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01 Out
WAR REQUIEM
Orquestra Sinfónica

11 Out – 02 Nov
OUTONO EM JAZZ

10 e 14 Out
RYAN WIGGLESWORTH
Orquestra Sinfónica
Remix Ensemble

28 Out
CONCERTO DE HALLOWEEN
Orquestra Sinfónica
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l Jazz sem limites

Outubro é um mês cheio. Começa com 
a celebração do Dia Mundial da Música, 
fora de portas com o Som da Rua e na 
Sala Suggia com o magnífico Requiem 
de Guerra de Benjamin Britten. É este o 
aguardado dia de estreia do novo Coro 
Infantil Casa da Música, que divide o palco 
com a Sinfónica Casa da Música, o Coro 
Nacional de Espanha e o Coro Lira. O Ano 
Britânico regressa em força, contando 
com o Remix Ensemble e a Sinfónica para 
revelarem a música de grandes nomes do 
panorama criativo do Reino Unido, incluindo 
o Compositor em Residência Harrison 
Birtwistle. São dois concertos dirigidos 
pelo maestro e compositor inglês Ryan 
Wigglesworth, que apresenta também o 
seu ciclo de canções Augenlieder na voz da 
soprano Claire Booth. É igualmente das ilhas 
britânicas que vem a jovem estrela do piano 
Benjamin Grosvenor, que abrilhanta o Ciclo 

October is a busy month. It begins with the 
celebration of World Music Day, outside with 
Som da Rua and inside at Sala Suggia with 
Benjamin Britten’s magnificent War Requiem. 
In this important day there will also be the 
long awaited debut of the new Coro Infantil 
Casa da Música, which will share the stage 
with Orquestra Sinfónica Casa da Música, the 
National Choir of Spain, and Coro Lira. The 
British Year returns in all its glory, relying on 
Remix Ensemble and Orquestra Sinfónica 
to unveil the music of important names in 
the UK’s creative world, including works 
by Harrison Birtwistle, our Composer in 
Residence, presented in two concerts directed 
by the English conductor and composer Ryan 
Wigglesworth, who also presents his song cycle 
Augenlieder performed by soprano Claire 
Booth. Also from the British Isles is the young 
piano star Benjamin Grosvenor, who brightens 

de Piano com um recital onde se inclui uma 
transcrição da obra-prima para orquestra 
Prelúdio à sesta de um fauno, de Debussy.
No que diz respeito ao jazz, a quinta edição 
do festival Outono em Jazz é a mais intensa 
de sempre, estendendo-se por três sema-
nas e incluindo 17 projectos com os mais 
variados formatos e linguagens. Assinala-se 
a presença transversal da voz ao longo do 
festival, seja no balanço R&B com incursões 
latinas e pop de uma diva do jazz como 
Dianne Reeves, seja no experimentalismo 
lusófono de Maria João e Egberto Gismonti, 
na fusão hip-hop/samba-jazz de Marcelo D2, 
num jazz popular brasileiro que se encontra 
com a voz de Roberta Sá, passando pelos 
ambientes rurais dos blues ou os urbanos 
das canções da Broadway. O cartaz inclui 
ícones como o baterista Tony Allen, o guitar-
rista Marc Ribot, o trompetista Peter Evans 
e o saxofonista Evan Parker, entre várias 

outras propostas. Evoca ainda o legado do 
compositor brasileiro Moacir Santos com 
dois concertos dedicados à sua música. 
Difícil será escolher entre tantas propostas 
apetecíveis que animam as duas salas e o 
Café até ao início de Novembro.
Após a música de inspiração tradicional 
das Sopa de Pedra, o rock dos Blind Zero, 
as vozes portentosas de Simone e Zélia 
Duncan e as canções desconcertantes 
de Clarice Falcão, o mês terminará com o 
recital do cravista Fernando Miguel Jalôto 
que lança um outro grande festival, À Volta 
do Barroco. Mas antes de lá chegarmos não 
deixe de trazer a família aos espectáculos 
para os mais novos, como sejam Alice no 
País das Músicas, lembrando o escritor 
Lewis Carroll, ou Gettin’ Better All The Time, 
celebrando The Beatles.

up the Piano Series with a recital that includes 
a transcript of Debussy’s masterpiece for 
orchestra Prelude à l’après midi d’un faune.
With regard to jazz, the fifth edition of the 
Autumn in Jazz festival is the most intense 
ever, lasting for three weeks and including 
17 projects in the most varied formats and 
languages. The transverse presence of the 
voice throughout the festival is one of the high-
lights, whether in the swing of R&B, with Latin 
and pop incursions of a jazz diva like Dianne 
Reeves; Portuguese-Brazilian experimentalism 
of Maria João and Egberto Gismonti; hip-hop/
samba-jazz fusion of Marcelo D2; a popular 
Brazilian jazz that meets the voice of Roberta 
Sá. And also Spanish flamenco, the rural 
atmosphere of the blues or the urban land-
scapes of Broadway. The programme includes 
icons like drummer Tony Allen, guitarist Marc 
Ribot, trumpeter Peter Evans and saxophonist 

Evan Parker, among several other unmissable 
proposals. It also evokes the legacy of Brazilian 
composer Moacir Santos with two concerts 
dedicated to his music. It will be difficult to 
choose between so many appealing sugges-
tions that enliven the two concert halls and the 
Café until the beginning of November.
After the traditionally inspired music of Sopa de 
Pedra, the rock music of Blind Zero, the porten-
tous voices of Simone and Zélia Duncan and the 
bewildering songs of Clarice Falcão, the month 
will end with a harpsichord recital by Fernando 
Miguel Jalôto marking the beginning of another 
great festival, À Volta do Barroco. But before 
we get there, be sure to bring your family to the 
performances designed for the younger ones, 
such as Alice no País das Músicas, remembering 
the writer Lewis Carroll, or Getting’ Better All 
The Time, celebrating The Beatles.

Unlimited Jazz

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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01 
Dom

DIA MUNDIAL DA MÚSICA

Tangerina 
Serviço Educativo 

Som da Rua 
Serviço Educativo 

War Requiem 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Coro Nacional de Espanha 
Coro Infantil Casa da Música
Coro Lira

03 
Ter

Joana Gama 
Fim de Tarde 
Prémio Novos Talentos Ageas

04
Qua

Clarice Falcão

Mariana Root 
Café

05
Qui

Grandfather’s House
Café

06 + 07 
Sex + Sáb  

Jantar com Janáček 
Cartas íntimas de Leoš Janáček 
para Kamila Stosslova

06 
Sex

Simone & Zélia Duncan

07 
Sáb

Workshops Tomorrow 
Comes Today

Sound Particles – 
Aula Aberta 
Serviço Educativo 

08 
Dom

Alice no País das Músicas  
Serviço Educativo

10 
Ter

Canções sem Palavras 
Remix Ensemble Casa da Música

11–02 
Out–Nov

OUTONO EM JAZZ 

11 
Qua

Tuyero Ilustrado 
feat Yoyo Borobia
Café

Maria João & 
Egberto Gismonti 
Outono em Jazz

12 
Qui

Eduardo Cardinho 
Outono em Jazz

14 
Sáb

Getting Better All the Time  
Serviço Educativo

Quadros Britânicos 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

15 
Dom

Novas Aventuras de Waka 
Serviço Educativo 

Banda Sinfónica Portuguesa 
Outono em Jazz

La Bejazz 
Anat Cohen & Marcello 
Gonçalves com Roberta Sá  
Outono em Jazz

17 
Ter

Cátia de Oliveira  
Fim de Tarde · Novos Valores do Fado 
Prémio Novos Talentos Ageas

18 
Qua

Afonso Pais & Rita Maria  
Mat Maneri/Evan Parker/
Lucian Ban 
Outono em Jazz

Lavoisier
Café

19 
Qui

Araya Berros 
Outono em Jazz

Jaume Vilaseca Quartet 
& Mar

20 
Sex

Sinfonia Alpina 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Transmissão do Concerto 
Sinfonia Alpina

20 
Sex

Blind Zero
Apresentação do álbum Often Trees

21 
Sáb

Benjamin Grosvenor 
Ciclo Piano Fundação EDP 

Recital de Canto e Piano

22 
Dom 

Era Outra Vez Uma Vez… 
Serviço Educativo

Passeio nos Alpes 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Quartabê (1ª parte) 
Dianne Reeves 
Outono em Jazz

23 
Seg

Tony Allen Quartet 
(Tribute to Art Blakey) 
Marcelo D2 & Sambadrive 
Outono em Jazz

24 
Ter

Quarteto Verazin 
Fim de Tarde · Música de Câmara 
Prémio Novos Talentos Ageas

25 
Qua

Jack Broadbent (1ª parte) 
Marc Ribot & The Young 
Philadelphians (plus strings)  
Outono em Jazz

Antony Left 
Café

26 
Qui

Everything Is Waiting 
Gonçalo Neto 
Outono em Jazz

27 
Sex

Fado à Mesa
Cátia de Oliveira, Diogo Aranha 
e Francisco Sobral

28 
Sáb

Concerto de Halloween 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Sopa de Pedra

29 
Dom

Mini Mozart 
Serviço Educativo 

Nouvelle Vague

30 
Seg

Peter Evans Ensemble 
Outono em Jazz

31–14 
Out–Nov

À VOLTA DO BARROCO

31 
Ter

Fernando Miguel Jalôto 
Fim de Tarde · Música de Câmara 
À Volta do Barroco

02 
Nov 

Pablo Lapidusas 
International Trio– P.L.I.N.T.  
Outono em Jazz 

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Coro Nacional de Espanha
Coro Infantil Casa da Música
Coro Lira
Baldur Brönnimann direcção musical 
Anna Shafajinskaia soprano
Barry Banks tenor
Johannes Kammler barítono

Benjamin Britten War Requiem

No ano em que a Casa da Música dedica o seu tema à música 
britânica, não poderia faltar na programação o grandioso e 
comovente War Requiem, de Benjamin Britten. Em palco está um 
elenco reconhecido de solistas internacionais, o Coro Nacional 
de Espanha, o novo Coro Infantil Casa da Música – que faz a sua 
estreia neste Dia Mundial da Música – e a Orquestra Sinfónica 
sob a direcção do seu maestro titular Baldur Brönnimann. O War 
Requiem foi escrito para a inauguração da Catedral de Coventry, 
construída após a destruição do templo do século XIV por 
bombardeamentos da Segunda Grande Guerra. Britten utilizou o 
texto da missa de mortos e intercalou-o com poemas de Wilfred 
Owen, o poeta vítima da Primeira Grande Guerra. Uma obra 
simultaneamente majestosa e íntima, que teve grande sucesso 
e continua a celebrar-se regularmente em todo o mundo. 
In the year dedicated to British music, Benjamin Britten’s extraordinary 
and moving War Requiem is a must. A well-known cast of international 
soloists will be onstage: Coro Nacional de Espanha, Coro Infantil Casa 
da Música, Coro Lira and Orquestra Sinfónica, directed by its principal 
conductor Baldur Brönnimann. War Requiem was written for the recon-
secration of Coventry Cathedral, built after the destruction of the former 
temple of the XIV century during World War II. Britten used the text of the 
traditional mass for the dead interspersed with poems by Wilfred Owen, 
the poet who died during the First Great War. A simultaneously majestic 
and intimate work that continues to be celebrated throughout the world.

01 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

War Requiem
Sinfónica Fora de Série · Dia Mundial da Música

MECENAS DIA MUNDIAL DA MÚSICAMECENAS MÚSICA CORAL

€ 25 · Premium € 27

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

A Casa da Música festeja o DIA MUNDIAL 
DA MÚSICA com a estreia de um novo 
agrupamento residente, o CORO INFANTIL 
CASA DA MÚSICA.

6 OUT 2017 ANO BRITÂNICO



01 Dom/Sun

Tangerina
Serviço Educativo · Workshops Primeiros Sons* 
Dia Mundial da Música

01 Dom/Sun

Som da Rua
Serviço Educativo · Concertos para Todos* 
Dia Mundial da Música

Factor E! direcção musical

03 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Joana Gama
Fim de Tarde 
Prémio Novos Talentos Ageas

04 Qua/Wed · 21:30

Mariana Root
World Music

05 Qui/Thu · 22:00

Grandfather’s House
Indie

04 Qua/Wed · 22:00 Sala Suggia

Clarice Falcão

Joana Gama piano

“Viagens na Minha Terra”
Amílcar Vasques Dias Lume de chão
Fernando Lopes-Graça Viagens na 
Minha Terra
 
Viagens na Minha Terra de Fernando 
Lopes-Graça, cujo título nos remete para 
a obra homónima de Almeida Garrett, dá o 
nome a este recital. Apesar dos cinquenta 
anos que separam esta obra de Lume de 
Chão, de Amílcar Vasques Dias, e ainda que 
as abordagens e estilos de composição 
sejam consideravelmente díspares, nota-se 
um especial interesse por parte dos dois 
compositores em retratar de forma pessoal 
o nosso país. Somos levados a esta viagem 
por Portugal na interpretação de Joana 
Gama, reconhecida pela solidez do seu 
pianismo e pelas criteriosas e coerentes 
escolhas dos seus programas. 
Viagens na Minha Terra by Fernando Lopes-
Graça, whose title refers to the homonymous 
work by the Portuguese author Almeida 
Garrett, is also the name of this recital. Despite 
the fifty years that separate this work from 
Lume de Chão, by Amílcar Vasques Dias, and 
although the approaches and styles of compo-
sition are considerably different, the special 
interest of both composers to personally 
portray their country is evident. We are taken 
on this journey through Portugal by the hands 
of Joana Gama, a pianist recognized for the 
solidity of her pianism and for the careful and 
consistent choices of her programmes.

Depois de se destacar no colectivo Porta 
dos Fundos, a cantora, compositora, 
escritora, actriz e guionista Clarice Falcão 
focou-se na música, tendo em 2013 sido 
nomeada para um Grammy Latino como 
artista revelação.
Pela primeira vez no Porto, a artista 
pernambucana promete um concerto inti-
mista, onde os maiores sucessos dos seus 
dois álbuns terão uma roupagem original. 
Member of the comedy group Porta dos 
Fundos, the singer, songwriter, writer, actress 
and screenwriter Clarice Falcão focused on 
music, having been nominated for the Latin 
Grammy Awards of 2013 in the category of 
Best New Artist.
For the first time in Porto, the artist from 
Pernambuco will perform an intimate show, 
with new arrangements of the biggest hits 
of her two albums.

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Em A Invenção do Dia Claro, de Almada 
Negreiros, começa a menina a cantar 
ao ver tangerinas a rolar: tam/ tam-tam/ 
tanque/ estanque/ tangerina bola/ tange-
rina bóia/ tangerina ina/ tangerininha/ 
pacote rôto/ batuque nú/ quintal da nora. 
E por aí fora. Agora somos nós a inventar o 
que já foi inventado, dando vida a palavras 
e sons de sabor doce e fresco.
In A Invenção do Dia Claro, by Almada Negreiros, 
the girl begins to sing while watching tangerines 
roll: tam/ tam-tam/ tanque/ estanque/ tangerina 
bola/ tangerina bóia/ tangerina ina/ tangerin-
inha/ pacote rôto/ batuque nú/ quintal da nora. 
And so on. Now it’s our turn to invent what has 
already been invented, giving life to words and 
sounds with a sweet and fresh taste.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 anos) 
e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

Orquestra Som da Rua interpretação

Num dos primeiros lugares em que a 
música reclamou ser de todos, escuta-se o 
Som da Rua. Com este projecto artístico e 
inclusivo, à praça pública chega um reper-
tório criado no forte desejo de encontro. 
Homens e mulheres socialmente fragiliza-
dos surpreendem com um programa que 
transpira energia e intensidade emocional. 
Pela sua voz, histórias difíceis são mitiga-
das em cantos de luz.
Som da Rua is heard in one of the first places 
where music claimed to belong to everyone 

– the bandstand. This artistic and inclusive 
project brings to the public square a repertoire 
based on the strong desire of communion. Men 
and women in frail social conditions astound 
the audience with a program that transpires 
energy and emotional intensity. Through their 
voices they are able to mitigate their difficult 
life stories.

11:00 e 15:00 Praça da Casa da Música€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento ENTRADA LIVRE

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 
a música com outras linguagens de palco

€ 10

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

1ª Plateia € 25 · 2ª Plateia € 22,5 

Cartão Amigo -25%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: H2N

fundação
energia

PARCEIRO SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

06 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

Simone & Zélia Duncan

€ 80 · Premium € 95

Cartão Amigo -25%

Promotor: Vibes & Beats

Simone e Zélia Duncan, duas das maiores 
vozes da música brasileira, regressam a 
Portugal para celebrar o amor comum à 
música e a amizade que as une há mais 
de 10 anos. Apresentado pela primeira 
vez nos palcos nacionais, o espectáculo 
a duas vozes é o concretizar de um sonho 
antigo das intérpretes. Em 2008, Simone 
e Zélia Duncan editaram Amigo é Casa, o 
primeiro DVD em conjunto. 
Simone and Zélia Duncan, two of the 
greatest voices of Brazilian music, return 
to Portugal to celebrate their common love 
for music and the friendship they share for 
more than 10 years. Presented for the first 
time in Portuguese stages, the two-voice 
show is the fulfilment of an old dream of 
the two singers. In 2008, Simone and Zélia 
Duncan released Amigo é Casa, their first 
DVD together.

8 OUT 2017
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No Verão de 1917, num spa de Morávia chamado 
Luhačovice, onde a vida continuava normal apesar da 
guerra no resto da Europa, um homem casado de 63 
anos conheceu uma mulher casada de 25 e apaixonou-

-se por ela. Poderia ter-se transformado num romance 
de férias. Poderia ter sido uma paixão inocente e transi-
tória. Mas esse homem era Leoš Janáček, compositor, 
ferozmente apaixonado e obsessivo. A mulher era 
Kamila Stosslova, dona de casa fiel, sem saber lidar com 
as atenções deste homem mais velho. O resultado foi 
que nada aconteceu. Mas nos 11 anos seguintes Janáček 
escreveu-lhe (e, ocasionalmente, ao seu marido) mais 
de 1000 cartas que documentam uma história bizarra 
de afecto retido. Apenas um beijo foi dado, em Agosto de 
1927, 10 anos após o seu primeiro encontro. A leitura de 
algumas cartas intercalada com os quatro andamentos 
do quarteto de cordas demonstra bem a ligação entre a 
música e a vida íntima do compositor.

06 Sex/Fri + 07 Sáb/Sat · 20:00 Restaurante

Jantar 
com Janáček
Cartas íntimas de Leoš Janáček para Kamila Stosslova 

Por Nuno Fonseca

Imagine um mundo 3D virtual, vazio, onde 
pode adicionar fontes de som (partículas) 
que reproduzem o som (cada ponto na 
imagem é uma fonte de som). Adicione 
depois um ou mais microfones para poder 
captar o som geral desse mundo. Criado 
por Nuno Fonseca, o Sound Particles é 
utilizado em computação gráfica para criar 
objectos nebulosos como fogo, chuva ou 
poeira, ou em ambientes complexos de 
cenas em movimento, como uma batalha 
ou corrida. Diferente de qualquer outro 
software de áudio, foi já adoptado pela 
indústria de Hollywood. 
Imagine an empty, virtual 3D world where you 
can add sound sources (particles) that repro-
duce sound (each point in the image is a sound 
source). Then add one or more microphones to 
capture the overall sound of that world. Created 
by Nuno Fonseca, Sound Particles is used in 
computer graphics to create hazy objects like 
fire, rain or dust, or in complex environments of 
moving scenes, such as a battle or a race. Unlike 
any other audio software, it has already been 
adopted by the Hollywood industry.

Jorge Queijo direcção artística
António Miguel Teixeira, Daniela Castro, 
Jorge Queijo, Raquel Couto e Tiago 
Oliveira interpretação

Alice vive no mundo do ritmo bem-mandado, 
mas de repente tudo fica descontrolado. À 
procura de respostas, chega onde nada é 
igual e o tempo não tem tino. Com perso-
nagens desordeiras e surpresas ao virar do 
som, pelo avesso e no desacerto se faz um 
bom concerto.
Alice lives in the world of well-paced rhythm, but 
suddenly everything is out of control. Looking 
for the answers, she arrives where nothing is 
the same and time has no purpose. With rowdy 
characters and revelations in every sound, the 
concert is magnificent, even if it is inside out.

10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2 

€ 45 (inclui jantar)

07 Sáb/Sat · 11:00 Cibermúsica

Sound Particles 
Aula Aberta
Serviço Educativo · Formar na Digitópia*

€ 3

*Cursos destinados a músicos, DJs, artistas digitais, programadores, 
professores e outros profissionais interessados na música electrónica 
e na arte digital

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 6 anos

*Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, 
estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais através de 
histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para 
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais.

08 Dom/Sun 

Alice no País das Músicas 
Serviço Educativo · Primeiros Concertos*

07 Sáb/Sat · 09:00 Sala de Ensaio 3

Workshops Tomorrow 
Comes Today

A Tomorrow Comes Today, em conjunto 
com os seus parceiros, promove uma série 
de workshops intensivos sobre diferentes 
temáticas que afectam o dia-a-dia de 
quem trabalha na indústria musical. O 
objectivo é o de dotar os profissionais 
residentes em Portugal do conheci-
mento, teórico e prático, que lhes permita 
trabalhar ao nível do que melhor se faz na 
indústria musical a nível mundial. Cada 
workshop tem a duração de 8 horas e 
é, por norma, leccionado em inglês para 
permitir a participação da comunidade 
de músicos estrangeiros residentes em 
Portugal. “Album Promotion In The Digital 
Age”, o primeiro desta série de workshops, 
dá a conhecer as melhores plataformas, 
ferramentas e estratégias para preparar 
e executar uma campanha promocional 
de sucesso.
Tomorrow Comes Today and its partners pres-
ent a series of workshops addressing different 
subjects that affect the day-to-day of any 
professional in the music industry. The aim is 
to gift music professionals living in Portugal 
with the right knowledge and tools, which will 
allow them to work at a world-class level. The 
duration of each workshop is 8 hours. Lessons 
are taught in English in order to enable foreign 
musicians based in Portugal to attend these 
training sessions. In “Album Promotion In The 
Digital Age”, the first of these workshops, you 
will be introduced to the best platforms, tools 
and strategies to prepare and execute a 
successful album release campaign.

In the summer of 1917, in a Moravian spa called Luhačovice, 
where life continued to be normal despite the war going on 
in Europe, a 63-year-old married man met a 25-year-old 
married woman and fell in love with her. This could have 
been a summer romance. It could have been an innocent, 
fleeting passion. But this man was composer Leoš Janáček, 
a fiercely, passionate and obsessive man. The woman was 
Kamila Stösslová, a faithful housewife who didn’t know how 
to deal with the attention of this older man. Ultimately noth-
ing happened. But for the following 11 years, Janáček wrote 
her (and occasionally her husband) more than a thousand 
letters documenting a bizarre story of restrained affection. 
They only exchanged one kiss in August 1927, 10 years after 
they first met. The reading of some letters interspersed with 
the four movements of the string quartet demonstrates 
the connection between the music and the composer’s 
intimate life.

José Pereira violino
Ana Pereira violino
Trevor McTait viola
Filipe Quaresma violoncelo

António Durães actor
Vanessa Pires e 
Tiago Manuel da Hora 
direcção e produção
 
MENU

Creme de cogumelos 
selvagens com bacon salteado
—
Perna de veado com roesti 
e molho de frutos vermelhos
—
Strudell de pera com gelado 
de baunilha

10 OUT 2017



Considerada uma peça clássica da literatura de música de 
câmara moderna, Tragoedia remete-nos para as tragédias 
gregas clássicas e os instrumentos são tratados como 
personagens com o rasgo de génio que se reconhece a 
Harrison Birtwistle. Oliver Knussen é uma das figuras mais 
destacadas da cena musical britânica da actualidade, tendo 
uma brilhante carreira enquanto maestro e compositor. 
Songs without voices são canções sem palavras para os 
diferentes instrumentos do ensemble. Já o seu recente 
Requiem, em memória de Sue Knussen, é escrito para 
soprano e ensemble com base em poemas de diversos 
escritores, sendo uma peça que, apesar da sua brevidade, 
tem uma intensidade emocional rara. A homenagem de 
Julian Anderson ao Palácio de Alhambra, sob a forma de uma 
fantasia, foi dedicada ao compositor Gérard Grisey, uma das 
figuras centrais da música espectral e uma forte referência 
na escrita da peça At first light, de George Benjamin. 
Considered a classic piece of modern chamber music litera-
ture, Tragoedia takes us to the classical Greek tragedies and the 
instruments are treated as characters with the distinctive genius 
trait of Harrison Birtwistle. Oliver Knussen is one of the most 
outstanding figures in today’s British music scene, with a brilliant 
career as both conductor and composer. Songs without voices are 
songs without words for the different instruments of the ensem-
ble. His recent Requiem, in memory of Sue Knussen, is written for 
soprano and ensemble and based on poems of several writers. In 
spite of its brevity, this is a piece with a rare emotional intensity. 
Julian Anderson’s homage to the Alhambra Palace in the form of 
a fantasy was dedicated to the composer Gérard Grisey, one of 
the central figures in spectral music and a strong reference in the 
writing of George Benjamin’s piece At first light.

10 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Canções 
sem Palavras
Ciclo Descobertas

Remix Ensemble 
Casa da Música
Ryan Wigglesworth direcção musical 
Claire Booth soprano

Sir Harrison Birtwistle Tragoedia
Oliver Knussen Requiem – Songs for Sue
–
Julian Anderson Alhambra Fantasy
Oliver Knussen Songs without voices
George Benjamin At first light

PORTRAIT HARRISON BIRTWISTLE VII

€ 13 · Premium € 15

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

PATROCINADOR 
ANO BRITÂNICO

APOIO ANO BRITÂNICOAPOIO PORTRAIT 
HARRISON BIRTWISTLE
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O Outono em Jazz é um momento alto do Ciclo de Jazz, concen-
trando uma série de propostas imperdíveis sem um foco especí-
fico em qualquer tendência estilística. Assume-se assim aquela 
que é uma das facetas mais características deste género: o cruza-
mento de territórios e a absorção das mais variadas influências da 
contemporaneidade. A programação de 2017 inclui as vozes de 
Dianne Reeves, uma diva do jazz que explora também os territó-
rios R&B e soul, de Maria João, numa nova parceria com uma das 
luminárias da música brasileira, Egberto Gismonti, e da também 
brasileira Roberta Sá. Mas ainda a bateria afrobeat de Tony Allen 
numa homenagem a Art Blakey, o flamenco em forma de jazz com 
os sevilhanos La Bejazz, o rap sobre samba-jazz com Marcelo D2 e 
o mergulho na música popular brasileira com abordagens ousadas 
sobre a obra de Moacir Santos. A viagem pelo soul de Filadélfia na 
guitarra de Marc Ribot é temperada com o tributo ao free jazz de 
Ornette Coleman, e as linguagens mais abertas de improvisação 
estão também presentes com o ensemble de Peter Evans e o trio 
de Mat Maneri, Evan Parker e Lucian Ban. Presença habitual no 
Outono em Jazz é o blues, que nos chega através da slide guitar 
virtuosa e da voz de Jack Broadbent, imersa no imaginário folk/
roots. São 17 propostas distribuídas por 12 concertos imperdíveis 
que celebram o jazz nas suas mais variadas formas.

Outono 
em Jazz
11 Out – 02 Nov

Autumn in Jazz is a special highlight of the Jazz Series, with 
several unmissable concerts without a specific focus on 
any stylistic trend. And this is one of the most character-
istic aspects of this genre: the crossing between different 
territories and the assimilation of the most varied influences 
of contemporaneity. The 2017 line-up includes the voices of 
Dianne Reeves, a jazz diva who also explores the R&B and soul 
territories, Maria João, in a new partnership with one of the 
Brazilian music luminaries, Egberto Gismonti, and Roberta Sá. 
The festival also features Tony Allen’s afrobeat drums in 
a tribute to Art Blakey, jazz flamenco with the Sevillian La 
Bejazz, samba-jazz rap with Marcelo D2 and Brazilian popular 
music with daring approaches to the work of Moacir Santos. 
The journey to the soul from Philadelphia with Marc Ribot’s 
guitar is spiced with a tribute to Ornette Coleman’s free 
jazz. The more open-minded languages of improvisation 
are also present with the Peter Evans Ensemble and the trio 
of Mat Maneri, Evan Parker and Lucian Ban. The blues will 
also join Autumn in Jazz, as usual, through the voice of Jack 
Broadbent and his virtuoso slide guitar, immersed in the 
imaginary folk/roots. There are 17 proposals in 12 must-see 
concerts celebrating jazz in its most varied forms.

MECENAS OUTONO EM JAZZ



O encontro entre Maria João (voz) e Egberto Gismonti 
(piano e guitarra de 10 cordas) une, ao vivo, duas das 
maiores forças e representações do não conformismo 
e da experimentação da cultura lusófona. Maria João é 
uma artista de referência no campo da música improvi-
sada, reconhecida mundialmente e presença habitual 
nos palcos dos principais festivais internacionais de 
jazz. Próximo de completar cinco décadas de carreira, 
Egberto Gismonti tem uma vasta discografia e é hoje 
uma referência para a nova geração de músicos brasilei-
ros, que começa a regravar as suas composições. Após 
o sucesso de um espectáculo único no Festival de Jazz 
de Ravello (Itália), que conquistou o público e a imprensa 
internacional, Maria João e Egberto Gismonti apresen-
tam-se agora em digressão europeia.
The reunion between Maria João (voice) and Egberto 
Gismonti (piano and 10-string guitar) joins, live, two of the 
greatest forces and representations of non-conformism 
and experimentation of the Lusophone culture. Maria João 
is an outstanding artist in the field of the improvised music, 
recognized worldwide, and a frequent guest in the main 
international jazz festivals. Egberto Gismonti has a vast 
discography and is now a reference for the new generation 
of Brazilian musicians that are starting to re-record his 
compositions. Following the success of an exceptional 
performance at the Ravello Jazz Festival (Italy), which won 
over the general public and the critics, Maria João and 
Egberto Gismonti are now on a European tour.

11 Qua/Wed · 21:30

Tuyero Ilustrado 
feat Yoyo Borobia
World Music

OUTONO EM JAZZ
12 Qui/Thu · 22:00 

Eduardo Cardinho

11 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Maria João & 
Egberto Gismonti

€ 35

Cartão Amigo -25%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Im.Par

P
ao

lo
 S

or
ia

no

E
dg

ar
 B

ri
tt

o

OUTONO EM JAZZ16 OUT 2017



O jovem maestro, pianista e compositor Ryan 
Wigglesworth tomou de rompante a cena musical britâ-
nica, sendo actualmente Maestro Principal Convidado 
da Orquestra Hallé e Compositor em Residência da 
English National Opera. No concerto em que se estreia à 
frente da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
apresenta um programa exclusivamente britânico, com 
obras de George Benjamin e Oliver Knussen, e duas 
composições suas em estreia nacional. Considerada 
a obra de consagração mundial de Benjamin Britten, a 
ópera Peter Grimes tem nos seus Interlúdios marinhos 
evocações extremamente sugestivas da natureza, 
enquanto na Passacaglia demonstra o poder descritivo 
da música na sua vertente mais trágica. 
The young conductor, pianist and composer Ryan 
Wigglesworth took the British musical scene by storm, and is 
currently Principal Guest Conductor of the Hallé Orchestra 
and Composer in Residence of the English National Opera. In 
his first concert ahead of Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música he presents an exclusively British programme with 
works by George Benjamin and Oliver Knussen, and two of his 
own compositions in national premiere. Considered the master-
work of Benjamin Britten, the opera Peter Grimes has extremely 
suggestive evocations of nature in its Sea Interludes, while in 
Passacaglia the composer demonstrates the descriptive power 
of music in its most tragic aspect.

14 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Quadros 
Britânicos
Ciclo Descobertas

ANO BRITÂNICO

“Wigglesworth foi um 
exemplo de clareza, 
quer no seu pulso, quer 
na concepção, estando 
igualmente bem nos 
desafios psicológicos 
da Passacaglia.” 
– The Telegraph

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

PATROCINADOR ANO BRITÂNICO

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Ryan Wigglesworth direcção musical 
Claire Booth soprano

Benjamin Britten Four Sea Interludes e 
Passacaglia, de Peter Grimes
Ryan Wigglesworth Augenlieder
–
George Benjamin Dance Figures
Oliver Knussen Flourish with Fireworks
Ryan Wigglesworth Études-Tableaux
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MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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15 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica 
Portuguesa
Henrie Adams direcção musical 
Astrid Crone soprano

George Gershwin Abertura Cubana
George Gershwin Summertime, de Porgy and Bess
George Gershwin I’ve Got Rhythm, de Girl Crazy
Cole Porter I’ve got you under my skin
Don Gillis (arr. F. Ford) Sinfonia nº 5 1/2 
Leonard Bernstein (arr. Maurice Stith) 

Três episódios de dança de On The Town
L. Bernstein/S. Sondheim Somewhere, 
de West Side Story
Stephen Sondheim Being Alive (company)

€ 10 · Premium € 12
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 
a música com outras linguagens de palco

A Banda Sinfónica Portuguesa traz ao festival Outono 
em Jazz uma selecção de grandes canções que 
marcaram o musical norte-americano com dois convi-
dados especiais que vêm de Espanha – embora natu-
rais da Holanda. Henrie Adams é Maestro Titular da 
Orquestra Sinfónica de Castellón e Maestro Adjunto 
da Banda Municipal de Barcelona. A cantora e baila-
rina Astrid Crone tem uma ligação antiga ao reper-
tório da Broadway, estando igualmente à vontade no 
repertório barroco, na música ligeira e no jazz. Ao lado 
da Banda Sinfónica, interpretam êxitos inesquecíveis 
de compositores marcantes como Gershwin, Cole 
Porter e Bernstein, além da Sinfonia número cinco e 
meio de Don Gillis, também conhecida como “Sinfonia 
para a Diversão”.
Banda Sinfónica Portuguesa brings to Autumn in Jazz 
festival a selection of great songs that became milestones 
of the American musical, with two special guests from 
Spain – although original from the Nederlands. Henrie 
Adams is Principal Conductor of Castellón Symphony 
Orchestra and Assistant Conductor of Banda Municipal de 
Barcelona. Singer and dancer Astrid Crone has a long rela-
tionship with Broadway songs, and is also at home with the 
baroque repertoire, pop music and jazz. This concert with 
Banda Sinfónica features unforgettable hits by outstanding 
composers such as Gershwin, Cole Porter and Bernstein, 
along with Don Gillis’ Symphony No. Five and a Half, also 
known as “A Symphony For Fun”.

14 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

Getting Better All the Time 
Serviço Educativo 
Concertos para Todos*

Ricardo Baptista e Tiago Oliveira 
direcção artística e interpretação
Conservatório Calouste Gulbenkian 
de Braga e Comunidade de Músicos 
de Braga interpretação
gnration co-produção

Houve um dia em que os Fab Four se fecha-
ram nos míticos estúdios de Abbey Road. 
Cinco meses depois, surgia um dos álbuns 
mais icónicos dos Beatles e da cultura 
ocidental. A celebrar 50 anos, o concep-
tual Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, um contínuo de 13 temas, inspira um 
espectáculo com músicos amadores e 
alunos de música. Conhecida a obra-prima, 
conte-se com extravagância libertadora. 
Afinal, it’s “getting better all the time”.
There was a day when the Fab Four locked 
themselves in the legendary studios of Abbey 
Road. Five months later, one of the most iconic 
albums of The Beatles and Western culture 
arose. Celebrating 50 years, the conceptual 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, with its 
13 tracks, inspires this performance of amateur 
musicians and music students. And since it is 
based on this renowned masterpiece, some 
liberating extravagances are expected. After 
all, it’s “getting better all the time”.
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€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 20

15 Dom/Sun

Novas Aventuras de Waka
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

16 e 23 Seg/Mon

Curso Livre 
de História da Música
Serviço Educativo 

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Uma consulta de Reinomusicologia é 
sempre remédio santo. Voltam assim 
novas aventuras de um Rei Leão com 
problemas de comunicação, mais outros 
pacientes aflitos por uma boa terapia de 
ritmos, canções e jogos. Com o Dr. Otto 
& companhia, desta selva ninguém sai sem 
o tratamento que merece.
A Kingdomusicology appointment is always 
a great remedy. There will be new adventures 
of a Lion King with communication problems, 
plus other patients anxious for a good therapy 
of rhythms, songs and games. With Dr. Otto & 
company, no one leaves this jungle without the 
treatment they deserve.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 anos) 
e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

5ºMódulo
A Retórica do Barroco
Fernando Miguel Jalôto

Dirigido a públicos com formação nas 
mais diversas áreas e sem conhecimentos 
específicos de música, o curso proporciona 
um enquadramento geral sobre diversos 
temas da História da Música e da nossa 
cultura numa perspectiva transdisciplinar. 
O cravista Fernando Miguel Jalôto encerra 
os cursos de 2017 explorando o fascinante 
tema da Retórica do Barroco.

OUTONO EM JAZZ20 OUT 2017



Com o clarinete, Anat Cohen “transforma-se em cantora, bailarina, poeta, 
cientista louca, rindo musicalmente com o deleite puro de atingir novos 
lugares e novos sentimentos”. Quem o diz é a revista JazzTimes. A acla-
mada clarinetista israelita mistura o jazz com estilos populares de paragens 
diversas. Em 2017 gravou o álbum Outra Coisa com o guitarrista Marcello 
Gonçalves (violão de 7 cordas), dedicado a Moacir Santos, um dos mais 
inovadores e influentes compositores brasileiros. É este disco que o duo 
vem apresentar à Casa da Música, contando com a participação especial da 
cantora brasileira Roberta Sá.
With her clarinet, Anat Cohen “becomes a singer, a poet, a mad scientist, laughing 

– musically – with the delight of reaching that new place, that new feeling, with each 
chorus”, according to JazzTimes magazine. The acclaimed Israeli clarinetist mixes 
jazz with popular styles based on musical traditions from diverse places. In 2017 
she released the album Outra Coisa with guitarist Marcello Gonçalves, a tribute to 
one of the most influent innovators from Brazil, Moacir Santos. The duo invites de 
Brazilian singer Roberta Sá for the presentation of the album at Casa da Música.

15 Dom/Sun · 21:00 Sala 2

La Bejazz
Anat Cohen & Marcello
Gonçalves (com Roberta Sá)

LA BEJAZZ
Melchor Jimenez “Melchor chico” 
guitarra flamenca
Javier Carmona Bono piano e clarinete
Bernardo Parrilla saxofones
Pablo Carmona “di Bonno” vibrafone 
e percussão
Pedro Corona “Curro Cueto” voz e flauta
Dario Vallecillo percussão
Javier Carmona contrabaixo

Desde 2005 que a banda sevilhana La Bejazz explora os cruzamentos entre o 
flamenco e o jazz, sem nunca trair a intensidade expressiva que marca a música 
da Andaluzia. O sucesso junto da crítica e do público é enorme. A banda conta 
com músicos especializados nas duas linguagens e explora intensamente a 
improvisação, combinando um profundo respeito pela alma do flamenco com a 
inventividade exploratória do jazz. A formação de base é composta por guitarra 
flamenca, contrabaixo, percussão, piano e saxofone/flauta, mas alarga-se 
frequentemente com a participação de convidados especiais.
Since 2005 the Seville band La Bejazz explores the crossroads between flamenco 
and jazz, without ever betraying the expressive intensity that marks the music of 
Andalusia. The success among the critics and the general public is enormous. The 
band includes specialized musicians in both types of languages and explores 
intensely the improvisation, combining a deep respect for the soul of flamenco with 
the exploratory inventiveness of jazz. The basic formation consists of flamenco guitar, 
bass, percussion, piano and saxophone/flute, but it is often extended with the partici-
pation of special guests.

ANAT COHEN & MARCELLO 
GONÇALVES COM ROBERTA SÁ
Anat Cohen clarinete
Marcello Gonçalves violão 7 cordas
Roberta Sá voz

€ 12

Cartão Amigo -25% · Jovem/Sénior -15%
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18 Qua/Wed · 21:00 Sala 2

Afonso Pais & Rita Maria
Mat Maneri/Evan Parker/
Lucian Ban

CO-APRESENTADO COM 
INSTITUTO CULTURAL ROMENO LISBOA

Afonso Pais e Rita Maria apresentam na Casa da Música o disco Além 
das Horas, uma das propostas nacionais de jazz mais aclamadas do ano 
passado. A singularidade expressiva e a versatilidade da voz de Rita Maria 
são o veículo ideal para as belíssimas canções do guitarrista, cada uma 
introduzindo um universo específico sem contudo o delimitar. Mais do que 
a combinação ou o cruzamento de estilos, o repertório reflecte a assimila-
ção de linguagens sem compromisso de pertença a géneros predominan-
tes, elegendo o formato de canção e a palavra em português como o único 
ponto comum a todo um álbum arrebatador.
Mat Maneri é um pioneiro da viola d’arco no universo do jazz, explorando 
tanto a livre improvisação como as referências eruditas do século XX. 
Filho do saxofonista Joe Maneri, desenvolve uma parceria duradoura 
e aclamada com o pianista da Transilvânia Lucian Ban, tendo o duo 
recebido grandes elogios pela desconstrução da música de Enesco 
num disco de 2009. Os dois músicos juntaram-se mais recentemente 
ao histórico saxofonista Evan Parker, uma figura-chave do jazz avant-

-garde desde há quatro décadas, para editarem pela Clean Feed o álbum 
Sounding Tears. Nas palavras de Maneri, este disco é “como uma mistura 
de Lester Young com algo insano; com raízes no passado de um universo 
paralelo que pode nunca ter existido.” Música desafiante e avançada, 
com uma forte componente de improvisação, tal como o trio deverá fazer 
ouvir na Casa da Música.
Afonso Pais and Rita Maria will be presenting at Casa da Música the album Além 
das Horas, one of the most acclaimed national jazz proposals of the past year. The 
expressive singularity and versatility of Rita Maria’s voice are the ideal vehicle for 
the guitarist’s beautiful songs, each one introducing a specific universe without 
restricting it. More than the combination or the crossing of styles, the repertoire 
reflects the assimilation of languages without any predominant genre, choosing 
the song format and the Portuguese word as the only common point throughout 
this exhilarating album.
Mat Maneri is a pioneer of the viola in the jazz universe, exploring both free 
improvisation and the classical references of the twentieth century. Son of 
saxophonist Joe Maneri, he developed a long-standing and acclaimed partner-
ship with the Transylvanian pianist Lucian Ban, and the duo was highly praised 
for the deconstruction of Enesco’s music in an album released in 2009. The two 
musicians most recently joined the historic saxophonist Evan Parker, a key figure 
of avant-garde jazz for four decades, to release the album Sounding Tears by 
Clean Feed. In the words of Maneri, this record is “like a mixture of Lester Young 
with something insane; with roots in the past of a parallel universe that may never 
have existed.” Challenging and advanced music, with a strong improvisational 
component, is what the trio shall bring to Casa da Música.

MAT MANERI/EVAN PARKER/LUCIAN BAN
Mat Maneri viola
Evan Parker saxofone
Lucian Ban piano

AFONSO PAIS & RITA MARIA
Afonso Pais guitarra
Rita Maria voz

€ 12

Cartão Amigo -25% · Jovem/Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
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17 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Cátia de Oliveira 
Fim de Tarde · Novos Valores do Fado 
Prémio Novos Talentos Ageas

€ 10

Depois de editar o primeiro álbum com 
apenas 12 anos, Cátia de Oliveira começou 
a ser reconhecida um pouco por todo o país. 
Partilhou o palco com importantes nomes 
do fado e foi a vencedora do Concurso de 
Fado de Lordelo do Ouro. Apresentou-se 
no Música e Companhia Caffé, no Cine-

-Teatro Batalha e integrou o elenco do 
restaurante típico Mal Cozinhado, uma 
das mais famosas casas de fado do país. 
Participou na Gala de Fado do Cine-Teatro 
Batalha e em programas de televisão e rádio.  
Actualmente canta nas principais Casas de 
Fado do Porto e de Lisboa, incluindo Casa 
da Mariquinhas, Fora de Moda, Mesa de 
Frades e Adega dos Fadistas.
After releasing her first album when she was 
only 12 years old, Cátia de Oliveira began to be 
recognized throughout the country. She has 
shared the stage with important fado figures 
and was the winner of the Fado Competition of 
Lordelo do Ouro. She has performed at Música 
e Companhia Caffé, Cine-Teatro Batalha 
and was a resident singer at Mal Cozinhado, 
one of the most famous fado houses in the 
country. She participated in Gala de Fado 
of Cine-Teatro Batalha and in television and 
radio programs. Currently she sings in some of 
the most important fado houses in Porto and 
Lisbon, including Casa da Mariquinhas, Fora de 
Moda, Mesa de Frades and Adega dos Fadistas.



18 Qua/Wed · 21:30

Lavoisier
Indie

20 Sex/Fri · 21:00

Transmissão 
do Concerto 
Sinfonia Alpina

OUTONO EM JAZZ
19 Qui/Thu · 22:00 

Araya Berros

19 Qui/Thu · 21:00 Sala 2

Jaume Vilaseca 
Quartet & Mar
Jazznesis 
A música dos Genesis 1970 – 1974

Mar Vilaseca voz 
Jaume Vilaseca piano 
Dick Them baixo e contrabaixo 
Ramón Díaz bateria e percussão 

O rock progressivo da mítica banda britâ-
nica Genesis veste-se de jazz pela mão 
de Jaume Vilaseca Quartet & Mar, através 
do seu projecto Jazznesis, que actua pela 
primeira vez em Portugal. Esta formação 
liderada pelo conceituado pianista e 
compositor catalão Jaume Vilaseca, um 
dos músicos mais versáteis do jazz espa-
nhol, evoca o universo musical dos Genesis 
entre 1970 e 1974 com arranjos musicais 
jazzísticos a que imprime sonoridades 
mediterrânicas com pequenos toques de 
flamenco. Para dar voz às fabulosas letras 
de Peter Gabriel conta com a cantora 
convidada Mar Vilaseca, filha de Jaume 
e uma revelação do jazz catalão.
The progressive rock of the mythical British 
band Genesis is reinvented in the jazz universe 
by the hand of the Jaume Vilaseca Quartet & 
Mar through his project Jazznesis, performing 
in Portugal for the first time. This group, led by 
the renowned Catalan pianist and composer 
Jaume Vilaseca, one of the most versatile 
musicians of Spanish jazz, evokes the musical 
universe of the Genesis between 1970 and 
1974 with jazzy musical arrangements and 
Mediterranean sounds with little traces of 
flamenco. Giving voice to the fabulous words of 
Peter Gabriel is singer Mar Vilaseca, daughter 
of Jaume and a magnificent upcoming jazz 
interpreter from Catalonia.

20 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

Blind Zero
Apresentação do álbum Often Trees

Os Blind Zero apresentam o seu mais 
recente trabalho discográfico na Casa da 
Música. Lançado no início do mês, Often 
Trees é um álbum surpreendente, químico 
e intemporal, revelador da enorme cria-
tividade da banda e que nos transporta 
para uma nova dimensão, mais dura e 
mais densa. Ao já conhecido “You Have 
Won” juntam-se novos temas como “Our 
Place by The Lake”, “Tormentor”, entre 
outros. Um disco a que ninguém pode ficar 
indiferente e a obra maior da banda até à 
data. Com 23 anos de percurso, o projecto 
de Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, Pedro 
Guedes, Vasco Espinheira e Bruno Macedo 
revela uma vez mais a capacidade de se 
reinventar sem perder a identidade. 
Blind Zero present their latest album at Casa 
da Música. Released earlier this month, Often 
Trees is a surprising, chemical and timeless 
album that reveals the band’s enormous crea-
tivity and transports us into a new, tougher and 
denser dimension. New songs like “Our Place by 
The Lake” and “Tormentor”, among others, join 
the already familiar “You Have Won”. Nobody 
can remain indifferent to this work, the greatest 
of the band so far. With 23 years of experience, 
the project of Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, 
Pedro Guedes, Vasco Espinheira and Bruno 
Macedo reveals once again its capacity to rein-
vent itself without losing its identity.

€ 15

Cartão Amigo -25%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Bairro da Música

€ 18 

Cartão Amigo -25%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Mclerige Lda
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Visitas Guiadas
Guided Tours

PT 11:00 e 16:00
ENG 11:00 and 16:00

€ 7,5 Pessoa · Person
Entrada livre para crianças com menos 
de 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete · Free entry 
for children under 12 accompanied 
by a ticket-holding adult

Visitas com marcação · Prior booking
Grupos a partir de 15 pessoas 
com horário a fixar previamente 
(Inglês, Francês, Espanhol, Italiano 
e Português) · Groups from 15 people 
with prior booking (English, French, 
Spanish, Italian and Portuguese)

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS



Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 

Paul Hindemith Metamorfoses sobre temas 
de Carl Maria von Weber
–
Richard Strauss Uma Sinfonia Alpina

Uma Sinfonia Alpina foi um acrescento tardio ao ciclo de 
poemas sinfónicos que tinha dominado a primeira fase da 
carreira de Richard Strauss. Está escrita sumptuosamente 
para uma orquestra de 100 ou mais elementos e, fora do 
palco, um grupo extra de metais. Contudo, este colectivo 
é essencialmente usado não para produzir poder sonoro, 
mas para gerar cores em constante variação num equilí-
brio perfeito e consistente. Daí a observação de Strauss 
durante os ensaios: “Agora finalmente aprendi a orquestrar.”
A Sinfonia Alpina descreve uma escalada de montanha 
ao longo de um dia, começando antes do amanhecer, 
encontrando dificuldades na subida e regressando numa 
tempestade. Com uma dramaturgia absolutamente fabu-
losa, a Sinfonia é apresentada sob a direcção do aclamado 
maestro alemão Michael Sanderling. 
The Alpine Symphony was a late addition to the cycle of 
symphonic poems that dominated the first phase of Richard 
Strauss’ career. It was sumptuously written for an orchestra 
of 100 or more elements and an extra brass section, offstage. 
However, the purpose is not to produce a powerful sound but 
essentially to generate colors in constant variation with a perfect 
and consistent balance. Hence Strauss’s observation during the 
rehearsals: “Now I’ve finally learned how to orchestrate”.
The Symphony depicts a mountain climb over a day, starting 
before dawn, facing difficulties on the way up, and stormy weather 
on the way down. With an absolutely fabulous dramaturgy, the 
Symphony will be directed by the acclaimed German conductor 
Michael Sanderling.

20 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Sinfonia Alpina
Sinfónica Série Clássica

€ 20 · Premium € 22

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

28 OUT 2017
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21 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Benjamin 
Grosvenor
Ciclo Piano Fundação EDP

ANO BRITÂNICO

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Já considerado o grande representante do pianismo britânico da 
actualidade, o jovem Benjamin Grosvenor é presença regular nas 
mais prestigiadas salas de concerto mundiais. Conhecido por uma 
técnica irrepreensível e pela capacidade de reproduzir as mais 
surpreendentes sonoridades com o menor esforço, é igualmente 
apreciado pelos programas extremamente imaginativos e coeren-
tes que sempre apresenta. A sua estreia no Ciclo de Piano da Casa 
da Música em 2015 representou um enorme sucesso. O pianista 
britânico está agora de regresso com um fabuloso programa que 
inclui a preciosa transcrição para piano do Prelúdio à sesta de um 
fauno, de Debussy. Num crescendo de virtuosismo, o recital encerra 
com o transcendente Gaspard de la nuit, de Ravel.
Already considered the great representative of the British pianism of today, 
the young Benjamin Grosvenor performs regularly in the most prestigious 
concert halls in the world. Known for his impeccable technique and the abil-
ity to reproduce the most amazing sounds with the least effort, he is equally 
appreciated by the extremely imaginative and coherent programmes 
he always presents. His debut in the Piano Series of Casa da Música in 
2015 was a huge success. The British pianist is now back with a fabulous 
programme that includes the precious piano transcription of Debussy’s 
Prélude à l’après-midi d’un Faune. In a crescendo of virtuosity, the recital 
ends with Ravel’s transcendent Gaspard de la Nuit.

J. S. Bach Suite Francesa nº 5  
Johannes Brahms Quatro peças op.119, intercaladas 
por Hommage à Brahms de Brett Dean

– 
Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune 
(arr. Borwick/Copeland)  
Alban Berg Sonata 
Maurice Ravel Gaspard de la nuit

“O ténis tem Andy 
Murray e o piano 
Benjamin Grosvenor. 
Ele representa a nossa 
equipa pianística da 
Grã-Bretanha.” 
-The Telegraph

€ 22 · Premium € 24

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

PATROCINADOR ANO BRITÂNICO

30 OUT 2017



21 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2

Recital de Canto 
e Piano
com artistas do Teatro Mariinsky 
de São Petersburgo

Tatiana Pavlovskaya soprano
Yulia Matchkina meio-soprano
Roman Burdenko barítono
Oleg Weinstein piano

A história da Companhia de Ópera 
Mariinsky remonta a 1783, quando a 
Imperadora Catarina II publicou um 
decreto que criava um comité teatral “para 
dirigir peças de teatro e música”. Hoje, o 
Teatro Mariinsky funde experiência, tradi-
ção e o vigor da juventude. Os seus solistas 
apresentam-se não só no palco de São 
Petersburgo, mas também nos principais 
teatros de ópera do mundo. Este recital 
conta com três solistas da prestigiada 
companhia de ópera acompanhados pelo 
experiente pianista Oleg Weinstein.
The history of the Mariinsky Opera Company 
dates back to 1783 when Empress Catherine II 
issued a decree on the establishment of a 
theatre committee “to direct plays and music.” 
Today, the Mariinsky Theatre is a natural blend 
of experience, traditions and youthful energy. 
Its soloists perform not just on their home stage 
but at leading opera houses throughout the 
world. This recital features three soloists of the 
prestigious opera company accompanied by 
the experienced pianist Oleg Weinstein. 

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

Richard Strauss Sinfonia Alpina

Poderá esta Sinfonia ser a banda sonora ideal para um 
passeio nos Alpes? Depende do percurso e do horário. 
Para Richard Strauss o passeio começou ainda antes 
da alvorada. O caminhante prosseguiu em direcção à 
floresta, deliciou-se com uma cascata de águas cris-
talinas, passeou nos prados floridos e ficou encantado 
com os prados alpinos. Perdeu-se, depois, no bosque, 
passando por diversos perigos, mas tudo valeu a pena 
para ficar deslumbrado com a vista quando alcançou 
o cume. O aumento do nevoeiro foi um anúncio da 
tempestade que marcou o regresso de um passeio que 
terminou já noite dentro. Com os exemplos da Orquestra 
Sinfónica e os comentários de Daniel Moreira, seguire-
mos esta verdadeira aventura nos Alpes. 
Could this Symphony be the ideal soundtrack for a stroll 
through the Alps? It depends on the course and the time of 
day. For Richard Strauss the stroll began even before dawn. 
The hiker continued towards the forest, was delighted with a 
cascade of crystal clear waters, wandered through the flow-
ering meadows, and became fascinated by the alpine mead-
ows. He got lost in the woods, facing several dangers, but it 
was worth it just to be dazzled by the view when he reached 
the peak. The fog became thicker announcing the storm that 
marked his return voyage, which only ended at night. With 
the examples of Orquestra Sinfónica and the comments of 
Daniel Moreira, we will follow this true adventure in the Alps.

22 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Passeio
nos Alpes   
Sinfónica ao Domingo CONTINENTE

C
O

M
E

N
T

A
D

O

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

PROMOTOR: 
GOVERNO DE SÃO PETERSBURGO

€ 10

Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto 
oferta de duas entradas (< 18 anos)

€ 10

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Governo de São Petersburgo

32 OUT 2017
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Um regresso muito aguardado a Portugal é o da grande diva do jazz Dianne 
Reeves, para apresentar o seu disco mais recente e entretanto vencedor de 
um Grammy Award: Beautiful Life. Mestre no esbatimento das fronteiras entre 
diferentes estilos, também aqui a cantora explora campos muito variados, 
numa fascinante viagem pelos sons R&B, pop, jazz e latinos, visitando a música 
de autores tão diversos como Marvin Gaye (“I Want You”), Bob Marley (“Waiting 
in Vain”), Stevie Nicks (“Dreams”) ou Terri Lynne Carrington (“Satiated (Been 
Waiting)”). Dianne Reeves faz-se acompanhar por um quarteto de luxo, 
naquele que promete ser um dos momentos mais altos do Outono em Jazz e 
um concerto absolutamente imperdível.
The long awaited return to Portugal of the great jazz diva Dianne Reeves, presenting 
her latest album and most recent Grammy Award winner: Beautiful Life. Master in 
the blurring of boundaries between different styles, the singer also explores a variety 
of fields in a fascinating journey through R&B, pop, jazz and Latin sounds, visiting the 
music of diverse songwriters like Marvin Gaye (“I Want You”), Bob Marley (“Waiting in 
Vain”), Stevie Nicks (“Dreams”) or Terri Lynne Carrington (“Satiated (Been Waiting)”). 
Dianne Reeves is accompanied by a luxury quartet, in one of the highlights of Autumn 
in Jazz and an absolutely unmissable concert.

22 Dom/Sun 

Era Outra Vez Uma Vez…
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

22 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

Quartabê (1ª parte)

Dianne Reeves

Foi por ocasião do Festival Moacir Santos de 2014 que surgiu o projecto 
Quartabê, formado por integrantes da banda que então acompanhava Arrigo 
Barnabé. Agora, apresentam pela primeira vez em Portugal a sua reinter-
pretação da obra de um dos gigantes da música popular brasileira, Moacir 
Santos. Passando por sonoridades tão variadas quanto o free jazz, o afrobeat, 
a música electrónica e o choro, Quartabê conquistou a crítica jazzística com 
o seu álbum de estreia, #Lição1: Moacir, lançado em 2015. Aí não há qualquer 
sombra de reverência excessiva às lições do mestre, mas antes uma recons-
trução inventiva e ousada das composições acompanhada de uma presença 
em palco bem-humorada.
It was on the occasion of the 2014 Moacir Santos Festival that the Quartabê project 
was born, formed by members of the band that were accompanying Arrigo Barnabé. 
Now, they present for the first time in Portugal their reinterpretation of the work of one 
of the giants of Brazilian popular music, Moacir Santos. Going through such varied 
sounds like free jazz, afrobeat, electronic music and choro, Quartabê conquered the 
jazz critics with their debut album, #Lição1: Moacir, released in 2015. There is no exces-
sive reverence to the master’s lessons, but rather an inventive and daring reconstruc-
tion of the compositions accompanied by a humorous stage presence.

QUARTABÊ
Joana Queiroz saxofone tenor, clarinete
Maria Beraldo clarinete e clarone
Mariá Portugal bateria e MPC
Chicão piano e teclas

DIANNE REEVES
Peter Martin piano
Romero Lubambo guitarra clássica 
Reginald Veal contrabaixo
Terreon Gully bateria

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Porque o Livro não se acaba e as histó-
rias são como as cerejas, o Era uma Vez 
regressa com novos conteúdos e dois 
velhos amigos. Com Alice Capuchinho 
Jasmim Branca de Neve de Borralheira e o 
Lobo Bom, misturam-se os contos, acres-
centam-se pontos e canta-se a fantasia.
Because the Book doesn’t end and there is 
always another story, Era Uma Vez returns 
with new content and two old friends. With Red 
Riding Alice Hood Jasmine Snow Cinderella 
White and the Good Wolf, the stories are mixed 
and the fantasy begins with a song.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 anos) 
e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2Jo
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€ 16 · Premium € 18

Jovem/Sénior -15% · Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20%
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TONY ALLEN QUARTET 
Tony Allen bateria
Mathias Allamane contrabaixo
Jean Phi Dary piano 
Irving Acao saxofone tenor

MARCELO D2 & SAMBADRIVE 
Marcelo D2 voz
Mauro Berman baixo
Lourenço Monteiro bateria
Pablo Lapidusas piano
Convidados:
João Mortágua saxofone
Ricardo Coelho vibrafone

23 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

Tony Allen Quartet 
(Tribute to Art Blakey) 
Marcelo D2 & Sambadrive

Baterista de Fela Kuti entre 1968 e 1979, o nigeriano Tony Allen é 
uma figura incontornável da música africana e um dos principais 
fundadores do afrobeat. O seu estilo profundamente original não 
foi, contudo, imune à influência de outro gigante, Art Blakey, que 
ao longo de décadas contribuiu para o crescimento de novas 
luminárias do jazz no seu histórico grupo Art Blakey & The Jazz 
Messengers. Blakey foi um dos bateristas históricos do jazz que 
mais procuraram as raízes africanas, a par das naturais referências 
do jazz americano. No final dos anos 40 viajou pela África Ocidental 
contactando com a cultura, a religião e as práticas percussivas, 
gravando vários álbuns com fortes influências destas experiências. 
Inversamente, o quarteto que Tony Allen traz à Casa da Música é 
uma perspectiva africana sobre o legado desta referência funda-
mental do jazz e deu já origem a um EP para a prestigiada Blue Note.
Marcelo D2 é o artista inovador por trás da mais perfeita mistura 
de samba com hip-hop. Com 25 anos de carreira bem-sucedida, 
as suas rimas transportam o público para um panorama onde 
convivem crítica e esperança, onde a observação da sociedade leva 
ao clamor por mudança com consciência, confiança e positividade. 
Depois de tanta experimentação sonora, está de volta aos elemen-
tos que estão na raiz da sua fusão musical: o som dos ritmos brasi-
leiros, os trios samba-jazz dos anos 50 e 60 e todas as vertentes do 
hip-hop. Desta vez, no entanto, Marcelo D2 apresenta sua música 
num formato jazzy. SambaDrive é o trio ideal para esta ambiciosa 
empreitada, com músicos versáteis e experientes, capazes de tran-
sitar fluentemente entre estilos musicais.
Former Fela Kuti drummer (between 1968 and 1979), Nigerian Tony Allen 
is an inescapable figure of African music and one of the main founders 
of afrobeat. His deeply original style was not, however, immune to the 
influence of another giant, Art Blakey, who contributed to the growth of 
new jazz luminaries for decades in his historic group Art Blakey & The 
Jazz Messengers. Blakey was one of the jazz drummers who most sought 
out the African roots, alongside the natural references of American jazz. 
In the late 1940s he toured West Africa, got acquainted with its culture, 
religion and percussive practices, and recorded several albums strongly 
influenced by these experiences. Conversely, the quartet that Tony 
Allen brings to Casa da Música is an African perspective on the legacy 
of this fundamental jazz reference, which has already resulted in an EP 
recorded for the prestigious Blue Note.
Marcelo D2 is the innovator behind the most seamless blend of samba 
and hip-hop. Throughout his 25-year long, multi-million selling inter-
national career, his lyrics take the audience to a place of criticism that 
stems from hope, and social observation that leads to a call for change 
through self-reliance, awareness and positivity. After so much sonic 
experimentation, he’s back to the core elements of his musical fusion: the 
sound of Brazilian rhythms, samba-jazz trios of the 60’s, and everything 
about hip-hop. But this time, Marcelo brings his sound to a jazzy acoustic 
setting. SambaDrive is the dynamic trio capable of accompanying D2 on 
this endeavour, seasoned and versatile musicians able to navigate a wide 
spectrum of styles fluently.

24 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Quarteto Verazin
Fim de Tarde · Música de Câmara 
Prémio Novos Talentos Ageas

Diogo Coelho 1º violino
Jorman Torres 2º violino
Fábio Vidago viola d’arco
Ana Luísa Marques violoncelo

Ludwig van Beethoven Quarteto op.18 nº 3
Joly Braga Santos Quarteto nº 2 
em Lá menor
Hugo Wolf Serenata Italiana 

O Quarteto de cordas nº 3 de Beethoven 
foi na verdade o primeiro que escreveu, e 
inclui-se no conjunto dos Seis quartetos 
op.18 com o qual o compositor se liberta 
da temida herança de Mozart e Haydn, 
afirmando desde logo a sua forte persona-
lidade musical. Igualmente de uma primeira 
fase compositiva, o Segundo Quarteto de 
Joly Braga Santos foi escrito em Milão no 
ano de 1957, permanecendo hoje como 
um exemplo de abertura à modernidade 
dentro dos moldes de uma estrutura 
clássica. O Quarteto Verazin, agrupamento 
residente do Festival Internacional de 
Música da Póvoa de Varzim, encerra este 
recital com uma das poucas obras de Hugo 
Wolf, para além das canções, que conquis-
taram um lugar no repertório: a Serenata 
Italiana, recheada de optimismo e vida.
Beethoven’s 3rd string quartet was actually 
his first one, included in the set of Six Quartets 
op.18, by which he unchained himself from the 
feared legacy from Mozart and Haydn and 
quickly established his strong musical persona. 
Also from a first compositional phase, Joly 
Braga Santos’ 2nd string quartet was written 
in Milan in 1957, and is still today an example 
of openness to modernity along the lines of a 
classical structure. Quarteto Verazin, resident 
ensemble of Póvoa de Varzim International 
Music Festival, closes its recital with one of the 
few Hugo Wolf ’s works that became part of the 
repertoire, aside from his Lieder: the optimistic 
and lively Italian Serenade.

€ 10

€ 16 · Premium € 18

Jovem/Sénior -15% · Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

OUTONO EM JAZZ
36 OUT 2017



“O novo mestre da slide guitar”, assim o anuncia o Festival 
de Jazz de Montreux. Jack Broadbent tem conquistado 
públicos de vários pontos do globo com a sua abor-
dagem virtuosa da guitarra acústica e da técnica slide, 
combinada com uma voz que remete para os clássicos 
da folk e dos blues. Nascido e criado na Inglaterra rural, 
cresceu a ouvir a música de John Lee Hooker, Peter 
Green, Robert Johnson, Neil Young e Joni Mitchell – 
lendas do rock, blues, roots e folk que influenciaram 
definitivamente o estilo de Jack Broadbent, aberto a 
diferentes géneros mas com uma profundidade arreba-
tadora. Um jovem músico com uma carreira em franca 
ascensão, que esgota salas pela Europa, Japão, América 
do Norte e Nova Zelândia e colecciona dezenas de 
milhões de visualizações no YouTube.
Ao longo de 30 anos e de 20 álbuns, o guitarrista Marc 
Ribot já explorou de tudo, desde o jazz aventureiro 
de Albert Ayler ao son cubano de Arsenio Rodríguez. 
Ajudou a definir a sonoridade de gravações de figuras 
tão diversas como Tom Waits, Robert Plant, Alison 
Krauss, Elvis Costello, Caetano Veloso e John Zorn. 
The Young Philadelphians é um tributo simultâneo a 
dois legados: o punk-funk harmolodic da banda Prime 
Time de Ornette Coleman, na sua primeira configura-
ção dos anos 70, e a batida suave e optimista do soul 
de Filadélfia do mesmo período. Para isso, junta-se 
a dois antigos membros de Prime Time, o baixista 
Jamaaladeen Tacuma e o baterista G. Calvin Weston, 
incluindo no repertório temas clássicos como The 
Hustle, Love Rollercoaster, TSOP e Love Epidemic.

25 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

Jack Broadbent (1ª parte)

Marc Ribot & The Young 
Philadelphians (plus strings)

MARC RIBOT & THE YOUNG 
PHILADELPHIANS (PLUS STRINGS) 
Marc Ribot guitarra
Jamaaladeen Tacuma baixo
Al MacDowell baixo piccolo
Grant Calvin Weston bateria
Axel Lindner violino
Max Haft violino
Nathan Bontrager violoncelo

€ 16 · Premium € 18

Jovem/Sénior -15% · Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20%
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“The new master of slide guitar”, as announced by the 
Montreux Jazz Festival, Jack Broadbent has conquer 
audiences from around the globe with his virtuoso 
approach to acoustic guitar and slide technique, 
combined with a voice that refers back to folk and blues 
classics. Born and raised in rural England, he grew up 
listening to the music of John Lee Hooker, Peter Green, 
Robert Johnson, Neil Young and Joni Mitchell – legends 
of rock, blues, roots and folk that definitely influenced 
the style of Jack Broadbent: open to different genres 
but with an overwhelming intensity. A young musician 
with a career on the rise, he sells out venues across 
Europe, Japan, North America and New Zealand and 
collects tens of millions of views on YouTube.
Over 30 years and 20 albums, guitarist Marc Ribot has 
explored everything from the adventurous jazz of Albert 
Ayler to the Cuban son of Arsenio Rodríguez. He helped 
define the sound of recordings of figures like Tom Waits, 
Robert Plant, Alison Krauss, Elvis Costello, Caetano 
Veloso and John Zorn. The Young Philadelphians is a 
simultaneous tribute to two legacies: the harmolodic 
punk-funk of Ornette Coleman’s band Prime Time, in its 
early 1970s setting, and the soft and upbeat soul from 
Philadelphia around the same period. For this, he is 
joined by two former members of Prime Time – bassist 
Jamaaladeen Tacuma and drummer G. Calvin Weston 

– including in its repertoire classical songs such as The 
Hustle, Love Rollercoaster, TSOP and Love Epidemic.

MECENAS OUTONO EM JAZZ
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical 

Modest Mussorgski Uma Noite 
no Monte Calvo
Franz Liszt Valsa Mephisto nº 2
Charles Ives Halowe’en
Antonín Dvořák Bruxa do Meio-Dia
Camille Saint-Saëns Dança Macabra
Paul Dukas O Aprendiz de Feiticeiro

28 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Concerto 
de Halloween
Sinfónica Série Clássica

€ 35 (inclui jantar)

27 Sex · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

Cátia de Oliveira, Diogo Aranha 
e Francisco Sobral

Mensalmente, o Restaurante Casa da 
Música torna-se uma verdadeira Casa de 
Fados, em que o fado é “servido à mesa” 
por intérpretes de eleição, honrando a 
nossa melhor tradição, mas também a 
contemporaneidade da canção portu-
guesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música 
becomes a true Fado House, where fado is 

“served at the table” by renowned performers, 
honouring our finest tradition and the contem-
poraneity of Portuguese music par excellence. 

Não vão faltar bruxas, personagens diabólicos e 
muitos feitiços naquele que é o primeiro concerto de 
Halloween na Casa da Música. As obras em programa 
são justamente célebres e plenas de efeitos sonoros 
deslumbrantes, com melodias extremamente famosas 
e imediatamente reconhecíveis. Do encontro de feiti-
ceiras no Monte Calvo às desventuras de um Aprendiz 
de Feiticeiro – partitura eternizada no filme Fantasia da 
Disney –, o programa é verdadeiramente empolgante e 
promete um final de dia bem passado na companhia da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
There will be no shortage of witches, devilish characters 
or spells in the first Halloween concert at Casa da Música. 
The works selected for the programme are rightly renowned 
and full of dazzling sound effects, with extremely famous 
and immediately recognizable melodies. From the witches 
encounter on Bald Mountain to the misadventures of a 
Sorcerer’s Apprentice – a score that was immortalized in 
Disney’s Fantasia movie –, the programme is truly excit-
ing and promises a fantastic evening in the company of 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
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25 Qua/Wed · 21:30

Antony Left 
Cantautor

OUTONO EM JAZZ
26 Qui/Thu · 22:00

Everything is Waiting
Gonçalo Neto
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28 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2

Sopa de Pedra
29 Dom/Sun

Mini Mozart
Serviço Educativo · Workshops Primeiros Sons*

29 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

Nouvelle Vague

O trompetista Peter Evans é uma referência do jazz mais experimental. 
Interessa-se especialmente pela improvisação livre como uma ferra-
menta de composição, explorando as possibilidades simultâneas de 
afirmação individual e de desenvolvimento colaborativo. Tem traba-
lhado com uma infinidade de músicos e compositores e lidera vários 
projectos, com destaque para o seu septeto. Participa ainda nos grupos 
Pulverize the Sound (com Mike Pride e Tim Dahl), Rocket Science (com 
Evan Parker, Craig Taborn e Sam Pluta) e Mostly Other People Do The 
Killing (com Jon Irabagon, Matthew “Moppa” Elliott e Kevin Shea).
Trumpeter Peter Evans is a reference of experimental jazz. He is especially 
interested in free improvisation as a compositional tool, exploring the simul-
taneous possibilities of individual affirmation and collaborative development. 
He has worked with a multitude of musicians and composers and leads 
several projects, particularly his septet. He also participates in Pulverize the 
Sound (with Mike Pride and Tim Dahl), Rocket Science (with Evan Parker, 
Craig Taborn and Sam Pluta) and Mostly Other People Do The Killing (with 
Jon Irabagon, Matthew “Moppa” Elliott and Kevin Shea).

30 Seg/Mon · 21:00 Sala 2

Peter Evans
Ensemble

As Sopa de Pedra, um dos segredos mais 
bem guardados da música portuguesa, 
apresentam a sua estreia discográfica. Os 
adornos airosos, os arranjos feitos à medida 
e as harmonias que nos aquecem o peito 
fazem parte da fórmula intemporal que 
as distingue de qualquer outro tesouro. O 
grupo a cappella de dez elementos mostra-

-nos que o tempo não é uma linha uniforme, 
mas sim curva, e que é possível viajar 
através dele e do espaço para o esplendor e 
para os anos de ouro da música tradicional 
portuguesa, com preciosismo e delicadeza. 
Este novo capítulo é também uma janela 
aberta, é o resultado de anos a desconstruir 
harmonias, através de processos peculia-
res de criação musical conjunta e timbres 
contrastantes. O disco antecipa-se com 

“Cantiga de la Segada”, solene e popular 
melodia transmontana.
Sopa de Pedra, one of the best-kept secrets of 
Portuguese music, present their debut album. 
The graceful adornments, the tailor made 
arrangements and the harmonies that warm 
our hearts are part of the timeless formula that 
distinguishes them from any other treasure. 
The a cappella group, with ten elements, shows 
us that time is not a straight line, but rather a 
curve, and that it is possible to travel through 
it and through space and reach the splendor 
of the golden years of traditional Portuguese 
music, with delicacy. This new chapter is also 
an open window; the result of years spent 
deconstructing harmonies, through peculiar 
processes of musical creation and experienc-
ing contrasting timbres. The album arrives with 

“Cantiga de la Segada”, a solemn and popular 
melody from the region of Trás-os-Montes.

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida 
formadores

É uma aventura no Portugal dos nossos dias 
com os olhos e ouvidos por outros tempos. 
Entre uma sonata para piano do Minho, uma 
ópera cheia de Sol Sustenido, uma Gaita-
de-Foles Mágica e um concerto para adufe 
em Ré mais que Maior, todos cantam e 
encantam neste país à beira-mar plantado!
It is an adventure in today’s Portugal with our 
eyes and ears in the past. With a piano sonata 
from Minho, an opera filled with G Sharp, a 
Magic Bagpipe and a concert for adufe in D, 
more than Major, everyone sings and delights in 
this Europe’s garden by the sea!

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 anos) 
e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

Os Nouvelle Vague regressam a Portugal 
com novo disco. No quarto longa duração 
de Marc Collin e Olivier Libaux, I Could Be 
Happy, podemos escutar versões luxuosas 
e repletas de glamour de temas míticos dos 
anos 80 como “Athol Rose” dos Cocteau 
Twins, “All Cats Are Grey” dos The Cure, 
“No One Receiving” de Brian Eno e “I Wanna 
Be Seated” dos Ramones. Somos ainda 
surpreendidos por dois temas originais 
da banda (algo inédito nos discos anterio-
res). Para além dos novos temas, a banda 
promete hinos bossa nova e clássicos 
como “Love Will Tear Us Appart”, “Too 
Drunk To Fuck” e “Guns of Brixton”.
Nouvelle Vague return to Portugal with a new 
album. In the fourth LP by Marc Collin and 
Olivier Libaux, I Could Be Happy, we can listen 
to glamorous versions of legendary songs from 
the ’80s such as “Athol Rose” by the Cocteau 
Twins, “All Cats Are Gray” by The Cure, “No 
One Receiving” by Brian Eno and “I Wanna 
Be Seated” by the Ramones. There is also 
the surprise of two original songs by the band 
(something unheard of in previous albums). In 
addition to the new songs, the band included 
some bossa nova hymns and classics like 

“Love Will Tear Us Appart”, “Too Drunk To Fuck” 
and “Guns Of Brixton”.

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 25 · Premium € 30 

Promotor: Lemon Ibéria

€ 12

Cartão Amigo -25% · Jovem/Sénior -15%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Peter Evans trompete
Ron Stabinsky piano
Tom Blancarte baixo
Jim Black bateria
Sam Pluta electrónica
Levy Lorenzo percussão
Mazz Swift violino
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€ 15

Cartão Amigo -25% 

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Turbina Associação Cultural
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À Volta 
do Barroco
31 Out – 14 Nov

MECENAS CICLO BARROCO BPI

Em Ano Britânico na programação da Casa da Música, o festival 
À Volta do Barroco não podia deixar de centrar a sua programação 
na tradição secular de bem cantar. Um dos agrupamentos vocais 
mais conceituados a nível mundial, The Tallis Scholars, é o convi-
dado de honra para encerrar o festival. A ilustração do período de 
ouro da polifonia com os grandes mestres ibéricos e britânicos 
está a cargo do Coro Casa da Música sob a direcção do aclamado 
maestro britânico Paul Hillier. O mais célebre Requiem de sempre, da 
autoria de Mozart, é figura de cartaz num festival que inclui a grande 
música para cravo escrita ao estilo inglês pelos maiores mestres do 
Barroco, ou um programa da Orquestra Barroca em homenagem 
à produção musical de Handel para os teatros londrinos. A grande 
invenção concertante do Barroco é testemunhada pela Orquestra 
Barroca e revisitada pelo Remix Ensemble sob o cunho criativo de 
grandes compositores da actualidade. Sinfonias célebres de Mozart 
e Haydn despedem-se do Barroco anunciando o Classicismo, 
naquela que é a mais antiga narrativa da Casa da Música e uma das 
favoritas do grande público. Venha celebrar o Barroco e o produto 
da sua influência ao longo dos séculos no À Volta do Barroco.
In the British Year of Casa da Música, the À Volta do Barroco festival had 
to focus its programme on the secular tradition of singing well. One of the 
world’s most respected vocal ensembles, The Tallis Scholars, is the guest 
of honor that will close the festival. Coro Casa da Música, under the direc-
tion of the acclaimed British conductor Paul Hillier, will be in charge of illus-
trating the golden period of polyphony with the great Iberian and British 
masters. The most celebrated Requiem ever, composed by Mozart, is 
a poster figure for a festival that will also include the great English-style 
harpsichord music by the greatest masters of the Baroque period, and a 
programme by Orquestra Barroca in honor of Handel’s musical produc-
tion for the London theaters. The Baroque’s great concertante invention is 
attested by Orquestra Barroca and revisited by Remix Ensemble through 
the creative minds of great composers of today. Mozart and Haydn’s 
celebrated symphonies announce the Classicism and bid farewell to 
the Baroque, the oldest narrative of Casa da Música and a favorite of the 
general public. Come celebrate the Baroque period and the product of its 
influence throughout the centuries.
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Fernando Miguel Jalôto cravo

Johann Jacob Froberger Suite nº 30, FbWV 630 
G. F. Handel Suite nº 3, HWV 428 
J. S. Bach Suite Inglesa nº 2, BWV 807 

A Inglaterra possui uma vasta tradição de música para 
cravo e para isso basta recordar a célebre escola dos 
virginalistas ou as belíssimas suites de Purcell; como 
grande centro cosmopolita atraiu inúmeros músicos 
estrangeiros. Este original programa reúne grandes 
obras de compositores que se sentiram atraídos pela 

“velha Albion”: desde o ultra-sentimental Froberger, 
que visitou Londres num mau período e exprimiu o 
seu desencanto num expressivo lamento, passando 
pela figura incontornável de Handel, indissociável 
da vida musical londrina durante quase meio século, 
e culminando numa das célebres Suites “feitas para os 
Ingleses” pelo grande Johann Sebastian Bach. 
England has a vast tradition of music for harpsichord; just 
remember the famous virginalist school or Purcell’s beautiful 
suites. As a great cosmopolitan center it attracted countless 
foreign musicians. This original programme brings together 
great works by composers who were attracted to the “old 
Albion”: from the ultra-sentimental Froberger, who visited 
London in a bad time and expressed his disappointment in 
an expressive lament, through the indispensable figure of 
Handel, inseparable from London’s musical life for almost half 
a century, culminating in one of the celebrated Suites “Made 
for the English”, by the great Johann Sebastian Bach.

OUTONO EM JAZZ
02 Nov Qui/Thu · 22:00

Pablo Lapidusas 
International Trio 
– P.L.I.N.T. 

31 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Fernando 
Miguel Jalôto
Fim de Tarde · Música de Câmara

€ 10

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

À VOLTA DO BARROCO46 OUT 2017

“O seu som brilhante 
e cheio, mas ao 
mesmo tempo doce, 
é maravilhosamente 
aproveitado por Jalôto 
para interpretações 
de um cantabile e 
flexibilidade de fraseio 
formidáveis.” 
-Scherzo (Espanha)
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COMO CHEGAR
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F

ONDE FICAR
Porto Palácio Hotel
Av. da Boavista 1269 
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600

AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 
501, 502, 503, 504, 507, 601, 803, 
902, 903 e/and 2M

CP – COMBOIOS DE PORTUGAL 
TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

17 Ter · 18:30
PROVAS DE VINHOS
Prova +Jantar

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Enólogo: Jorge Alves 
Região: Douro

Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música 
proporciona provas de vinhos orientadas por enólogos 
responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portu-
guesas. As sessões, com regularidade mensal, incluem 
um jantar especialmente concebido para harmonizar 
com os vinhos em apreciação.
Throughout the year, Restaurante Casa da Música offers 
wine tastings guided by oenologists responsible for the 
most prestigious Portuguese wine brands. The sessions, 
held monthly, include a dinner specially designed to be in 
harmony with the chosen wines.

€ 25 (inclui jantar depois da prova)

25 Qua · 20:00 
JANTAR-DEBATE
Ideias à Prova

“Turistar – A gastronomia, o vinho, o capital simbólico 
e a qualificação do território são o segredo para um 
turismo saudável?”

O Ideias à Prova é um ciclo de jantares-debate iniciado 
em 2016 e que conta sempre com três protagonistas: 
um Chef, um enólogo/produtor de vinho e uma figura de 
destaque no panorama português – a qual gostamos de 
designar como “pensador”. O Chef e o enólogo apresen-
tam as suas propostas e o pensador dá o mote para o 
debate, partindo sempre de um verbo. No Restaurante 
Casa da Música, palco deste Ideias à Prova, o Presidente 
do Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo, explora o verbo 

“Turistar”. As Provas Líquidas são da Quinta do Pôpa e as 
Provas Sólidas do nosso Chef, Artur Gomes.
Ideias à Prova is a series of debate-dinners that began in 
2016 and always include three protagonists: a Chef, an 
oenologist/wine producer and a prominent figure in the 
Portuguese panorama – which we like to designate as 
the “thinker”. The Chef and the oenologist present their 
proposals and the thinker sets the tone of the debate, 
always starting with a verb. At Restaurante Casa da 
Música, the stage of this Ideias à Prova, Dr. Luís Araújo, 
Chairman of Turismo de Portugal, explores the verb 

“Turistar”. The wine is from Quinta do Pôpa and the food 
is prepared by our Chef, Artur Gomes.

€ 25 (inclui jantar)

27 Sex · 20:30 
FADO À MESA
Cátia Oliveira, Diogo Aranha e Francisco Sobral

Mensalmente, o Restaurante Casa da Música torna-se 
uma verdadeira Casa de Fados, em que o fado é 

“servido à mesa” por intérpretes de eleição, honrando 
a nossa melhor tradição, mas também a contempo-
raneidade da canção portuguesa por excelência. São 
noites perfeitas que celebram a alma, a gastronomia 
e a música que é património da humanidade.
Every month, Restaurante Casa da Música becomes a 
true Fado House, where fado is “served at the table” by 
renowned performers, honouring our finest tradition and 
the contemporaneity of Portuguese music par excel-
lence. These evenings are a perfect celebration of our 
soul, our gastronomy and our urban popular song that 
has become intangible cultural heritage of humanity.

€ 35 (inclui jantar)

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da 
Música oferece-lhe uma vista inspiradora da cidade. A 
sala, ampla e so sticada, concilia um ambiente propício 
ao convívio e ao prazer de uma óptima refeição. O 
nosso Chef, Artur Gomes, propõe uma cozinha de estilo 
muito próprio que combina simplicidade, imaginação e 
requinte. O Restaurante oferece vários tipos de menu e 
uma carta onde poderá encontrar pratos premiados em 
concursos nacionais de gastronomia. Com uma capaci-
dade máxima de 250 pessoas, a  exibilidade e singulari-
dade do Restaurante Casa da Música permitem ainda a 
realização de eventos particulares e corporativos.
On the top  oor of the building, with an inspirational view 
of the city sits Restaurant Casa da Música. The ample, 
sophisticated room is ideal for a great meal in good 
company. Artur Gomes, our Chef, has a style very much 
of  his own wich combines simplicity, imagination and 
class. There are di erent styles of menu available with 
several national prize winning dishes. With a capacity 
of 250 people, the unique  exibility of Restaurant 
Casa da Música can also cater for private and corpo-
rate functions.



INFORMAÇÕES GERAIS

A Casa da Música é membro deVENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio 
dia até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes. Aos 
seus portadores é indispensável a apresentação 
de documentos comprovativos aquando da sua 
admissão aos espectáculos. Os descontos não 
são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos 
pela Casa da Música, não abrangendo os de 
promotores externos.

REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA 
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 25 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
 
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete 
para adulto, oferta de 2 entradas para 
menores de 18 anos
 
TERÇAS FIM DE TARDE 
E BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Não se aplicam descontos
 
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço 
superior a € 10

Os descontos acima mencionados são aplicados 
em concertos com preço superior a € 10

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem 
efectuadas nos 7 dias que antecedem o evento, 
manter ‑se ‑ão até 48 horas antes do mesmo.
 
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00
Inglês 11:00 e 16:00 
€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças 
até aos 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete)
 
Visitas Com Marcação (Grupos)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário 
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO E BILHETEIRA
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00

LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo: 
Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após o 
seu início.
 
RESTAURANTE
Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

www.casadamusica.com/restaurante  
Reservas 220 107 160

CAFÉ
Seg a Dom 09:00–24:00
 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BILHETES PRÉ -PAGOS
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para 
um período máximo de estacionamento de 3,5 
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O 
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes 
e até 15 minutos depois do início do concerto.

DESCONTOS RESTAURANTE
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido 
para o período de estacionamento entre as 12:30 
e as 15:30.
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido 
para o período de estacionamento entre as 
19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente 
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será 
permitida a entrada na sala, excepto no intervalo 
ou quando o programa o permitir.
 
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta 
agenda poderão estar sujeitos a alterações.
 
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 
envie um e ‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops 

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert up to 
a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES 
AND SYMPHONY ORCHESTRA 
(EXCEPT SYMPHONIC ON SUNDAYS)
BPI Client – 20%
< 25 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
 
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 25 Years – 15%
>65 Years – 15%
 
 SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult 
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years 
 
TUESDAY EVENNING AND 
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
No discounts applicable
 
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10

All of the discounts above are applicable in 
concerts over € 10
 
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days 
preceding the concert are valid until 48 hours 
before the concert.
 
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 7,5 per person (free entry to children up to age 
12, when accompanied by an adult with ticket)

BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre ‑arranged times

BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
BUILDING AND TICKET OFFICE 
Monday to Saturday: 09:30‑19:00 
Sunday and holidays: 09:30‑18:00

SHOP
Monday to Saturday: 10:00‑19:00 
Sunday and holidays: 10:00‑18:00
Performance Days: Building open until end of 
performance, ticket office and shop open until 
30 minutes after its beginning.

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this 
brochure may be subject to change

If you wish to be included on our mailing list, please 
send an e ‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura são válidos 
salvo erro tipográfico.

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
Município de Matosinhos

ACA Group
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.
Ageas Portugal
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.
Novo Banco, S. A.
Olinveste–SGPS, Lda.
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, 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.

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e Participações
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
III – Investimentos Industriais e Imobiliários
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde 
—

EMPRESAS AMIGAS

Delloite
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong
—

OUTROS APOIOS

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Fundação Adelman

Lucios
MDS
Newcoffee
Pathena/I2S
Primavera BSS
ThyssenKrupp
 



INFORMAÇÕES · INFORMATIONS

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com

VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228

RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg‑Qui · Mon‑Thu
12:30‑15:00 · 19:30‑23:00
Sex‑Sáb · Fri‑Sat
12:30‑15:00 · 19:30‑00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604‑610
4149‑071 Porto
Portugal

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA 
SUPER BOCK

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS DO CICLO INTEGRAL 
DAS SINFONIAS DE BRAHMS

MECENAS CASA DA MÚSICA

MECENAS VISITAS GUIADASPARCEIRO DO SERVIÇO EDUCATIVO

fundação
energia

MECENAS CICLO DEUTSCHE BANK

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

APOIO ANO BRITÂNICO

MECENAS OUTONO EM JAZZ


