
Roumiana Badeva 
Alan Guimarães 
José Despujols 
Tünde Hadadi 
Emília Vanguelova 
Jorman Hernandez* 

Violino II
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Tatiana Afanasieva 
Lilit Davtyan 
Francisco Pereira de Sousa 
Mariana Costa 
José Paulo Jesus 
José Sentieiro 
Paul Almond 
Germano Santos 
Pedro Rocha 
Vítor Teixeira 
Nikola Vasiljev 
Domingos Lopes 

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

Violoncelo 
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Michal Kiska 

Bruno Cardoso 
Gisela Neves 
Sharon Kinder 
Aaron Choi 
Hrant Yeranosyan 
Miguel Fernandes* 
Ricardo Januário* 

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

Flauta 
Paulo Barros 
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues 
Alexander Auer 

Oboé 
Aldo Salvetti 
Jean -Michel Garetti 
Tamás Bartók 
Eldevina Materula 

Clarinete 
Luís Silva 
Carlos Alves 
António Rosa 
Gergely Suto 

Fagote 
Gavin Hill 
Robert Glassburner 
Vasily Suprunov 
Pedro Silva 

Trompa 
Abel Pereira 
José Bernardo Silva 
Luís Duarte Moreira* 
Hugo Carneiro 
Eddy Tauber 
Hugo Sousa* 
Bohdan Sebestik 
Pedro Fernandes* 

Trompete 
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone 
Severo Martinez 
Dawid Seidenberg 
David Silva* 
Nuno Martins 
Gonçalo Dias*

Tuba 
Sérgio Carolino 

Tímpanos 
Jean -François Lézé 

Percussão 
Bruno Costa 
Paulo Oliveira 
Nuno Simões 
André Dias* 
Sandro Andrade* 
Marcelo Aires* 
Laura Ilardia de Miguel* 
Sergi Sempere Ramos* 
Elena Martínez Cantó* 

Harpa 
Ilaria Vivan 
Ana Paula Miranda* 

Piano 
Luís Filipe Sá* 

Celesta 
Raquel Cunha*

*instrumentistas 
convidados

DILIVA – Sociedade de 
Investimentos Imobiliários, 
SA, é patrono do Maestro 
Titular da Orquestra Sinfónica 
do Porto 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
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAçõES, SGPS, S.A.
ARSOPI - INDúSTRIAS METALúRGICAS ARLINDO S. PINHO, S.A.
AUTO - SUECO, LDA.
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
BA VIDRO, S.A.
BANCO ESPíRITO SANTO, S.A.
BANCO BPI, S.A.
BANCO CARREGOSA
BANCO COMERCIAL PORTUGUêS, S.A.
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
BIAL - SGPS S.A.
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CEREALIS, SGPS, S.A.
CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, 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.
FINIBANCO
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
OLINVESTE - SGPS, LDA.
PESCANOVA 
PORTO EDITORA, LDA.
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
CIN S.A.
CREATE IT
DELOITTE
GRUPO DOUROAzUL
EFACEC
EUREST PORTUGAL 
JOFEBAR
MANVIA S.A.
NAUTILUS S.A.
SAFIRA FACILITy SERVICES S.A.
STRONG SEGURANçA S.A.
VICAIMA

OUtrOs APOiOs
RAR
PATHENA
I2S
VORTAL



MECENAS PRINCIPAL 
CASA DA MúSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS CASA DA MúSICA

MECENAS PROGRAMAS DE SALA


