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Leopold Hager direcção musical 

1ª PARTE

Johannes Brahms 
Serenata n.º 1 em Ré maior, op. 11 (1857 ‑58; c.49min.)

1. Allegro molto
2. Scherzo: Allegro non troppo – Trio: Poco più moto
3. Adagio non troppo
4. Menuetto I e II
5. Scherzo: Allegro
6. Rondo: Allegro

2ª PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart 
Serenata n.º 9 em Ré maior, “Corneta de postilhão”, KV 320 (1779; c.40min.)

1. Adagio maestoso  – Allegro con spirito
2. Menuetto: Allegretto
3. Concertante: Andante grazioso
4. Rondo: Allegro ma non troppo
5. Andantino
6. Menuetto
7. Finale: Presto

3 Jun 2016 
21:00 Sala Suggia



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Leopold Hager 
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/168942308
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A primeira imagem que nos ocorre quando 
pensamos numa serenata é, provavelmente, a 
de um homem apaixonado a cantar debaixo da 
janela da sua amada, acompanhado por uma 
guitarra ou bandolim, numa noite quente de 
Verão. É uma imagem, na verdade, com fundas 
raízes históricas: já na Idade Média e Renasci‑
mento existia essa prática, fazendo ‑se o cantor 
acompanhar, tipicamente, de um alaúde. E é 
uma imagem que frequentemente encontra‑
mos na música de compositores posteriores. 
Assim, quando Don Juan canta uma serenata 
à criada de Elvira, na ópera Don Giovanni, de 
Mozart, é acompanhado por um bandolim; 
e quando Mefistófeles canta uma serenata 
sarcástica a Margarida, vaticinando a perda 
da sua inocência, na Danação de Fausto, de 
Berlioz, é acompanhado por violentos pizzi‑
catos nas cordas, que imitam uma espécie de 
guitarra louca e selvagem – enfim, demoníaca.

Não é exactamente esse o sentido, porém, 
das duas serenatas que hoje ouvimos – uma 
de Mozart, outra de Brahms. Trata ‑se, para já, 
de música exclusivamente instrumental; para 
além disso, são ambas escritas para orques‑
tra, não apenas para uma guitarra ou alaúde; 
e, por fim, nenhuma delas se destinou a corte‑
jar uma donzela! 

Na verdade, estas duas obras ilustram a 
evolução que sofreu a serenata, enquanto 
género musical, após o Renascimento. O que 
aconteceu foi que, a partir do século XVII, a 
aristocracia adaptou a função honorífica e o 
contexto da serenata – nocturno e ao ar livre 
– a outras ocasiões sociais, como aniversá‑
rios, casamentos e promoções de pessoas de 
elevado estatuto social. Seria esse conceito 
mais amplo de serenata, divorciado de asso‑
ciações puramente amorosas, que daria 
origem, no período Barroco, à chamada sere‑

nata dramática, praticada em Itália por compo‑
sitores como Stradella e Alessandro Scarlatti. 
Tratava ‑se de uma espécie de género intermé‑
dio entre a cantata e a ópera, escrito para duas 
ou mais vozes e orquestra, sendo a música 
apresentada ao ar livre, à noite, geralmente 
para assinalar um evento importante como o 
aniversário de um príncipe ou a chegada de um 
visitante distinto. 

Mais tarde, no período Clássico, a sere‑
nata alarga ‑se de Itália à Áustria, Alemanha 
e Boémia, mas volta a inflectir de sentido: se 
continua a designar uma obra composta para 
uma ocasião especial e tocada à noite, ao ar 
livre, torna ‑se agora exclusivamente instrumen‑
tal. Um pouco como uma sinfonia, é estruturada 
em múltiplos andamentos, mas, ao contrário 
desta, tem uma estrutura mais variável (podia 
ter de 4 a 10 andamentos) e um carácter mais 
ligeiro. Neste período, é justamente Mozart 
quem se destaca como o expoente máximo 
na composição de serenatas. 

Já no século XIX, com compositores 
como Brahms, Dvořák, Tchaikovski e Elgar, 
a serenata tende a perder a sua associa‑
ção ao ar livre e a ocasiões de celebração, 
transformando ‑se simplesmente numa obra 
de concerto, quase sempre para orquestra, 
em vários andamentos: por outras palavras, 
aproxima ‑se ainda mais da sinfonia, conti‑
nuando a diferir desta última, contudo, pelo 
carácter mais ligeiro e despreocupado. 

Por fim, no século XX, compositores como 
Schoenberg, Stravinski ou Chostakovitch 
jogam livremente com as conotações asso‑
ciadas ao género da serenata, no âmbito de 
formações instrumentais e vocais muito diver‑
sificadas. Por exemplo, no caso da Serenata 
op. 24, composta por Schoenberg entre 1920 
e 1923, o compositor alude, por um lado, ao 
sentido mais antigo de serenata, ao escrever a 
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obra para barítono (o cantor apaixonado) com 
acompanhamento, entre outros instrumentos, 
de uma guitarra e um bandolim; e alude, por 
outro lado, ao sentido da serenata nos perío‑
dos Clássico e Romântico, ao dividir a obra em 
vários andamentos, em que se incluem uma 
marcha e um minuete, como era então típico.

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Serenata n.º 1 em Ré maior, op. 11

Brahms compôs as suas duas serenatas no final 
da década de 1850, quando se encontrava em 
Detmold, ao serviço do Príncipe Leopoldo III. 
Detmold, uma pequena localidade próxima 
de Hannover, era, então, capital de Lippe, um 
pequeno principado muito voltado para a 
música. A Brahms cabia, durante três meses do 
ano, ensinar piano à Princesa e outras damas 
da corte; dirigir um coro feminino, essencial‑
mente integrado pela aristocracia local; orga‑
nizar concertos de música de câmara em 
que participasse como pianista; e, ocasional‑
mente, dirigir a orquestra. Numa altura em 
que era ainda muito jovem (ocupou esta posi‑
ção entre os 24 e os 26 anos de idade), este 
trabalho permitiu ‑lhe começar a ganhar expe‑
riência como maestro e expandir o seu conhe‑
cimento do repertório, ao mesmo tempo que 
lhe sobrava ainda muito tempo para compor.

Com as suas florestas densas e silencio‑
sas, em que Brahms dava longos passeios, 
Detmold proporcionou ‑lhe também um certo 
distanciamento (e arrefecimento) emocional 
depois da trágica morte de Schumann – que 
a partir de 1853 se tornara um amigo muito 
próximo, e também uma figura protectora e 

encorajadora – bem como dos eventos que 
se seguiram – Brahms deslocou ‑se para junto 
da viúva, Clara Schumann, para a ajudar nesse 
terrível momento, acabando por se apaixo‑
nar por ela, sofrendo então pelo conflito entre 
essa paixão e o respeito por ela e pelo defunto 
marido. Muitos são os autores que vêem, então, 
nas obras compostas em Detmold um certo 
alívio e reconciliação com o destino. O próprio 
Brahms passou a dizer que o homem não se 
deve deixar dominar pelas paixões: “O homem 
ideal e genuíno é calmo na alegria e calmo na 
dor e na tristeza”, dizia.

A Serenata n.º 1, que hoje ouvimos, não 
foi originalmente concebida para orquestra. 
Brahms, com efeito, compôs uma primeira 
versão para forças mais modestas: nove instru‑
mentos, incluindo flauta, 2 clarinetes, fagote, 
trompa e quarteto de cordas. Fê ‑lo entre 1857 
e 1858, já em Detmold, tendo depois tocado 
a peça ao piano para o seu amigo Joseph 
Joachim, um dos maiores violinistas da época 
e seu entusiástico defensor. Joachim aconse‑
lhou ‑o a transcrever a música para orques‑
tra, o que Brahms fez no ano seguinte, mais ou 
menos enquanto terminava a orquestração do 
seu Primeiro Concerto para piano. Eram, na 
verdade, as primeiras tentativas de Brahms no 
domínio da escrita orquestral, em que tanto se 
notabilizaria no futuro. 

Seguindo a tradição das serenatas de 
Mozart, a obra divide ‑se num amplo número 
de andamentos – 6, no total – incluindo várias 
danças. (Ao contrário das obras de Mozart, 
porém, a obra não se destinou a nenhuma 
ocasião festiva especial, sendo desde a origem 
concebida simplesmente como música de 
concerto.) Por toda a obra perpassa um lado 
rústico e popular, como se vê logo no início, em 
que um bordão nas cordas graves acompanha 
um tema vivo e campestre na trompa e, depois, 
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no clarinete. Na verdade, esse tema é também 
uma homenagem a Haydn, sendo muito pare‑
cido com o tema que inicia o último andamento 
da Sinfonia n.º 104 do mestre vienense.

Depois do brilho radiante do primeiro anda‑
mento, o segundo – um scherzo em andamento 
relativamente moderado – tem um tom mais 
escuro e contidamente inquieto. Já o terceiro 
andamento, lento e meditativo, é provavel‑
mente o mais belo de toda a Serenata, combi‑
nando doçura e solenidade. Segue ‑se um par 
de minuetes, muito graciosos, com curiosa 
instrumentação: no primeiro, uma linha deli‑
cada nos clarinetes, acompanhada por um 
fagote ligeiramente brincalhão; no segundo, 
música mais escura e expressiva nas cordas. 
O quinto andamento é um novo scherzo, total‑
mente diferente do anterior: o carácter é agora 
robusto e popular. O andamento final prosse‑
gue esse ambiente, terminando a obra em 
grande alegria.

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Serenata n.º 9 em Ré maior, KV 320

No século XVIII, Salzburgo – a cidade natal 
de Mozart – era um dos principais centros de 
produção de serenatas, a par de outras cidades 
igualmente activas como Munique, Regens‑
burg e Oettingen ‑Wallerstein. O próprio pai de 
Mozart fora um dos que mais cultivara o género, 
compondo mais de 30 serenatas (quase todas 
entretanto perdidas). Tal como nas outras cida‑
des, e como era típico da época, também em 
Salzburgo as serenatas eram tocadas ao ar livre 
e assinalavam ocasiões importantes. Porém, 
a serenata tinha aí algumas especificidades. 

Para já, era quase invariavelmente composta 
para orquestra, enquanto que noutras cida‑
des era habitualmente escrita para pequenos 
ensembles. Outra especificidade era o facto 
de frequentemente as serenatas servirem de 
Finalmusik, ou seja, música que os estudan‑
tes da Universidade de Salzburgo ofereciam 
aos seus professores no final do ano lectivo, no 
âmbito das cerimónias de graduação. Nessa 
circunstância, parte da performance tinha 
lugar em frente ao Palácio de Mirabell, onde 
se encontrava o Arcebispo (líder político de 
Salzburgo); depois os estudantes e os músicos 
caminhavam, em procissão, rumo ao edifício 
da Universidade, onde tinha lugar a segunda 
parte da actuação. Ao que parece, a maior 
parte das serenatas orquestrais compos‑
tas em Salzburgo destinavam ‑se a este fim. 
Isso parece também aplicar ‑se às de Mozart, 
havendo alguma evidência de que várias delas 
foram compostas como Finalmusik – incluindo 
a Serenata KV 320, que hoje ouvimos, que terá 
acompanhado as cerimónias de graduação em 
1779 (embora não haja disso completa certeza).

Tanto em Salzburgo como nas outras cida‑
des, as serenatas dividiam ‑se em vários anda‑
mentos: no início, um andamento mais longo 
e elaborado, em forma ‑sonata; a terminar, um 
andamento vivo e muito curto; no meio, anda‑
mentos alternadamente lentos e rápidos 
(estes últimos frequentemente minuetes); e, 
ainda, enquadrando tudo o resto, uma marcha 
inicial e outra final. Neste contexto, uma parti‑
cularidade de Salzburgo foi ter acrescentado 
a essa estrutura andamentos concertantes, 
em que um grupo de instrumentos assumia um 
papel solista. 

No essencial, a Serenata KV 320 (também 
conhecida pelo cognome “corneta de posti‑
lhão”) segue essa estrutura. Assim, o primeiro 
andamento é, de todos, o mais elaborado, 
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com dois temas contrastantes: o primeiro 
mais enérgico e majestoso e o segundo mais 
lírico. O segundo andamento, por sua vez, é 
um minuete, cuja primeira parte traduz bem 
a pompa e circunstância dessa dança pala‑
ciana, contrastando com a parte intermédia 
(chamada “trio”), mais recolhida, em que se 
destaca a flauta e o fagote. Seguem ‑se dois 
andamentos concertantes, em que o papel 
solista é entregue aos sopros: no primeiro 
deles, de andamento moderado, destacam‑
‑se as duas flautas e os dois oboés, às vezes 
em conjunto, outras em diálogo; no segundo, 
de andamento mais vivo, há um tema recor‑
rente que é alternadamente exposto pela flauta 
e pelo oboé. Segue ‑se o quinto andamento 
da serenata, em tonalidade menor, trazendo 
uma súbita mudança de atmosfera: a música 
é agora, pela primeira vez, séria e angustiada, 
trágica até, de uma pungência algo inesperada 
num contexto tão mundano quanto o de uma 
serenata! Já o sexto andamento é um novo 
minuete, igualmente pomposo, como o ante‑
rior, mas agora com dois trios, cada um com 
um diferente solista: no primeiro, o flautim; no 
segundo, a corneta de postilhão, um instru‑
mento que assinalava a chegada do homem 
dos correios e que dá à serenata o cognome 
por que é conhecida. Por fim, o sétimo anda‑
mento é de grande brilho e alegria frenética. 

Pelo extraordinário requinte da escrita 
instrumental (sobretudo dos sopros), bem 
como pela complexidade e intensidade expres‑
siva da música, esta Serenata mostra como 
Mozart conseguiu elevar um género de mera 
“música de fundo” a uma forma séria de expres‑
são musical. De resto, em toda a música que 
Mozart compunha, revelava essa ambição de 
abrir novos caminhos, uma atitude que nem 
sempre parecia ser muito apreciada na cidade. 
O próprio Mozart disso se queixaria, mais tarde: 

“Confesso que trabalhar em Salzburgo era para 
mim um fardo. Porquê? Porque… lá não há 
estímulo para o meu talento! Quanto toco ou 
alguém toca alguma das minhas composições, 
é como se o público fossem mesas e cadeiras”. 
Na verdade, era especialmente tensa a rela‑
ção dos Mozarts (pai e filho) com o Arcebispo 
Colloredo, desde a sua subida ao cargo, em 
1771. Censuravam ‑lhe ter diminuído as opor‑
tunidades para se fazer música em Salzburgo e 
apoiar músicos estrangeiros (sobretudo italia‑
nos) em detrimento da “prata da casa”. E procu‑
raram, por isso, fugir de Salzburgo, encontrando 
emprego noutro lugar. Ao mesmo tempo, desa‑
fiavam a autoridade de Colloredo, não só em 
declarações verbais, mas também no próprio 
facto de Mozart se esquivar a compor música 
religiosa para a corte, como era a sua obrigação 
principal, e preferir concentrar ‑se na música 
instrumental. Voltando à serenata que hoje 
ouvimos, há até quem nela veja, nos momen‑
tos mais belicosos do primeiro andamento, um 
retrato sarcástico do Arcebispo. E há também 
quem veja no uso da corneta de postilhão um 
sinal de adeus, de partida do próprio Mozart 
da sua cidade natal. E o que é certo é que, dois 
anos depois, em 1781, Mozart cortaria definitiva‑
mente relações com Colloredo, abandonando 
Salzburgo e permanecendo, até ao fim da sua 
vida, em Viena. 

DANIEL MOREIRA, 2016
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Leopold Hager direcção musical 

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

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

A sua grande experiência torna ‑o um 
maestro muito requisitado, tendo dirigido 
as principais orquestras da Europa e EUA. A 
sua relação próxima com a English Chamber 
Orchestra está largamente documentada em 
várias gravações. Tem dirigido repetidamente 
a Filarmónica de Viena, não só em Viena, mas 
também em Praga e Roma. Esta colaboração 
prosseguiu em 2013 com a interpretação do 
Requiem de Mozart, novamente em Roma.

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

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Baldur Brönni‑
mann, Olari Elts, Leopold Hager, Heinz Holliger, 
Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph König 
(maestro titular no período 2009 ‑2014), Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, 
Jérémie Rhorer, Peter Rundel, Michael Sander‑
ling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Reinbert de Leeuw, Antoni Wit, 
Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter Eötvös 
ou Ilan Volkov. Entre os solistas que colabo‑
raram recentemente com a orquestra cons‑
tam os nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, 
Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Ana 
Bela Chaves, Sequeira Costa, Joyce Dido‑
nato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane 
Hagner, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Cyprien Katsaris, Christian Lindberg, Felicity 
Lott, António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kris‑
tine Opolais, Lise de la Salle, Simon Trpčeski 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res trabalharam também com a orquestra, 
no âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes 
de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija 
Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, 
Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös e 
Helmut Lachenmann, a que se juntam em 2016 
os nomes de George Aperghis e Heinz Holliger.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempo‑
radas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 

Madrid e no Brasil, e é regularmente convidada 
a tocar em Santiago de Compostela e no Audi‑
tório Gulbenkian. Para além da apresentação 
regular do repertório sinfónico, a orquestra 
demonstra a sua versatilidade com aborda‑
gens aos universos do jazz, fado ou hip ‑hop, 
ao acompanhamento de projecção de filmes 
e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concer‑
tos para piano e orquestra de Beethoven. Em 
2011, o álbum “Follow the Songlines”, gravado 
com Mário Laginha, Maria João, David Linx e 
Diederik Wissels, ganhou a categoria de Jazz 
dos prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, em França. Em 2013 foram editados os 
concertos para piano de Lopes ‑Graça pela 
editora Naxos. A gravação ao vivo com obras 
de Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos 2013 
na revista Gramophone. Em 2014 surgiu o CD 
monográfico de Luca Francesconi, seguindo‑
‑se em 2015 um disco com obras de Unsuk 
Chin, ambos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2014, a Orques‑
tra interpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor. Em 2016 
apresenta uma nova encomenda a George 
Aperghis em estreia nacional e as integrais das 
Sinfonias de Prokofieff e dos Concertos para 
piano e orquestra de Rachmaninoff.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
Zofia Wóycicka
José Pereira*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Vadim Feldblioum
José Despujols
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*

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

Viola
Aida ‑Carmen Soanea*
Joana Pereira
Anna Gonera
Emília Alves
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Gisela Neves
Bruno Cardoso
Aaron Choi

Contrabaixo
Joel Azevedo
Nadia Choi
Jean Marc Faucher
Altino Carvalho
Slawomir Marzec

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
João Moreira*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Hugo Sousa*
Jaime Resende*

Corneta de postilhão
Sérgio Pacheco

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Rui Brito

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

*instrumentistas convidados



FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

Vice-Presidentes
JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

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

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

CIN S. A. 

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.

III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S.A.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO DO MAESTRO TITULAR DO REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  





MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA PATROCINADOR 
VERÃO NA CASA


