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31 Dom Lixólândia 
Serviço Educativo  
Dia Mundial da Criança 

31 Dom Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
O Grande Enormo – Zaragata  
em Si Bemol
Dia Mundial da Criança 

JUNHO

01 Seg Wim Mertens
 Promotor: Uguru

02 Ter Trompas Lusas
Fim de Tarde · Música de Câmara

03 Qua Cuca Roseta
Promotor: Sons em Trânsito/Universal

04 Qui CMúsica Perafita
Esplanada da Praça

05 Sex André Barros
Promotor: Uguru

05 Sex SMaLL Trio
Palco Super Bock

06 Sáb Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Sob o signo de Mahler

06 Sáb Carlos Maria Trindade
Promotor: Uguru

06 Sáb AMF 
Palco Super Bock

07 Dom Bebé Waka
Serviço Educativo

07 Dom Concurso de Música  
de Câmara (Provas Finais)
Promotor: Escola Profissional de Músi-
ca de Viana do Castelo

09 Ter Duo de Violino e Piano
Fim de Tarde · Música de Câmara

10 Qua AMS-EMS-SPM International 
Meeting 2015 
Conferência e concerto

11 Qui Escola de Música Valentim  
de Carvalho
Esplanada da Praça

12 Sex Demian Cabaud Trio 
Benespera 
Palco Super Bock

13 Sáb Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música + 
Gregory Porter
Praça Guilhermina Suggia, Matosinhos

13 Sáb Los Waves 
Palco Super Bock

14 Dom Em cada bolso uma canção
Serviço Educativo

14 Dom Cláudia Franco
Promotor: Incubadora d’Artes

15 Seg Academia de Música  
de Costa Cabral
Promotor: AMCC

16 Ter João Mortágua
Fim de Tarde · Novos Valores do Jazz

16 Ter Academia de Música  
de Costa Cabral
Promotor: AMCC

18 Qui Oporto Big Band
Promotor: OBB
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Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten
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18 Qui JAHAS
Esplanada da Praça

19 Sex Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Violino Polaco

19 Sex Yoyo Borobia & Vinicius 
Sarmento  
Palco Super Bock

20 Sáb (( ASA )) 
Palco Super Bock

21 Dom Pequenos piratas
Serviço Educativo

21 Dom Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
O sucesso de Chostakovitch

23 Ter Banda Sinfónica Portuguesa
Concerto de São João

23 Ter PZ
Palco Super Bock

25 Qui Escola de Música Valentim  
de Carvalho
Esplanada da Praça

26 Sex Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
1781 Odisseia no Espaço

26 Sex Filho da Mãe 
Palco Super Bock

27 Sáb 4º Prémio Internacional 
Suggia/Casa da Música 2015
Provas de recital

27 Sáb Da Chick 
Palco Super Bock

28 Dom Bebé Waka
Serviço Educativo

28 Dom 4º Prémio Internacional 
Suggia/Casa da Música 2015
Provas de recital

28 Dom O Jazz de Sassetti
Promotor: Casa Bernardo Sassetti

30 Ter Quad Quartet
Fim de Tarde · Música de Câmara

JULHO

02 Qui Ensemble de Trompas  
da ESMAE
Esplanada da Praça

03 Sex 150º Aniversário  
de Carl Nielsen
Promotor: Embaixada da Dinamarca

03 Sex Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
E o vencedor é…

03 Sex Nuno Prata 
Palco Super Bock

04 Sáb Maratona de Violoncelistas
Serviço Educativo

04 Sáb José James
Promotor: Incubadora d’Artes

04 Sáb Dan Riverman 
Palco Super Bock

05 Dom Academia de Música  
A Pauta
Promotor: A Pauta

06 Seg CocoRosie
Promotor: Ao Sul do Mundo

07 Ter Kiko
Fim de Tarde · Novos Valores do Fado

07 Ter O Rappa
Promotor: Primeira Linha

09 Qui Academia de Música  
de Costa Cabral
Esplanada da Praça

10 Sex Jeff Mills: The Planets
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

10 Sex Filipe Teixeira Trio 
Palco Super Bock

11 Sáb White Haus 
Palco Super Bock

12 Dom Sonópolis
Serviço Educativo

13–17  
Seg–Sex

Keep it Simple, Make it Fast!
Conferência

14 Ter Eduardo Cardinho Quinteto
Fim de Tarde · Novos Valores do Jazz

16 Qui Conservatório de Música  
do Vale do Sousa
Esplanada da Praça

17 Sex Fado à Mesa
Diogo Aranha, Maria João Quadros  
e António Pelarigo

17 Sex Mmpsuf
Palco Super Bock

18 Sáb Snap’itude
Palco Super Bock

19 Dom Criolo 
1ª parte Lucas Santtana
Promotor: Eventos Imediatos
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21 Ter Folefest – Festival e Concurso 
de Acordeão
Fim de Tarde · Novos Valores  
do Acordeão

23 Qui Escola de Música  
Santa Cecília
Esplanada da Praça

24 Sex Concerto Escolar
Academia de Música de Costa Cabral

24 Sex TExperience
Palco Super Bock

25+26 
Sáb+ 
Dom

6º Encontro de Bandas 
Filarmónicas

25 Sáb 2nd Floor 
Palco Super Bock

28 Ter Solistas da Orquestra XXI

30 Qui Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Festival Internacional de Música  
da Póvoa de Varzim

AGOSTO

08 Sáb Orquestra D’Ouro
Promotor: Associação Filarmónica  
de Crestuma

27–31 
Qui–Seg

II Academia de Verão  
Remix Ensemble
Concertos, Masterclasses e Workshops

SETEMBRO

01 Ter Orquestra XXI

04 Sex Concertos na Avenida 
Banda Sinfónica Portuguesa

05 Sáb Concertos na Avenida 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Mecenas principal 
da Casa da Música

  

Desde a primeira nota musical, o primeiro concerto, desde 
o primeiro dia, o BPI - Mecenas da Casa da Música - apoia 
a promoção, divulgação e projecção da música em Portugal 
e no plano internacional. Desde 2005 ajudamos a fazer da 
Casa da Música a casa de todas as músicas, de todos os 
músicos e de todos os públicos.

Juntos, damos o tom.  

Porto
com música.
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O Verão começa em ambiente de zaragata por estes lados. Mas não nos 
interpretem mal! É apenas uma zaragata em Si bemol, também conhecida como  
O Grande Enormo, um concerto divertido da Orquestra Sinfónica para celebrar  
o Dia Mundial da Criança. 
Depois de nos presentear com grandes sinfonias de Mahler e Chostakovitch,  
a Orquestra Sinfónica volta-se para as pistas de dança com a música techno-

-sinfónica de Jeff Mills. Mas parte também para uma série de concertos fora  
de portas – do Matosinhos em Jazz, com a voz portentosa de Gregory Porter,  
ao Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, com o pianista Yuri 
Martynov. E é ao ar livre que se encerra o ciclo, com o concerto da Sinfónica  
na Avenida dos Aliados, num programa apelativo que é um convite à dança.
O São João é celebrado pela Banda Sinfónica Portuguesa e a esplanada está 
montada para receber uma selecção de bandas emergentes, especialmente  
nas áreas pop-rock e jazz, mas também os projectos especiais de escolas  
de música.
O Prémio Internacional Suggia/Casa da Música vai já na 4ª edição e traz 
violoncelistas promissores oriundos das escolas mais importantes da Europa.  
Os mais jovens violoncelistas, por outro lado, encontram-se numa maratona  
de música que atravessa os vários espaços da Casa da Música. O Remix  
Ensemble entra, também, num registo diferente com a II Academia  
de Verão Remix Ensemble.
O Verão não seria o mesmo sem o Encontro de Bandas Filarmónicas, ou sem  
o caldeirão de criatividade que é o Sonópolis. Está visto que é uma Casa 
com diferentes cores, aquela que se prepara para o tempo quente, com uma 
programação que traz nomes tão atractivos como Criolo, O Rappa, Wim Mertens, 
José James ou CocoRosie.
Around here, summer begins with a squabble. But please don’t misunderstand us! It’s just a 
squabble in B flat, also known as The Great Enormo, a fun concert performed by Orquestra 
Sinfónica to celebrate the International Children’s Day. 
After delighting us with great symphonies by Mahler and Shostakovich, Orquestra Sinfónica  
turns its attention to the dance floor, with the techno-symphonic music of Jeff Mills, as well  
as to a number of outdoor concerts – from Matosinhos em Jazz, with the prodigious voice  
of Gregory Porter, to International Music Festival of Póvoa de Varzim, with pianist Yuri Martynov. 
And the cycle ends outdoors with Orquestra Sinfónica’s concert at Avenida dos Aliados, in an 
appealing program that is also an invitation to dance.
Banda Sinfónica Portuguesa celebrates São João and the esplanada is ready to welcome a 
selection of emerging bands, especially from the pop rock and jazz areas and also some special 
projects from different music schools.
Suggia/Casa da Música International Award is now in its 4th edition and brings to Casa da Música 
various promising cellists from the most important schools in Europe. The younger cellists,  
on the other hand, will be in a music marathon that runs through the various spaces of Casa  
da Música. Remix Ensemble is also presenting something different, with II Remix Ensemble 
Summer Academy.
Summer would not be the same without the Encontro de Bandas Filarmónicas, nor without  
the cauldron of creativity that is Sonópolis. Casa da Música is certainly a place with different 
colours now that it is preparing to welcome the warm weather, with a program that includes 
appealing names like Criolo, O Rappa, Wim Mertens, José James and CocoRosie.

Mecenas 
Casa da Música

Apoio 
Institucional

Mecenas Principal 
Casa da Música

Patrocínio  
Verão na 

Casa
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Dia Mundial da Criança

Sinfónica
O GRANDE ENORMO – ZARAGATA  
EM SI BEMOL
Serviço Educativo · Fora de Série 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Rui Pinheiro direcção musical 
Nuno Meireles encenador
António Miguel Teixeira narrador
Joana Pereira soprano

Morgan Pochin O Grande Enormo: Uma  
zaragata em Si bemol para narrador, orquestra, 
soprano e vespas

Diversão garantida no concerto que celebra  
o Dia Mundial da Criança. O Grande Enormo, uma 
zaragata em Si bemol para narrador, orquestra, 
soprano e vespas pode bem ser descrito como  
a forma mais divertida de conhecer uma 
orquestra ou, ainda, a melhor viagem no tempo 
em menos de uma hora. É uma experiência 
interactiva entre o público, a orquestra e o 
narrador, com o objectivo de dar a conhecer 
os instrumentos da orquestra e como eles se 
relacionam na arte de fazer música. Com alguma 
loucura e muita diversão à mistura, a premiada 
dupla de compositores James Morgan e Juliette 
Pochin escreveu a música para um texto  
de Michael Rosen e o resultado tornou -se numa 
experiência inesquecível para os milhares  
de espectadores que já viram e ouviram 
O Grande Enormo, apresentado agora em estreia 
nacional pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa  
da Música. 

The concert celebrating the International Children’s 
Day is guaranteed fun. The Great Enormo –  
A Kerfuffle in B Flat for narrator, orchestra, soprano 
and wasps can certainly be described as the most 
fun way to get to know an orchestra, or even the 
best time travel in under an hour. It is an interactive 
experience between the public, the orchestra and 
the narrator, introducing the instruments of the 
orchestra and the way they relate to one another in 
the art of making music. Adding some madness and 
fun to the mix, the award -winning duo of composers 
James Morgan and Juliette Pochin composed 
the music for a text written by Michael Rosen and 
the result is an unforgettable experience for the 
thousands of spectators who have seen and heard 
The Great Enormo, now in a Portuguese premiere 
by Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

“Uma forma excelente de dar a conhecer a 
orquestra às famílias.” [Coventry Telegraph]

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 · Lugar Coro € 11,25  

Jovem/Sénior € 12 

31 Dom/Sun 
18:00 Sala Suggia

Paulo Coelho de Castro direcção artística 
e interpretação
Sofia Leandro e Tiago Oliveira 
interpretação

Nesta terra não há desperdícios. Porque 
há lixo que é um luxo, e tudo merece uma 
segunda vida, três vizinhos de hábitos  
e gostos musicais distintos juntam-se para 
mostrarem que reciclar é preciso.  
Dos cenários aos instrumentos, aqui tudo  
é aproveitado… e bem asseado.
There is no waste in this land. Some litter is a 
luxury and everything deserves the chance of a 
second life, so three neighbours with very different 
musical habits and tastes get together to show that 
recycling is a must. From the sets to the instruments, 
everything here is reused... and well cleaned.

€10 (Criança + Adulto) €7,5 (Segundo acompanhante com 

mais de 5 anos)

*Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 5 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 musical

31 Dom/Sun
11:30
15:00
17:00 
Sala 2

Dia Mundial da Criança

Lixólândia
Serviço Educativo · Primeiros Concertos*

Mecenas Serviço Educativo Apoio Institucional

M
A

IO

13



Wim 
Mertens

A música de Wim Mertens alimenta os mais 
fervorosos e por vezes até imprevisíveis 
cultos: Raymond Benson, um dos escritores 
da saga de James Bond, inclui uma 
referência à música do compositor belga  
na aventura do agente secreto High Time  
To Kill, em 1999. O que faz pleno sentido, 
já que mistério é o que não falta nas 
composições deste artista que já lançou 
mais de 60 discos desde 1980. Desta vez 
em trio, com o violoncelista Lode Vercampt 
e a violinista Tatiana Samouil, o compositor 
entrega-se a alguns momentos decisivos  
da sua obra – como a emblemática 

“Struggle For Pleasure”, ou trabalhos mais 
recentes como Zee Versus Zed, juntando  
a sua voz inconfundível ao profundo lirismo 
no piano. 
The music of Wim Mertens nourishes the most 
passionate and sometimes unpredictable cults: 
Raymond Benson, one of the writers of the James 
Bond saga, includes a reference to the music of the 
Belgian composer in the secret agent’s adventure 
High Time To Kill, from 1999. This makes perfect 
sense, since mystery has always been present 
in Mertens’ compositions, in over 60 albums 
released since 1980. In his trio formation, with cellist 
Lode Vercampt and violinist Tatiana Samouil, the 
composer indulges in some defining moments 
of his work – like the emblematic “Struggle For 
Pleasure,” or more recent works such as Zee Versus 
Zed, adding his unique voice to the deep lyricism  
of the piano.

€ 30 · Cartão Amigo € 22,5

Promotor: Uguru

Cuca Roseta

Produzido por Nelson Motta, o novo disco 
de Cuca Roseta acaba de ser editado.  
Em Riû, a fadista canta música de autores 
como Jorge Palma, Sara Tavares, Júlio 
Resende, Mário Pacheco, João Gil, Jorge 
Drexler, Ivan Lins e Nelson Motta, e 
ainda dois temas originais compostos 
especialmente para si por Bryan Adams 
e Djavan. Este aclamado compositor 
brasileiro participa também no disco como 
convidado especial, cantando em dueto  
O Amor Não é Somente Amor.
A compra do novo CD, já à venda na Casa  
da Música ou nas lojas FNAC, dá acesso  
a um bilhete para o concerto de 
apresentação de Riû.

CMúsica 
Perafita
O Clube de Música da Escola E.B. 2/3  
de Perafita foi criado em 2008 e já ganhou 
vários prémios (incluindo no ”My Camp 
Rock 2” promovido pelo Disney Channel). 
Entre os concertos realizados contam-

-se actuações com os músicos Pedro 
Abrunhosa, Rui Reininho, Zé Pedro, Clã  
e Berg, interpretando temas dos convidados. 
O Clube de Música tem o apoio da 
Fundação EDP.

Trompas 
Lusas
Fim de Tarde · Música de Câmara  
Alemanha

José Bernardo Silva, Bruno Rafael, Nuno 
Costa e Hugo Sousa trompas

Anton Richter Seis Quartetos
Felix Mendelssohn Jaglied, op.59 nº 6
Johannes Brahms Três Peças Corais
Kerry Turner The Eternal City
Sérgio Azevedo Sonatina nº 2 para 
trompas
Jan Koetsier 5 Miniaturas, op.76

As Trompas Lusas apresentam um 
diversificado e apelativo programa onde 
ficam patenteadas as origens da trompa 
como instrumento de caça, bem como  
a sua adequação ao repertório coral.  
A segunda parte do programa desvenda 
linguagens mais recentes e inclui obras 
escritas e dedicadas a este agrupamento  
de referência.
Trompas Lusas present a diverse and appealing 
programme where the origins of the horn as  
a hunting instrument are as evident as its suitability 
for the choral repertoire. The second part of  
the program unveils more recent languages and 
includes works written and dedicated to this  
kind of ensemble.

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

15

01 Jun  
Seg/Mon
21:00 Sala Suggia

02 Jun 
Ter/Tue
19:30 Sala 2

03 Jun Qua/Wed
22:00 Sala 2

CD € 13 

Promotor: Sons em Trânsito/Universal

04 Jun Qui/Thu
21:30 Esplanada da Praça

Entrada Livre 
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CMúsica Perafita was established in 2008 and has 
already won several awards (including the  

“My Camp Rock 2” award promoted by Disney 
Channel). Its performances have had the 
collaboration of renowned musicians such as Pedro 
Abrunhosa, Rui Reininho, Zé Pedro, Clã and Berg. 
Fundação EDP helps support this Music Club.

Produced by Nelson Motta, Cuca Roseta’s new 
album has just been released. In Riû, the singer 
performs music by composers like Jorge Palma, 
Sara Tavares, Júlio Resende, Mário Pacheco,  
João Gil, Jorge Drexler, Ivan Lins and Nelson Motta, 
plus two original songs written especially for  
Cuca by Bryan Adams and Djavan. This acclaimed 
Brazilian composer also participates on the album 
as a special guest, singing a duet called O Amor 
Não é Somente Amor.
The purchase of the new CD, already available at 
Casa da Música and all FNAC stores, gives access 
to the premiere of Riû.

Patrocinador Ano Alemanha Patrocinador Oficial Ano Alemanha



SMaLL 
Trio

Um trio de jazz que só é pequeno no nome. 
SMaLL Trio é constituído por João Salcedo 
(piano), Carl Minnemann (contrabaixo) 
e Leandro Leonet (bateria). De sessões 
descomprometidas de músicos que  
se conheceram através da cena do jazz 
do Porto acabou por resultar uma relação 
de amizade e cumplicidade musical, 
solidificada pela permanente invenção  
e reinvenção de peças originais. Road Trip 
é o disco de estreia do trio portuense.
A jazz trio that is only small in name. SMaLL Trio 
consists of João Salcedo (piano), Carl Minnemann 
(bass) and Leandro Leonet (drums). These  
are musicians who found each other in casual jam 
sessions from which eventually resulted  
a friendship and musical collaboration, solidified 
by the permanent invention and re-invention of 
original songs. Road Trip is the debut album of this 
trio from Porto.

Entrada Livre 

05 Jun  
Sex/Fri
22:30 Palco Super 
Bock

André 
Barros
André Barros trabalhou no estúdio Sundlaugin, 
fundado pelos Sigur Rós, uma das suas mais 
fortes influências. Mas respirar a mesma 
atmosfera que os seus heróis não o impediu  
de descobrir a sua própria voz como compositor  
e pianista. O disco Circumstances mereceu 
elogios da imprensa e revelou uma visão musical 
nostálgica, profundamente poética e tranquila.  
A sua capacidade de evocar imagens levou a 
vários convites, tendo escrito a banda sonora 
para a curta-metragem Our Father de Linda 
Palmer.  
O piano de André Barros surge agora emoldurado 
por um quarteto de cordas, oportunidade  
de ouro para descobrir um talento que já 
ultrapassa fronteiras.
André Barros worked in the Sundlaugin studio, founded  
by Sigur Rós, one of his strongest influences. But 
breathing the same atmosphere as his heroes didn’t 
interfere with him finding his own voice as a composer 
and a pianist. Circumstances was highly acclaimed by 
the press and revealed a nostalgic musical vision, deeply 
poetic and peaceful. His ability to evoke images has 
led to several invitations; one of them was to write the 
soundtrack for the short film Our Father, by Linda Palmer. 
André Barros’ piano is now framed by a string quartet; a 
golden opportunity to discover a talent that already goes 
beyond borders.

€ 10 · Cartão Amigo € 7,5  ·  Lugar Coro € 7,5 · Jovem/Sénior € 8

Promotor: Uguru

05 Jun  
Sex/Fri
22:00 Sala 2

“Elts é um maestro cheio de recursos fascinantes, 
a sua linguagem corporal é concisa mas muito 
expressiva.” [The Birmingham Post]

Sinfónica
SOB O SIGNO DE MAHLER
Descobertas Sinfónicas

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical
Eduarda Melo soprano

Alban Berg Passacaglia (arr. Christian von 
Borries)
Alban Berg Sete Canções de Juventude

-
Gustav Mahler Sinfonia nº 6

“A marcha brutal e cega da multidão”. Com estas 
palavras descreveu Adorno a Sinfonia nº 6  
de Mahler, fazendo justiça à sua impressionante 
energia, ao ritmo imparável que pulsa desde o 
início. Fenomenal na sua orquestração, é também 
considerada “a apoteose da forma-sonata”  
e a mais perfeita das sinfonias de Mahler. Outros 
vêem na chamada Sinfonia Trágica a expressão 
do amor marital, o retrato da vida no campo 
pontuado por visões místicas e sinistras.
Na voz da soprano Eduarda Melo escutaremos  
as Canções de Juventude de Alban Berg, um ciclo 
onde está patente a influência de compositores 
como Strauss ou Mahler e que nos conduz  
a um universo poético e extremamente sonhador.

“The brutal and blind march of the crowd”. Adorno used 
these words to describe Mahler’s Symphony No. 6, doing 
justice to its impressive power and to the unstoppable 
rhythm that pulses with it from the start. Phenomenal  
in its orchestration, it is also considered “the apotheosis 
of the sonata form” and the most perfect of all Mahler 
symphonies. Others see in the Tragic Symphony, as it  
is called, the expression of marital love, the picture  
of life in the countryside interspersed by mystical and 
sinister visions.
The soprano Eduarda Melo will sing Alban Berg Youth 
Songs, a cycle that reflects the influence of composers 
like Strauss or Mahler and that leads us to a poetic and 
extremely dreamy universe.

06 Jun Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto  
por João Silva

€ 17 · Cartão Amigo € 12,75 · Lugar Coro € 12,75  

Jovem/Sénior € 13,6   

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 33
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Mecenas Orquestra Sinfónica
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Carlos Maria 
Trindade

Carlos Maria Trindade é um dos pilares  
da modernidade musical portuguesa. Integrou 
grupos fundamentais como os Heróis do Mar  
e Madredeus e é um importante produtor  
e executivo da indústria discográfica. Mas a sua 
própria música a solo é ainda um segredo bem 
guardado. Em 1991 estreou-se em nome próprio 
com Mr. Wollogalu (com Nuno Canavarro), um 
marco da nossa música electrónica, e em 1996 
editou Deep Travel, cruzando electrónica com 
world music. O concerto na Casa da Música 
é uma viagem pela sua carreira, tocando nos 
momentos mais importantes e levantando  
o véu sobre futuros trabalhos. Em palco estarão 
também Sara Afonso (voz e sintetizadores)  
e Alexei Tolpygo (violino acústico e eléctrico, 
baixo eléctrico e sintetizadores).

AMF

O novo trabalho Somewhere, de 
António Mão de Ferro, respira vivências 
multiculturais que se cruzam e se 
transformam em canções sedutoras.  
Entre sons urbanos ouvem-se histórias  
de aventuras de ilustres passageiros  
(Tom Waits, David Bowie, Beatles), 
segredadas e contadas com a força de mil 
vozes. AMF surpreende como guitarrista e 
compositor, com colaborações em vários 
projectos de nomes relevantes como Mable 
John, Jerrel Lamar, Zakyia Hooker,  
Rui Veloso e GNR.

06 Jun Sáb/Sat
21:30 Sala 2

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25

Promotor: Uguru

06 Jun Sáb/Sat
22:30 Palco Super Bock

Entrada Livre

Bebé Waka
Serviço Educativo . Workshops Primeiros Sons*

Pobre Rei Leão, que não consegue comunicar  
com os animais da selva! Felizmente, para  
o ajudar existe o Dr. Óhto, o maior especialista  
em Reinomusicologia da cidade. Numa consulta 
valente em ritmos e melodias, a cura surge  
cheia de estilo: para grande mal, são cinco  
os grandes remédios!
Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the 
jungle! Luckily, Dr Óhto, the city’s finest specialist in 
Kingdomusicology, is here to help him. After a courageous 
consultation with rhythms and melodies, the cure is full  
of style: for this big problem, there are five great remedies!

07 Jun Dom/Sun
10:30 (0-18 meses) 
11:45 (18 meses-3 anos)  
15:00 (3-5 anos)  
Sala de Ensaio 2

Paulo Neto e Bruno Estima 
formadores

€ 10 (Criança+Adulto)  

€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos  

5 anos de idade (com participação dos 

acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento.
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Carlos Maria Trindade is one of the pillars of 
Portuguese modern music. He integrated some 
notorious bands such as Heróis do Mar and 
Madredeus and is a leading producer and music 
industry executive. However, his solo music is still  
a closely guarded secret. In 1991 he debuted his solo 
project Mr. Wollogalu (with Nuno Canavarro),  
a landmark of our electronic music, and in 1996  
he released Deep Travel, in an intersection between 
electronic and world music. The concert at Casa  
da Música is a journey through his career, covering 
the most important moments and lifting the veil  
on future work. Sara Afonso (vocals, synthesizers) 
and Alexei Tolpygo (acoustic and electric violin, 
electric bass and synthesizers) will join him on stage.

The new work by António Mão de Ferro, 
Somewhere, represents the intersection of several 
multicultural experiences that become seductive 
songs. Among the urban sounds we can hear the 
adventurous stories of illustrious passengers (Tom 
Waits, David Bowie, The Beatles), whispered and 
conveyed with the force of a thousand voices. 
AMF is an astonishing guitarist and composer, and 
collaborates in various projects with some notable 
names such as Mable John, Jerrel Lamar, Zakyia 
Hooker, Rui Veloso and GNR.
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Duo 
de Violino 
e Piano
Fim de Tarde · Música de Câmara · Alemanha

Vladimir Tolpygo violino
Alexei Eremine piano

L. van Beethoven Sonatas nos 1, 3 e 5

09 Jun Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

Beethoven é naturalmente um dos compositores 
em destaque no Ano Alemanha. O violinista 
português Vladimir Tolpygo regressa à Casa  
da Música para apresentar um conjunto  
de Sonatas para violino e piano que Beethoven 
escreveu entre os 27 e os 30 anos, ainda sob  
a influência clara de Mozart. Definido por 
exemplos maiores do Classicismo, este conjunto 
encerra com a Sonata Primavera, uma das mais 
glosadas na discografia e onde Mozart paira  
no tema do rondó retirado da ária “Non più di fiori”,  
da ópera La Clemenza di Tito.
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Beethoven is naturally one of the composers 
featured in the Year of Germany. Portuguese 
violinist Vladimir Tolpygo returns to Casa  
da Música to present a set of sonatas for violin  
and piano that Beethoven wrote when he was 
between 27 and 30 years old, still clearly influenced 
by Mozart. Including some of the greatest examples 
of Classicism, this set ends with the Spring Sonata, 
where Mozart analyses the rondo taken from  
the aria “Non più di Fiori” from the opera  
La Clemenza di Tito.

Concurso 
de Música 
de Câmara
PROVAS FINAIS

São sete os agrupamentos de câmara que 
vêm à Casa da Música disputar a prova 
final do Concurso Idipsumúsica, promovido 
pela Escola Profissional de Música de Viana 
do Castelo. Entre quartetos de cordas, 
trombones, madeiras ou contrabaixos, trios 
de madeiras e de clarinetes e um quinteto 
de metais, os agrupamentos seleccionados 
numa primeira eliminatória representam  
o trabalho desenvolvido pela EPMVC  
na promoção das competências dos seus 
alunos e na valorização da música de 
câmara como projecto artístico.
There are seven chamber groups coming to 
Casa da Música to dispute the final round of the 
Idipsumúsica Contest, sponsored by Professional 
Music School of Viana do Castelo. Among string 
quartets, trombones, woods or double basses, trios 
of woods and clarinets and a brass quintet,  
the groups selected in the first round represent the 
admirable work of EPMVC in promoting the skills  
of its students and the enrichment of chamber 
music as an artistic project.

Entrada Livre

Promotor: Escola Profissional de Música 

 de Viana do Castelo

07 Jun 
Dom/Sun
15:00 Sala 2

Patrocinadores Ano Alemanha
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Escola de Música 
Valentim de 
Carvalho
É nas aulas de conjunto que os alunos da Escola 
Valentim de Carvalho encontram um meio  
de expressão das suas sensibilidades artísticas.  
Os combos pop e rock revelam a destreza  
e o prazer com que os alunos tocam os temas  
de que mais gostam. 

Demian Cabaud 
Trio Benespera
Ao lado de Gonçalo Marques no trompete e André 
Sousa Machado na bateria, o contrabaixista 
Demian Cabaud apresenta uma visão de 
liberdade onde a improvisação é predominante. 
Foi esta ideia que o levou a aventurar-se neste  
trio sem instrumento harmónico, criando música 
que percorre caminhos inesperados entre ordem 
e caos, concreto e abstracto, sossego  
e desassossego.

11 Jun Qui/Thu
21:30 Esplanada da Praça

Entrada Livre 

12 Jun Sex/Fri
22:30 Palco Super Bock

Entrada Livre 

AMS-EMS-SPM 
International 
Meeting 2015

21:00
“The Secret Mathematicians”, conferência 
por Marcus du Sautoy (proferida em inglês, 
sem tradução)

Marcus du Sautoy é Professor Charles 
Simonyi para a Compreensão Pública  
da Ciência,  Professor de Matemática  
na Universidade de Oxford e Fellow  
do New College. É autor de três livros  
(A Música dos Números Primos, 
Descobrindo o Moonshine e Number 
Mysteries), criador e apresentador  
de inúmeras séries de rádio e TV. Em 2009 
recebeu da Royal Society o principal prémio 
do Reino Unido para a excelência  
na comunicação da ciência. 
Marcus du Sautoy is Charles Simonyi Professor for 
the Public Understanding of Science and Professor 
of Mathematics at the University of Oxford and 
a Fellow of New College. He is author of three 
books: The Music of the Primes, Finding Moonshine 
and The Number Mysteries. He has presented 
numerous radio and TV series. In 2009 he was 
awarded the UK’s premier award for excellence in 
communicating science.

10 Jun Qua/Wed
Sala Suggia

Entrada Livre (Sujeita a levantamento de bilhete)

Organização: American Mathematical Society, European 

Mathematical Society e Sociedade Portuguesa de Matemática

Mais info: aep-math2015.spm.pt

22:00
Concerto da Orquestra Clássica da FEUP

Orquestra Clássica da FEUP
José Eduardo Gomes direcção musical 

Wolfgang A. Mozart Abertura da ópera  
A Flauta Mágica
Jean Sibelius Valsa Triste
Georges Bizet Suite nº 1 da ópera Carmen
Franz Lehár Valsa Ouro e Prata
Piotr Tchaikovski Valsa das Flores,  
do bailado O Quebra-Nozes

A Orquestra Clássica da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP) é maioritariamente composta por 
membros da comunidade UP (estudantes, 
técnicos, professores, investigadores).  
A direcção artística do projecto é confiada  
ao maestro José Eduardo Gomes.  
O concerto de estreia teve lugar em 
Dezembro de 2013.
The Classical Orchestra of the Faculty of 
Engineering of the University of Porto (FEUP) is 
mostly comprised of UP community members 
(students, technicians, teachers, researchers). 
The artistic direction of the project is entrusted to 
the conductor José Eduardo Gomes. The debut 
concert took place in December 2013.

Alongside Gonçalo Marques on the trumpet 
and André Sousa Machado on the drums, 
bassist Demian Cabaud presents a vision  
of freedom where improvisation prevails. This 
idea led him to venture into this trio without 
the presence of a harmonic instrument, 
creating music that runs through unexpected 
paths between order and chaos, peace and 
turbulence, the real and the abstract.

It is in the group classes that students from 
Valentim de Carvalho Music School find  
a way to express their artistic sensitivity. Pop 
and rock combos reveal the skill and the 
pleasure with which students play the songs 
they like the most.
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Sinfónica & 
Gregory Porter

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical
Gregory Porter voz
Chip Crawford piano
Aaron James contrabaixo
Emanuel Harrold bateria
Yosuke Sato saxofone

13 Jun Sáb/Sat
22:00  
Praça Guilhermina Suggia/Matosinhos
(junto à igreja)

Entrada Livre

A voz portentosa de Gregory Porter funde 
elementos de jazz, blues, gospel e soul, 
em interpretações desarmantes com um 
groove irresistível. Foi-nos apresentada  
em 2013, num concerto memorável  
na Casa da Música, logo após o lançamento 
do seu terceiro álbum, Liquid Spirit –  
o primeiro para a Blue Note e o mesmo 
que em 2014 lhe garantiria o Grammy 
Award para Melhor Álbum de Jazz 
Vocal. O cantor norte-americano, que 
assume filiação artística em Nat King 
Cole, conquistou muito rapidamente uma 
dimensão internacional e canta as suas 
próprias composições, consideradas pela 
Downbeat como os prováveis standards 
de jazz deste século. São essencialmente 
essas composições que ganham contornos 
sinfónicos nesta colaboração especial com 
a Orquestra Sinfónica do Porto Casa  
da Música, com arranjos de W. Friede,  
M. Fondse e T. Trapp, explorando as 
inúmeras possibilidades expressivas  
de música fortemente emotiva.
The portentous voice of Gregory Porter combines 
elements of jazz, blues, gospel and soul in 
disarming interpretations with an irresistible groove. 
The singer presented a memorable concert at 
Casa da Música, in 2013, soon after the release of 
his third album Liquid Spirit – the first for Blue Note, 
which earned him a Grammy Award for Best Jazz 
Vocal Album, in 2014. The US singer, who assumes 
his artistic affiliation in Nat King Cole, quickly 
conquered an international dimension singing 
his own compositions, which were considered 
by Downbeat as the probable jazz standards of 
this century. These works, arranged by W. Fried, 
M. Fondse and T. Trapp, will assume symphonic 
outlines in this special collaboration with Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, exploring  
the many expressive possibilities of strongly 
emotional music.

A Câmara Municipal de Matosinhos e a 
Fundação Casa da Música apresentam 
um concerto único, com um dos maiores 
nomes do jazz mundial, Gregory Porter, 
acompanhado pela Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música. Este 
extraordinário concerto, que certamente 
ficará na memória do público, relança  
a tradição do Matosinhos em Jazz.
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Co-Produção
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Em cada 
bolso 
uma canção
Serviço Educativo  
Workshops Primeiros Sons*

António Miguel e Sofia Leandro 
formadores

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso 
gostam de cá estar. Após o sucesso  
de Música de Bolso, marcam novo encontro, 
agora no melhor lugar do mundo: a sala 
de brinquedos. Com truques e palavras 
mágicas, mostram que em cada som  
há diversão, em cada bolso uma canção...
Madame Pouch and Monsieur Pocket like being 
here. After the success of Pocket Music, they’ve 
made a date to come back, this time to the best 
place in the world: the playroom. With tricks  
and magic words, they show that in every sound 
there’s a bit of fun, and in each pocket there’s  
a song...

€ 10 (criança+adulto) · € 7,5 (segundo acompanhante  

com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos  

de idade (com participação dos acompanhantes adultos)  

que promovem o encontro criativo com sons, ritmos  

e movimento.

14 Jun  
Dom/Sun
10:30 (0-18 meses) 
11:45 (18 meses-3 anos)  
15:00 (3-5 anos)  
Sala de Ensaio 2

Los 
Waves
Los Waves são um projecto único no 
seu género em Portugal, fundindo uma 
abordagem etérea e envolvente com uma 
sonoridade pop viciante e catalizadora. 
Editam agora o aguardado primeiro longa 
duração, This Is Los Waves So What?, que 
assinala o culminar de uma viagem marcada 
pela electrónica new wave e por uma pop 
que funde a natureza, psicadelismo  
e tribalismo com uma sonoridade urbana  
e ambiciosa. Los Waves têm dado que falar 
na imprensa internacional e participaram 
em séries televisivas como Gossip Girl  
e Mentes Criminosas, e em filmes 
galardoados como Veronica Mars  
e Enough Said.
Los Waves is a unique project in its kind on the 
Portuguese music scene, combining an ethereal 
and engaging approach with an addictive and 
stimulating pop sound. The band is now releasing  
its long awaited first album, This Is Los Waves  
So What?,  which signalizes the culmination  
of a journey marked by new wave electronic and a 
pop that fuses nature, psychedelia and tribalism 
resulting in an urban and ambitious sound. Los 
Waves have been a recurring topic of conversation 
in the international press and participated in 
television series like Gossip Girl and Criminal Minds, 
as well as in award-winning films such as  
Veronica Mars and Enough Said.

Entrada Livre

13 Jun 
Sáb/Sat
22:30  
Palco Super Bock

14 Jun Dom/Sun
21:30 Sala 2

€ 16 · Cartão Amigo € 12

Promotor: Incubadora d’Artes

15 Jun Seg/Mon
21:00 Sala Suggia

€ 5  · Cartão Amigo €  3,75 

Promotor: AMCC

Cláudia Franco
Cláudia Franco é uma revelação no panorama  
do jazz em Portugal. Pertencendo à nova geração 
de músicos portugueses, desenvolveu um  
estilo próprio que assenta num registo suave  
e sedutor, transmitindo a sua essência através  
de interpretações em que a entrega se une  
ao talento. Este projecto combina um repertório 
de clássicos de jazz com arranjos sobre grandes 

“hits” da música pop e temas originais, procurando 
atingir a modernidade mas mantendo os pilares 
da tradição. Com uma sonoridade  
onde predomina a fusão de estilos clássicos  
e modernos, os arranjos caracterizam-se pela 
leveza que transmitem, proporcionando uma 
viagem única por ambientes intensos e intimistas.

Academia 
de Música 
de Costa Cabral
Luís Carvalhoso direcção musical 
 
 
Obras de S. Engelhardt/M. M. Schulte  
(arr. Daniel Martinho), F. Cesarini  
e S. Hyldgaard

A Academia de Música Costa Cabral celebra num 
só programa a aventura, amizade e diversidade.  
A viagem começa com o musical Shi Pamoja, 
numa paisagem africana com a girafa Raffi 
e zebra Zea que querem ser amigos apesar 
da proibição dos pais. Juntos vão acabar por 
perceber a importância de aceitar as diferenças 
dos outros e que a amizade é o mais importante. 
Outros dois amigos inseparáveis são Tom Sawyer 
e Huckleberry Finn. Nas Aventuras de Tom 
Sawyer, o compositor Franco Cesarini transpôs 
as figuras do mundo literário que o inspiraram 
na infância para o mundo musical. A vida e as 
aventuras do famoso escritor dinamarquês Hans 
Christian Andersen encerram o concerto, numa 
suite do compositor Soren Hyldgaard. 

The Costa Cabral Music Academy celebrates 
adventure, friendship and diversity in one unique 
program. The journey begins with the musical Shi 
Pamoja, in an African landscape with Raffi the 
giraffe and Zea the zebra who want to be friends 
despite the fact that their friendship is forbidden by 
their parents. Together they will eventually realize 
the importance of accepting the differences of 
others and that friendship is the most important 
thing. Tom Sawyer and Huckleberry Finn are 
another example of two inseparable friends. In 
Adventures of Tom Sawyer, composer Franco 
Cesarini transposed the characters from the 
literary world who inspired him as a child to the 
music world. The life and adventures of the famous 
Danish writer Hans Christian Andersen conclude 
the concert, in a suite by composer  
Soren Hyldgaard.

Claudia Franco is a new artist brought to light  
in the Portuguese jazz scene. She belongs to the 
new generation of Portuguese musicians  
and developed her own style based on her soft 
and seductive voice, conveying her essence with 
brilliant and wholehearted interpretations. This 
project combines a classic jazz repertoire with 
arrangements of pop music hits and also original 
themes striving to achieve innovation while 
maintaining the pillars of tradition. With a sound 
dominated by the fusion of classic and modern 
styles, the arrangements are characterized by their 
subtlety, providing a unique journey through intense 
and intimate environments.
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João 
Mortágua
JANELA
Ciclo Jazz · Fim de Tarde  
Novos Valores do Jazz

João Mortágua saxofones, voz, melódica
Miguel Moreira guitarra
José Carlos Barbosa baixo
José Marrucho bateria

«A música que sai de Janela parte  
da certeza de ser humano e da consequente 
vontade de exprimir essa condição, numa 
ode ao sonho e à jornada da vida. Tal como 
as águas espelham o ciclo da existência, 
num misto de calma e rebentação,  
a poesia funde-se aqui com os sons numa 
descoberta activa da alegria iminente  
na partilha de paixões e ideais. Ao abrir-se  
a portada, a ordem dá aso ao lego e logo  
se recarrega no lago, feita pluma em 
voo numa girândola de espaço.» Assim 
se apresenta o primeiro disco de João 
Mortágua, músico diplomado em jazz pela 
ESMAE e que tem estado activo numa 
grande diversidade de projectos.

“The music from Janela comes from the certainty  
of being human and the consequent desire  
to express this condition in an ode to the ability  
to dream and to the journey of life. Just like the 
waters reflect the cycle of existence in a mixture  
of calm and agitation, poetry merges with the 
sounds in an active discovery of impending joy 
for sharing passions and ideals”. This is how João 
Mortágua presents his first album. João is a jazz 
graduate and has collaborated in a wide variety  
of projects.

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4 

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

16 Jun  
Ter/Tue
19:30 Sala 2

«Tem um som próprio e uma 
elasticidade que vai de Lee 
Konitz a John Zorn.» (Jazz.pt)

16 Jun  
Ter/Tue
21:00  
Sala Suggia

€  5 · Cartão Amigo € 3,75

Promotor: AMCC

18 Jun Qui/Thu
21:30 Esplanada da Praça

Entrada livre

18 Jun Qui/Thu
21:30 Sala 2

€ 10 | Cartão Amigo € 7,5

Promotor: OBB

Academia de 
Música de Costa 
Cabral
Luís Carvalhoso e Avelino Ramos direcção 
musical 
 
Obras de Gruselle, Williams, Gershwin, 
Webber, Jones (arr.), Ponchielli, Josuweit, 
Caponegro, Bizet, Clark, Rimski-Korsakoff, 
Pendleton, E. Morales, Soglia, Swearingen  
e Appermont

JAHAS
A Escola de Música JAHAS é o Centro Oficial  
da Rockschool em Portugal. É um projecto  
que procura a fusão entre várias áreas musicais, 
desde o clássico ao rock, privilegiando  
o espectáculo.
The Music School JAHAS is the Official Center of 
Rockschool in Portugal. It is a project that seeks the fusion 
of various musical areas, from classical to rock, favouring 
the live performances.

Oporto 
Big Band
Artista convidada Isabel Ventura

O glamour das big bands de outrora chega-nos 
com a recém-criada Oporto Big Band, composta 
por um grupo de músicos com variados 
percursos e experiências musicais e que se 
apresenta pela primeira vez ao público. Um 
concerto vintage com temas inesquecíveis que 
marcaram para sempre a história do jazz e do 
swing, dos tempos em que as big bands eram o 
verdadeiro motor das pistas de dança. 

The glamour of the big bands of the past comes  
to us with the newly created Oporto Big Band,  
a group of musicians with varied routes and musical 
experiences that presents itself to the public for 
the first time. A vintage concert with unforgettable 
themes that forever marked the history of jazz  
and swing, from the days when the big bands were 
the real engine of the dance floor.

Um programa com temas célebres do teatro 
musical, como I Got Rhythm de Gershwin  
e O Fantasma da Ópera de Lloyd Webber,  
a música épica de John Williams para 
Guerra das Estrelas, ou a suite da ópera 
Carmen de Bizet.
A programme that includes famous musical theater 
themes, such as Gershwin’s I Got Rhythm, Andrew 
Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera, the 
epic music of John Williams for Star Wars and a 
suite from the opera Carmen by Bizet.
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Sinfónica
VIOLINO POLACO
Série Clássica

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Zofia Woycicka violino

Fryderyk Chopin Grande Valsa Brilhante 
(arr. Igor Stravinski)
Karol Szymanowski Concerto para violino 
e orquestra nº 1

-
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 5

A famosa Grande Valsa Brilhante de Chopin 
vê a sua espectacular diversidade de 
ambientes fortalecida pelos contrastes  
de instrumentação desta rara versão  
de Stravinski. A célebre valsa do compositor 
polaco antecipa o Concerto para violino 
do seu compatriota Karol Szymanowski, 
peça de um extraordinário lirismo e grande 
intensidade expressiva, interpretada aqui 
pela concertino da Orquestra Sinfónica,  
a violinista polaca Zofia Woycicka.
A Sinfonia nº 5 representa a aproximação 
de Chostakovitch ao gosto do público. 
Contendo atmosferas que se associam  
ao seu percurso de vida na União Soviética, 
permanece no repertório como uma das 
sinfonias mais apreciadas do século XX.

The spectacular diversity of environments  
in Chopin’s famous Grande Valse Brillante  
is strengthened by the instrumentation contrasts 
in this rare version by Stravinsky. The famous 
waltz by the Polish composer anticipates 
the Violin Concerto by his countryman Karol 
Szymanowski, a piece with an extraordinary 
lyricism and great expressive intensity, performed 
by the concertmaster of Orquestra Sinfónica, 
Polish violinist Zofia Woycicka. Symphony No. 5 
represents Shostakovich’s attempt to approach 
the taste of the general public. With atmospheres 
that are associated to his life trajectory in the Soviet 
Union, it remains in the repertoire as one of the most 
beloved symphonies of the twentieth century.

“Com Baldur Brönnimann podemos apreciar 
todos os detalhes.” [The Guardian]

€ 19 · Cartão Amigo € 14,25 · Lugar Coro € 14,25  

Jovem/Sénior € 15,2 · Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35

19 Jun Sex/Fri
21:00 Sala Suggia
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(( ASA ))

Closer é o álbum de estreia de ((ASA)), 
um projecto iniciado em 2014 por David 
Francisco e Melissa Veras que combina  
a electrónica sonhadora, vozes exuberantes 
e guitarras assombradas com influências  
de Sigur Rós, Explosions in the Sky e Björk.

20 Jun Sáb/Sat
22:30 Palco Super Bock

Entrada Livre 

YoYo Borobia 
& Vinicius 
Sarmento
YoYo Borobia é uma cantora venezuelana  
e intérprete do ‘cuatro’ – instrumento  
de cordas típico desse país. Tendo vivido  
em Madrid e Paris, coloriu o seu estilo 
peculiar com uma incrível diversidade 
étnica, do jazz às canções populares 
venezuelanas. Na Universidade de São 
Paulo, criou uma parceria com  
o pernambucano Vinícius Sarmento,  
um dos melhores intérpretes de violão  
de 7 cordas no Brasil.
YoYo Borobia is a Venezuelan singer and interpreter 
of the “cuatro” – a typical Venezuelan string 
instrument. Having lived in Madrid and Paris,  
she coloured her peculiar style with an incredible 
ethnic diversity that ranges from jazz to popular 
Venezuelan songs. At the University of São Paulo, 
she worked with Pernambuco musician Vinicius 
Sarmento, one of the best performers of  
seven-string guitar in Brazil.

19 Jun Sex/Fri
22:30 Palco Super Bock

Entrada Livre 

Pequenos piratas
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons* 

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um sem 
o outro. Vencidas lutas e arrufos, o Capitão 
Barba Rija, homem de guitarradas e sonoridades 
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga de cantorias 
e bailaricos, conduzem esta caça ao tesouro 
por mares nunca navegados de sons meigos… 
e endiabrados.
They fight, they quarrel, but they can’t live without each 
other. Despite the feuds and the fall-outs, Captain 
Toughbeard, man of the guitar and bizarre sounds, 
and Pirate X, friend of singing and dancing, join 
forces to lead this treasure hunt through never-sailed 
seas of gentle sounds… and mischievous ones.

21 Jun Dom/Sun
10:30 (0-18 meses)
11:45 (18 meses-3 anos) 
15:00 (3-5 anos) 
Sala de Ensaio 2

Ana Bento e Bruno Pinto 
formadores

€ 10 (Criança+Adulto) 

€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos 

de idade (com participação dos acompanhantes 

adultos) que promovem o encontro criativo com  

sons, ritmos e movimento.

©
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Closer is the debut album of ((ASA)),  
a project initiated in 2014 by David Francisco 
and Melissa Veras, combining dreamy 
electronics, lush vocals and guitars haunted 
with influences from Sigur Rós, Explosions  
in the Sky and Björk.
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Sinfónica
O SUCESSO DE CHOSTAKOVITCH
Sinfónica ao Domingo Continente

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira

Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 5

21 Jun Dom/Sun
12:00 Sala Suggia

€ 6 · Cartão Amigo € 4,5 · Lugar Coro € 4,5 · Jovem € 3

Almoço+Concerto Lunch+Concert € 20  

€ 11 (Menores de 18 anos)

Ao escrever a 5ª Sinfonia, Chostakovitch 
sabia que tinha de agradar ao público. 
Nas suas próprias palavras, a sinfonia 
representou “um esforço no sentido  
da inteligibilidade e da simplicidade”.  
O resultado foi espectacular e o público 
reagiu entusiasticamente. Neste concerto 
comentado iremos percorrer os momentos-

-chave deste grande sucesso, pleno de solos 
para os mais diversos instrumentos  
e de temas inspirados.
When he was writing the 5th Symphony, 
Shostakovich knew he had to please  
the public. In his own words, the symphony 
represented “an effort towards intelligibility and 
simplicity”. The result was spectacular and the 
public reacted enthusiastically.  
In this concert with commentary we will go through 
the key moments of this great work, filled with 
inspired themes and solos for  
the various instruments.

Patrocinador Sinfónica  
ao Domingo Continente
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Concertos 
de São João

Banda Sinfónica
Portuguesa

Francisco Ferreira direcção musical
Sérgio Carolino tuba

Andrew Batterham Concertino para tuba jazz e 
banda (estreia mundial)
Restante programa a anunciar

O compositor australiano Andrew Batterham 
dedicou o Concertino para tuba e banda a Sérgio 
Carolino e à Banda Sinfónica Portuguesa.  
O título da obra deixa antever uma incursão 
nas linguagens do jazz, um território caro ao 
tubista português, especialmente em projectos 
como TGB e The Postcard Brass Band. Carolino 
conquistou o Prémio Carlos Paredes, o Prémio 
SPA 2013 e, por três vezes, o Roger Bobo Award 
Prize for Excellence in Recording, entre outros, 
e é tuba solo da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, com a qual estreou concertos 
para tuba de António Victorino d’Almeida e Paulo 
Perfeito. Com uma actividade intensa em várias 
frentes artísticas, tem estimulado com grande 
sucesso o enriquecimento do repertório  
para tuba.

PZ

Todos os anos a Casa da Música se associa  
aos festejos de São João. Depois do concerto  
na Sala Suggia, é ao ar livre que a noite se 
prolonga ao som da música pop com PZ, que 
apresenta o novo álbum Mensagens da Nave-Mãe. 
Depois de Anticorpos (2005) e Rude Sofisticado 
(2012), e após o lançamento dos singles “Cara de 
Chewbacca” e “Tu És a Minha Gaja”, aterra agora 
o terceiro álbum de originais deste artista  

“pz-generis” que tem vindo a conquistar um 
espaço muito próprio na música nacional.  
Os “Croquetes”, as “Autarquias”, o “Passeio”  
ou a “Cara de Chewbacca” são alguns exemplos 
das suas letras descomplexadas, provocantes  
e desconcertantes, onde a ironia e o nonsense 
são armas que desarmam qualquer um. Em 
contraste com a voz surge uma base electrónica, 
tocada e programada pelo próprio, ritmos que  
vão do hip-hop ao techno/house ou a qualquer 
outro género musical de difícil classificação. Entre 
solos de sintetizadores traumáticos,  
beats saltitantes e palavras que brotam  
do subconsciente, este disco prova que a música 
pop é um universo sem fim.
Mensagens da Nave-Mãe is the new album of PZ,  
an artist who has conquered a very unique space  
in Portuguese music. The electronic base contrasts  
with his voice in rhythms that range from hip-hop  
to techno and house in an album that proves that  
pop music is an endless universe.

23 Jun Ter/Tue
22:00 Sala Suggia

Entrada Livre

23 Jun Ter/Tue
23:00 Palco Super Bock

Entrada Livre

Patrocínio

Australian composer Andrew Batterham dedicated 
the Concertino for tuba and band to Sérgio 
Carolino and Banda Sinfónica Portuguesa. The title 
of the work suggests a foray into the jazz language,  
a beloved territory to the Portuguese tuba player, 
especially in projects like TGB and The Postcard 
Brass Band. Carolino won, among other, the Carlos 
Paredes Award, the SPA Award in 2013 and the 
Roger Bobo Award Prize for Excellence  
in Recording (three times), and he is solo tuba with 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, with 
which he premiered concertos for tuba by António 
Victorino d’Almeida and Paulo Perfeito. With  
an intense activity in various artistic fronts,  
he has successfully stimulated the enrichment  
of the tuba repertoire.
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Escola  
de Música 
Valentim 
de Carvalho

Os combos de jazz da Escola Valentim 
de Carvalho já conquistaram menções 
honrosas na Festa do Jazz do S. Luiz.  
Este concerto conta com a participação de 
cinco grupos criados na escola e ainda  
da Orquestra de Jazz.
The jazz combos from Valentim de Carvalho Music 
School have already earned honourable mentions 
in Festa do Jazz do S. Luiz. This concert features 
the participation of five groups from the school and 
the Jazz Orchestra.

Entrada Livre 

Sinfónica
1781 ODISSEIA NO ESPAÇO
Série Clássica

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Martin André direcção musical

Jacques Offenbach Abertura de A Viagem 
à Lua
William Herschel Sinfonia nº 8
Joseph Haydn Sinfonia nº 43, Mercúrio

 -
Henri Duparc Aux Étoiles
W. A. Mozart Sinfonia nº 41, Júpiter

25 Jun  
Qui/Thu
21:30 
Esplanada da Praça

26 Jun Sex/Fri
21:00 Sala Suggia

€ 19 · Cartão Amigo € 14,25 · Lugar Coro € 14,25  

Jovem/Sènior € 15,2 · Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35

Uma viagem ao espaço no século XVIII.  
As sinfonias Mercúrio, de Haydn, e Júpiter, 
de Mozart, são das favoritas do grande 
público. A Viagem à Lua de Offenbach, 
inspirada num livro de Júlio Verne, tem  
na sua abertura os condimentos  
de um acontecimento épico, misterioso  
e divertido. Nas estrelas, de Duparc,  
é apenas comparável à quietude e beleza 
de uma noite estrelada. Mas a figura que 
merece maior destaque é a do astrónomo 
e compositor William Herschel que, para 
além de ser autor de 24 belíssimas sinfonias, 
foi quem descobriu o planeta Urano, em 
1781. Após o concerto poderá prestar-

-lhe homenagem espreitando as estrelas 
através dos telescópios disponíveis na Casa  
da Música.

“A batuta de Martin André emana beleza 
criando uma atmosfera de sereno 
contentamento.” [The Independent]

This will be a journey to space in the eighteenth 
century. Haydn’s Mercury and Mozart’s Jupiter 
are favourites of the general public. Offenbach’s 
Journey to the Moon, inspired by a Jules Verne’s 
book, has all the ingredients of an epic, mysterious 
and fun event. Duparc’s Aux Étoiles is only 
comparable to the stillness and beauty of a starry 
night. But the character that deserves greater 
attention is the astronomer and composer William 
Herschel that, in addition to being the author  
of 24 beautiful symphonies, was responsible for the 
discovery of planet Uranus in 1781. After the concert 
you can pay tribute to William Herschel peering 
through the telescopes available at Casa da Música.

Filho  
da Mãe

Cabeça é o segundo álbum de Filho da Mãe, 
editado em 2013, e foi considerado  
o 4º melhor disco do ano para o Ípsilon, 
além de recolher críticas positivas de várias 
direcções. Uma guitarra clássica nas mãos 
de um músico, Rui Carvalho, que junta  
ao percurso pelo rock influências tão 
diversas como as de Carlos Paredes,  
Paco de Lucia e da música do Mali. 
Cabeça is the second album of Filho da Mãe, 
released in 2013. It was considered the 4th  
best record of the year by Ípsilon and collected 
many other positive reviews. A classical guitar  
in the hands of a musician, Rui Carvalho, who  
is greatly influenced by the music of Carlos Paredes, 
Paco de Lucia and Malian music along with his rock 
music background.

Entrada Livre

26 Jun 
Sex/Fri
22:30 Palco  
Super Bock
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4º Prémio 
Internacional 
Suggia/Casa 
da Música 
2015

Provas de recital 

27 Jun Sáb/Sat
Sala 2

16:00 
Aleksandra Pykacz (Polónia), ESMAE 
(Portugal)
Obras de Khatchaturian, Brahms,  
Lopes-Graça e Paganini 

17:15
Catarina Gonçalves (Portugal), Academia 
Nacional Superior de Orquestra (Portugal) 
Obras de Tchaikovski, Ligeti e Beethoven 

18:15
Senja Rummukainen (Finlândia), Sibelius 
Academy (Finlândia) 
Obras de Boccherini, Schumann  
e Chostakovitch

Mecenas Prémio Suggia

Apoio Institucional

28 Jun Dom/Sun
Sala 2

15:00
Stéphanie Huang (Bélgica), Koninklijk 
Conservatorium van Brussel (Bélgica) 
Obras de Strauss, Schumann, Martinů  
e Cassadó 

16:00
Theodor Lyngstad (Noruega), Royal 
Danish Academy of Music (Dinamarca) 
Obras de Debussy, Nordheim e Poulenc 

17:15
Vid Veljak (Croácia), University of Zagreb 
Academy of Music (Croácia)
Obras de Rossini, Schumann, Penderecki 
e Prokofieff 

18:15
Margarita Balanas (Letónia), Royal 
Academy of Music London / Help Musicians 
(Reino Unido) 
Obras de Bach, Beethoven, Schumann  
e Ligeti 

A 4ª edição do Prémio Internacional Suggia/
Casa da Música volta a reunir jovens 
promessas do violoncelo em representação 
dos mais prestigiados Conservatórios  
e Escolas Superiores de Música da Europa, 
as quais se apresentam em provas de  
recital para disputar um lugar na final com  
a Orquestra Sinfónica. 
The 4th edition of International Suggia/Casa da 
Música Award reunites promising young cellists 
representing the most prestigious Conservatories 
and Music Schools in Europe and competing  
for a place in the final with Orquestra Sinfónica. 

Sinfónica
E O VENCEDOR É…
4º Prémio Internacional  
Suggia/Casa da Música 
Concerto dedicado ao 100º aniversário 
de Madalena Sá e Costa  

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Carlos Izcaray direcção musical

Concertos para violoncelo e orquestra  
a anunciar

Na prova final do Prémio Internacional 
Suggia/Casa da Música, os três finalistas 
seleccionados após as provas eliminatórias 
apresentam -se em concerto com a 
Orquestra Sinfónica para disputarem,  
entre si, o desejado galardão. Em programa 
estão os grandes concertos do repertório 
para violoncelo, apresentados na íntegra,  
e a noite é sempre muito emotiva, com  
a atmosfera própria da final de um concurso. 
Quem assiste a este concerto tem quase 
sempre um candidato favorito. Será ele  
o vencedor do prémio?

03 Jul Sex/Fri
21:00 Sala Suggia

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 · Lugar Coro € 11,25  

Jovem/Sénior € 12 · Jantar+Concerto Dinner+Concert € 31

In the final examination of Suggia/Casa da Música 
International Award, the three finalists that were 
selected after the qualification tests will perform 
with Orquestra Sinfónica to compete with each 
other for the desired award. The program includes 
some of the greatest concertos from the cello 
repertoire. This is always a very emotional night,  
with the typical atmosphere of the end of a 
competition. Everyone who attends this concert  
has almost always a favorite candidate. Will he be 
the winner of the coveted award?

27 Jun–03 Jul

41
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22:30 Palco  
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Da Chick

Com paixão e frontalidade, Da Chick 
traz o funk da velha escola, o groove 
eterno do soul e salta ao balanço 
rítmico do disco. O seu primeiro álbum 
de originais, Chick to Chick, é uma 
viagem ao universo do soul, seja ele 
contemplado pelo prisma do funk,  
do disco ou do hip-hop.
With passion and straightforwardness,  
Da Chick carries the old school funk, the 
eternal groove of soul and jumps to the 
rhythmic swing of disco. Their first album, 
Chick to Chick, is a journey to the world  
of soul, whether contemplated through the 
prism of funk, disco or hip-hop.

Entrada Livre
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Bebé Waka
Serviço Educativo . Workshops 
Primeiros Sons*

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Pobre Rei Leão, que não consegue 
comunicar com os animais da selva! 
Felizmente, para o ajudar existe o Dr. Óhto,  
o maior especialista em Reinomusicologia 
da cidade. Numa consulta valente em ritmos 
e melodias, a cura surge cheia de estilo: para 
grande mal, são cinco os grandes remédios!
Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the 
jungle! Luckily, Dr Óhto, the city’s finest specialist 
in Kingdomusicology, is here to help him. After 
a courageous consultation with rhythms and 
melodies, the cure is full of style: for this big problem, 
there are five great remedies!

10:30 (0-18 meses) 
11:45 (18 meses-3 anos)  
15:00 (3-5 anos)  
Sala de Ensaio 2

€ 10 (Criança+Adulto)  

€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento.

O Jazz 
de Sassetti
João Paulo Esteves da Silva e Orquestra Jazz de Matosinhos
com arranjos de Bernardo Sassetti, Carlos Azevedo,  
Filipe Melo, Daniel Bernardes e Iuri Gaspar

Por culpa das imagens e do cinema, a música de Bernardo  
Sassetti tornou -se progressivamente uma sucessão de notas  
que acontecia ao silêncio, por cima do silêncio, em respeito  
ao silêncio. As suas composições foram nascendo, uma após outra, 
de uma sensibilidade extrema, como se tendessem para o nada. 
Mas o nada é, naturalmente, um engano. Porque o nada acentua 
tudo: cada nota sai engrandecida, ampliada, desamparada. Como 
um gesto largo em que a beleza está na fragilidade e na exposição, 
nessa coragem de vir para a frente, desnuda e crua, e deixar -se 
ouvir recortada ali mesmo, ao lado de uma imensa penumbra  
a que chamamos silêncio.
É nesse repertório que encontramos os temas interpretados  
a solo por João Paulo Esteves da Silva, recolhidos nos álbuns 
Motion, Ascent e Indigo. Esta noite de aniversário dá -nos ainda  
a ouvir Pescaria, a sua única composição para big band, que 
juntará João Paulo Esteves da Silva à Orquestra Jazz de 
Matosinhos. Em seguida, a Orquestra é levada pela mão dos 
arranjadores Carlos Azevedo, Filipe Melo, Daniel Bernardes  
e Iuri Gaspar.
A missão da Casa Bernardo Sassetti é a de contrariar o silêncio  
e propagar esta música o mais possível, porque na verdade  
o silêncio só é verdadeiramente belo se estiver rodeado  
de muita gente.
Because of images and movies, Bernardo Sassetti’s music has gradually 
become a succession of notes that happened to silence, above silence, 
regarding silence. One after another, his compositions were created with an 
extreme sensitivity, as if they were inclined to be nothing. But nothing is, of 
course, a mistake. Because the nothing accentuates everything: every note  
is enlarged, expanded and stranded. Beauty lies in fragility and exposure,  
in that courage to come forward, naked and raw, to let itself be heard next  
to the vast penumbra we call silence.
It is in this repertoire that we find the themes performed solo by João Paulo 
Esteves da Silva, collected from the albums Motion, Ascent and Indigo.  
In this anniversary night, we will also hear Pescaria, his only composition  
for big band, which will unite João Paulo Esteves da Silva and Orquestra  
Jazz de Matosinhos. Afterwards, OJM performs arrangements of Sassetti’s 
music by Carlos Azevedo, Filipe Melo, Daniel Bernardes and Iuri Gaspar.
The mission of Casa Bernardo Sassetti is to rage against the silence and 
spread this music as much as possible, because, in reality, the silence is only 
truly beautiful when we are surrounded by lots of people.

28 Jun Dom/Sun
21:30 Sala Suggia

€ 12 · Cartão Amigo € 9

Promotor: Casa Bernardo Sassetti

28 Jun  
Dom/Sun
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Quad 
Quartet
Fim de Tarde · Música de Câmara

João Figueiredo saxofone soprano
Fernando Ramos saxofone alto
Henrique Portovedo saxofone tenor
Romeu Costa saxofone barítono

C. Kerger Schneelicht beben weiss
Takuma Itoh Echolocation
Theo Verbey Passamezzo
Arvo Pärt Summa
Marc Mellits Black

Summa, uma das mais belas e comoventes 
obras corais do compositor estónio Arvo 
Pärt, escrita inicialmente como um Credo, é 
apresentada na transcrição para saxofones 
num programa que dá a conhecer 
facetas inesperadas do instrumento. Da 
espectacular recriação acústica do efeito  
de eco em Echolocation aos frenéticos 
ritmos das obras de Kerger e Marc Mellits,  
o Quad Quartet passa em revista algumas 
das mais recentes composições escritas 
para saxofone.

150º Aniversário 
de Carl Nielsen
Rosgard Lingardsson piano

Clara Schumann Scherzo op.14
Robert Schumann Kreisleriana op.16
Carl Nielsen Chaconne op.32
F. Chopin Balada nº 3, op.47

Carl Nielsen permanece na história 
da música como o maior compositor 
dinamarquês de sempre e é 
internacionalmente reconhecido pelas  
suas sinfonias. A obra para piano conta  
com belíssimas miniaturas a par de peças 
mais ambiciosas que se enquadram  
na literatura musical do Romantismo 
tardio. A pretexto da celebração do seu 150º 
aniversário, a Embaixada da Dinamarca 
promove um recital que dá a conhecer  
Carl Nielsen na interpretação de  
Rosgard Lindgarsson.

30 Jun Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

03 Jul Sex/Fri
19:30 Sala 2

€ 8 · Cartão Amigo € 6

Promotor: Embaixada da Dinamarca 

Ensemble 
de Trompas 
da ESMAE

Composto por um grupo de trompistas  
da Escola Superior de Música e Artes  
do Espectáculo, este agrupamento 
apresenta repertório original e arranjos para 
obras amplamente conhecidas e que não 
são habitualmente tocadas por este tipo  
de formação. É dirigido por Hugo Carneiro.  

02 Jul  
Qui/Thu
21:30 Esplanada da Praça

Entrada Livre

Nuno 
Prata

Depois da enorme aventura dos Ornatos 
Violeta, Nuno Prata lançou o seu primeiro 
disco de originais em 2006, dando a 
conhecer a sua vertente de cantautor  
com letras acutilantes e melodias cativantes.  
O seu terceiro disco, uma edição de autor 
apoiada pela Fnac Cultura e GDA, foi 
editado em 2014 e é apresentado em palco 
com as participações em palco de Nicolas 
Tricot e Nicolau Fernandes.

03 Jul Sex/Fri
22:30 Palco Super Bock

Entrada Livre 

After the enormous adventure of Ornatos Violeta, 
Nuno Prata released his first solo album in 2006, 
stating his singer-songwriter facet with piercing 
lyrics and catchy melodies. His third album,  
a self-published record supported by Fnac Cultura 
and GDA, was released in 2014 and is presented  
live with the collaboration of Nicolas Tricot  
and Nicolau Fernandes.

Summa, one of the most beautiful and moving 
choral works by Estonian composer Arvo Pärt, 
initially written as a Credo, is transcribed for 
saxophone in a program that demonstrates some 
unexpected aspects of the instrument. From the 
spectacular acoustic recreation of the echo effect 
in Echolocation to the frenetic rhythm of the works 
by Kerger and Marc Mellits, the Quad Quartet 
reviews some of the latest compositions ever 
written for saxophone.

Consisting of a group of horn players from Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo, 
this group presents original repertoire and 
arrangements for widely known works that  
are not usually played in this type of formation.  
Hugo Carneiro conducts the ensemble.

Carl Nielsen remains in music history as the 
greatest Danish composer of all times and is 
internationally renowned for his symphonies.  
His work for piano includes beautiful miniatures 
along with more ambitious pieces that fit into  
the musical literature of late Romanticism. 
Under the pretext of the celebration of its 150th 
anniversary, the Danish Embassy promotes  
a recital that introduces Carl Nielsen to  
the public through the interpretation of by  
Rosgard Lindgarsson.
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04 Jul Sáb/Sat
10:00–18:00 Vários Espaços

Serviço Educativo · Concertos para 
Todos*

€ 1

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 

a música com outras linguagens de palco

José James
YESTERDAY I HAD THE BLUES  

– THE MUSIC OF BILLIE HOLIDAY

O aclamado vocalista José James regressa 
a Portugal com um novo disco editado pela 
Blue Note. Yesterday I Had The Blues –  
The Music of Billie Holiday é um tributo  
à lendária cantora a quem José James 
se refere como a sua “mãe musical”.  Uma 
homenagem que celebra o centésimo 
aniversário do nascimento de Billie Holiday 
com nove músicas escritas ou associadas  
à cantora. 

Maratona de 
Violoncelistas
RECITAIS DE VIOLONCELO SOLO 
COM ALUNOS DAS ESCOLAS 
VOCACIONAIS

Homenagem a Suggia 

A primeira vez foi assim: em homenagem  
a Guilhermina Suggia, o violoncelo 
deixou -se abraçar pelos espaços mais 
surpreendentes da Casa, estabelecendo 
uma rota serpeada, deliciosa de ouvir. Agora 
bisamos. Esta maratona, que chama a nós 
estudantes de violoncelo para exibições 
individuais ou de grupo, volta a encher o dia 
com repertórios aninhados no corpo.
In the first marathon in honor of Guilhermina Suggia, 
the cello embraced the most amazing spaces  
of Casa da Música, establishing a serpentine route 
that was delightful to hear. We decided to repeat  
the experience. In individual or group exhibitions,  
the students will return to Casa da Música to delight 
us again with their magnificent repertoire.

04 Jul Sáb/Sat
21:30 Sala Suggia

€ 20 · Cartão Amigo € 15

Promotor: Incubadora d’Artes

Acclaimed vocalist José James returns to Portugal 
with a new album released by Blue Note, Yesterday 
I Had The Blues – The Music of Billie Holiday. This 
album is a tribute to the legendary singer, whom 
José James refers to as his “musical mother”.   
A tribute that commemorates Billie Holiday’s 100th 
birthday with nine songs written for the singer  
or related to her.

Dan Riverman

Os portuenses Dan Riverman percorrem  
o país desde 2009. Gravaram duas músicas 
para a novela da TVI Anjo Meu e uma outra 
para o telefilme Órfã do Passado. Em 2013 
iniciaram as gravações do seu álbum  
de estreia nos Estúdios Rangel e acabam  
de lançar o single “Fragile Hands”, tema 
incluído na telenovela da TVI Mulheres.

04 Jul Sáb/Sat
22:30 Palco Super Bock
Entrada Livre

Dan Riverman are from Porto but have been 
travelling through the country since 2009. They 
recorded two songs for the TVI soap opera  
Anjo Meu and another one for the TV movie  
Orfã do Passado. In 2013 they began recording 
their debut album at Estúdios Rangel and have 
just released the single “Fragile Hands”, that is also 
included on the soundtrack of the TVI soap  
opera Mulheres.
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Academia 
de Música 
A Pauta
CONCERTO DE FINAL DE ANO

A Academia A Pauta apresenta um 
espectáculo cheio de alegria no final  
de mais um ano lectivo, trazendo à Casa  
da Música um grande concerto de pequenos 
instrumentistas, com a participação  
dos novos coros e das classes para adultos.
The Academy A Pauta presents a joyful concert  
at Casa da Música at the end of another school year. 
A magnificent performance by the young students 
with the collaboration of the new choirs and  
the classes for adults.

€12 · Cartão Amigo € 9

Promotor: A Pauta

05 Jul  
Dom/Sun
18:00 Sala Suggia

CocoRosie
Integrado na digressão europeia que 
antecede a edição do sexto álbum  
de originais, este concerto tem por base 
Tales of Grass Widow, considerado pela 
crítica como o melhor disco das irmãs 
Casady até ao momento. Ao longo dos 
últimos dois anos, Bianca e Sierra Casady 
estiveram envolvidas em diferentes 
processos criativos. Em parceria com  
o encenador Robert Wilson, fizeram  
a banda sonora do musical Peter Pan,  
que estreou em Berlim, e já estão a preparar 
uma segunda produção desta vez tendo  
por base os contos de fadas do russo 
Aleksandr Pushkins, com estreia prevista 
para Junho no Teatro Nacional de Moscovo.

06 Jul Seg/Mon
21:30 Sala Suggia

€ 25 · Cartão Amigo € 18,75 

Promotor: Ao Sul do Mundo

This concert is part of the European tour that 
precedes the edition of the sixth original album and 
is based on Tales of Grass Widow, considered  
by the critics as the best of the Casady sisters so far. 
Over the last two years, Bianca and Sierra Casady 
were involved in different creative processes.  
In partnership with stage director Robert Wilson, 
they composed the soundtrack for the musical 
Peter Pan, which premiered in Berlin, and are 
already preparing a second production, this time 
based on the Russian fairy tales of Aleksandr 
Pushkins, scheduled to debut in June, in the 
National Theatre of Moscow.
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Kiko
Fim de Tarde  
Novos Valores do Fado

Kiko é o nome artístico deste jovem de  
14 anos que faz parte da novíssima geração 
de fadistas. Natural de Vila do Conde, 
venceu o Grande Prémio Nacional de Fado 
da RTP em 2013. Participou no Festival 
Caixa Alfama em 2013 e 2014, e tem sido 
presença habitual na Casa da Mariquinhas, 
restaurante típico do Porto, e na Maria da 
Mouraria, em Lisboa. Este concerto marca  
o lançamento do seu disco de estreia.
Kiko is the stage name of this 14 -year -old young 
man, one of the fado singers from the newest 
generation. Born in Vila do Conde, he won the RTP 
National Fado Award in 2013. He participated  
in Festival Caixa Alfama in 2013 and 2014, and has 
been performing regularly at Casa da Mariquinhas, 
a typical fado restaurant in Porto, and at Maria  
da Mouraria, in Lisbon. This concert marks the 
release of his debut album.

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

O Rappa

Um ano após a estreia com casa cheia  
na cidade do Porto, O Rappa regressa 
com a digressão Nunca Tem Fim, nome do 
seu mais recente trabalho. Mas não serão 
esquecidos os principais clássicos de uma 
das bandas mais aclamadas do Brasil, com 
mais de 20 anos de estrada. Neste novo 
disco, O Rappa sonoriza a força que os 
brasileiros empregam nas suas batalhas 
diárias, com uma feliz teimosia guiada pelo 
espírito positivo. Melodias esculpidas em 
dub, reggae, rock e hip-hop vestem esses 
sentimentos, com solos de guitarra mais 
presentes, loops e programações variadas,  
a par de timbres ainda não explorados  
em trabalhos anteriores.

Academia 
de Música 
de Costa 
Cabral
É a música de câmara que domina este 
concerto de alunos da Academia de Música 
de Costa Cabral. Três ensembles mostram 
o trabalho realizado ao longo do ano: um 
quinteto clássico, um quarteto de saxofones 
e um quinteto de trompetes.
Chamber music dominates this concert performed 
by the students of Costa Cabral Music Academy. 
Three ensembles demonstrate the work 
accomplished throughout the year: a classic quintet, 
a saxophone quartet and a trumpet quintet.

Entrada Livre 

07 Jul  
Ter/Tue
19:30 Sala 2

07 Jul Ter/Tue
21:30 Sala Suggia

09 Jul  
Qui/Thu
21:30 Esplanada  
da Praça

One year after their sold out debut concert in 
Porto, O Rappa returns with the tour Nunca Tem 
Fim, the name of their latest work. But the major 
classics of one of the most acclaimed bands in 
Brazil, with more than 20 years on the road, will 
not be forgotten. In this new album, O Rappa 
incorporate the strength that Brazilians employ 
in their daily battles with a happy stubbornness 
led by their positive spirit. Dub, reggae, rock and 
hip-hop melodies transport these feelings with 
more perceptible guitar solos, loops and varied 
programming, along with tones not yet explored in 
previous works.

1ª Plateia: € 22 · Cartão Amigo € 16,5

2ª Plateia: € 17 · Cartão Amigo € 12,75

Promotor: Primeira Linha
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Jeff Mills: 
The Planets

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Christophe Mangou direcção musical
Jeff Mills caixa de ritmos e sintetizadores

John Adams The Chairman Dances
Jeff Mills The Planets

10 Jul Sex/Fri
21:00 Sala Suggia

€ 25 · Cartão Amigo € 18,75  

Lugar Coro € 18,75 · Jovem/Sénior € 20  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 40

O DJ norte -americano Jeff Mills é um nome 
de culto da música techno, ficando para 
sempre ligado à profunda transformação 
que a sua banda Underground Resistance 
exerceu na música urbana de Detroit e 
que se estendeu à escala global. Em anos 
recentes, Jeff Mills tem feito diferentes 
projectos com orquestras e a sua actuação 
com a Orquestra Sinfónica na Casa da 
Música em 2013 constituiu um enorme 
sucesso. The Planets é o seu novo trabalho 
que apresenta em estreia e que resulta  
da sua paixão pela astronomia. O nome  
The Planets remete -nos para Os planetas do 
britânico Holst, mas este é apenas um ponto 
de partida conceptual a partir do qual Jeff 
Mills cria o seu próprio universo sonoro.

American DJ Jeff Mills is a renowned techno 
music artist that will be forever linked to the 
profound transformation role that his Underground 
Resistance project played in urban music from 
Detroit, which eventually spread globally. In recent 
years, Jeff Mills has participated in different 
projects with orchestras and his performance with 
Orquestra Sinfónica at Casa da Música in 2013 was  
a huge success. He will be premiering his new 
project The Planets that results from his passion  
for astronomy. The name The Planets reminds  
us of The Planets by British composer Gustav Holst, 
but this is just a conceptual starting point from 
which Jeff Mills creates its own sound universe.
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White 
Haus
João Vieira pousou a guitarra e deu 
descanso aos X-Wife. Agarrou num baixo, 
em sintetizadores, uns mais vintage do que 
outros, num computador para comandar as 
programações e chegou a White Haus. No 
ano passado editou um EP que prometia 
novos e estimulantes desafios. A sua estreia 
em longa-duração confirma a promessa.
João Vieira put his guitar down and gave some rest 
to the X-Wife project. He decided to pick up a bass, 
synthesisers (some more vintage than others)  
and a computer to control the programming and 
the result was the White Haus project. Last year 
he released an EP promising new and exciting 
challenges. His debut album confirms that promise.

Entrada Livre

11 Jul  
Sáb/Sat
22:30 Palco  
Super Bock

Filipe 
Teixeira 
Trio
“Entre dias perdidos e noites ausentes 

nascem papéis escritos com sons, tinta 
impressa da máquina da vida, infinita 
nascente de prazeres, sofrimentos  
e outras cores. E entretanto… os cúmplices 
conspiram na cave dos sonhos dirigindo 
os corpos em busca da alma, enquanto os 
telefones buzinam, as pessoas se tocam e a 
música vive.” O contrabaixista Filipe Teixeira 
apresenta-se em trio com João Mortágua 
(sax alto) e Acácio “Salero” (bateria).

“Amongst lost days and absent nights, papers are 
filled with sounds, printed ink generated by the 
machine of life, an infinite source of pleasures, 
sorrows and other colours. And yet... the 
accomplices conspire in the basement of dreams 
persuading the bodies to search for their souls, 
while the phones ring, people touch each other and 
music lives.” Bassist Filipe Teixeira presents his 
work in trio alongside João Mortágua (alto sax) and 
Acácio “Salero” (drums).

Entrada Livre

10 Jul  
Sex/Fri
22:30 Palco  
Super Bock

Sonópolis
Serviço Educativo  
Concertos para Todos*

SONÓPOLIS

Tim Steiner e Sam Mason direcção 
musical
X CFAM, Outros interpretação

Tal como a cidade, é um espectáculo que  
se regenera em cada ano, apresentando 
novos rostos, fusões musicais e artísticas 
inéditas. Na essência é intocável: Sonópolis 
será sempre a festa urbana; o encontro  
de gerações, culturas e comunidades. 
Fazendo -se da convergência e partilha  
de experiências distintas, celebra a 
diversidade que define a nossa gente.

12 Jul Dom/Sun
18:00 Sala Suggia

Just like the city, Sonópolis renews itself every  
year, presenting new faces and unprecedented 
musical and artistic mixtures. It is untouchable  
by nature: Sonópolis will always be the urban party 
and the gathering of different generations, cultures 
and communities. It celebrates the diversity that 
distinguishes us through the merging and sharing  
of different experiences.

Entrada Livre

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 

a música com outras linguagens de palco

Keep it Simple, 
Make it Fast!
CROSSING BORDERS OF 
UNDERGROUND MUSIC SCENES

As culturas musicais urbanas em 
intersecção e debate com outros campos 
culturais, artísticos e criativos são o grande 
foco desta conferência. Do cruzamento  
da música com outras artes poderá nascer 
a consolidação de um conhecimento capaz 
de responder aos desafios e mudanças 
sociais actuais.

Mais info: www.punk.pt

13–17 Jul 
Seg/Mon -Sex/Fri

Urban musical cultures intersecting and debating 
with other cultural, artistic and creative fields  
is the major focus of this conference. The 
intersection of music with other arts can result  
in the consolidation of knowledge that is capable  
of meeting the existing social challenges  
and changes.
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14 Jul  
Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4 

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

Eduardo 
Cardinho 
Quinteto
Fim de Tarde  
Novos Valores do Jazz

Eduardo Cardinho vibrafone
José Soares saxofone
André Silva guitarra
Filipe Louro contrabaixo
Pedro Almiro bateria

O quinteto vencedor do Prémio Jovens 
Músicos 2013, liderado pelo vibrafonista 
Eduardo Cardinho, é um dos grupos mais 
promissores do jazz português e mereceu 
já os elogios de Mário Laginha: “Arranjos 
elaborados e muito bem feitos, bem como 
uma evidente procura de uma linguagem 
própria, numa faixa etária a rondar os vinte 
anos, levam -me a pensar – e dizer – que 
devem ser seguidos com muita atenção!” 
Eduardo Cardinho estudou vibrafone jazz  
na ESMAE, com Jeffery Davis, e teve  
a oportunidade de partilhar o palco com 
Soweto Kinch, Andrew D’ Angelo,  
Ben Street, Russel Malone, Jordy Rossy  
e Sérgio Carolino.

Conservatório 
de Música 
do Vale do Sousa
Sob o lema “Educação pela música e para a 
música”, o Conservatório de Música do Vale do 
Sousa é um exemplo de como a música se pode 
tornar um vector de promoção social e cultural. 
Hoje, os seus representantes apresentam-se em 
palco e dão a conhecer o trabalho que alunos  
e professores têm desenvolvido ao longo  
do ano lectivo.

Fado à Mesa
DIOGO ARANHA, MARIA JOÃO QUADROS  
E ANTÓNIO PELARIGO

É com o fado que se constroem as noites  
mais emotivas do Restaurante Casa da 
Música, contando com três vozes de qualidade 
reconhecida. Com 40 anos de carreira,  
António Pelarigo lançou um álbum muito 
aguardado em 2014, com produção de José 
Cid e temas com letras de Rosa Lobato de Faria, 
Maria Manuel Cid, José Cid, Paulo de Carvalho 
e Maria Luísa Baptista, entre outros. Nos retiros 
e nas casas de fado, Maria João Quadros foi 
conquistando um prestígio que a coloca entre 
as figuras mais importantes do fado de Lisboa. 
Em 2008 editou um disco de fados compostos 
por grandes nomes da música brasileira. Diogo 
Aranha evoca a nostalgia dos tempos perdidos  
e o ambiente das típicas noites lisboetas de fado.

16 Jul  
Qui/Thu
21:30 Esplanada da 
Praça

Entrada Livre 

The quintet that won Young Musicians Award in 
2013, led by vibraphonist Eduardo Cardinho, is 
already one of the most promising Portuguese jazz 
groups and has earned the praise of Mário Laginha: 

“Elaborate and truly magnificent arrangements  
and a clear search for a specific language in 
20 -year -old musicians makes me believe that  
we should follow their work very closely!” Eduardo 
Cardinho studied jazz vibraphone at ESMAE  
with Jeffery Davis, and had the opportunity to share 
the stage with Soweto Kinch, Andrew D’Angelo,  
Ben Street, Russell Malone, Jordy Rossy  
and Sérgio Carolino.

17 Jul  
Sex/Fri
20:30 Restaurante Casa da Música

€ 35 (inclui jantar)

Under the slogan “Education through music and  
for the music”, the Vale do Sousa Music 
Conservatory is an example of how music can 
become a vector of social and cultural promotion. 
Today, its representatives perform on stage and 
present the work that both students and teachers 
have developed throughout the school year.

Fado is responsible for the most emotional nights  
at Restaurante Casa da Música, always with  
the presence of three talented singers. With  
a career of 40 years, António Pelarigo released  
a long-awaited album in 2014, produced by  
José Cid with poems by Rosa Lobato de Faria, 
Maria Manuel Cid, José Cid, Paulo de Carvalho  
and Maria Luísa Baptista, among others. Performing 
regularly in various traditional fado houses,  
Maria João Quadros gained the notoriety that 
placed her among the most important fado singers 
from Lisbon. In 2008 she released an album with 
the collaboration of renowned names from Brazilian 
music. Diogo Aranha reminds us of a time gone  
by and the traditional Fado from Lisbon.
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Snap’itude

A banda Snap’itude é formada por quatro 
jovens músicos que transbordam paixão  
e talento. Aliando a tradição à busca 
enérgica por uma sonoridade fresca  
e contagiante, encontram a sua identidade 
entre o jazz e o hip-hop. 
The band Snap’itude consists of four young 
musicians bursting with passion and talent. 
Combining tradition and an energetic search for 
a fresh and contagious sound, they find their own 
identity between jazz and hip-hop.

Entrada Livre

18 Jul  
Sáb/Sat
22:30  
Palco  
Super Bock

Mmpsuf

Mmpsuf é o projecto de Eglė Sirvydytė  
e Aivaras Ruzgas. Com a omnipresente voz 
de Eglé e as delicadas harmonias de piano 
ou guitarra, a componente electrónica  
de Aivaras funciona em perfeita simbiose, 
tanto com as batidas como com  
os pormenores deliciosos de samplers  
ou efeitos em tempo real, lembrando  
a magia de uns Portishead ou Wildbirds  
& Peacedrums.
Mmpsuf is a project by Eglé Sirvydytė and Aivaras 
Ruzgas. With the ubiquitous voice of Eglé and  
the delicate piano and guitar harmonies, the 
electronic component of Aivaras results in a perfect 
symbiosis with the rhythm and the delicious details 
of samplers and effects in real time, remembering 
the magic of Portishead or Wildbirds & Peacedrums.

Entrada Livre

17 Jul  
Sex/Fri
22:30  
Palco  
Super Bock
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19 Jul Dom/Sun
21:30 Sala Suggia

€ 23 · Cartão Amigo € 17,25 

Promotor: Eventos Imediatos

Criolo
1ª PARTE: LUCAS SANTTANA

Depois do bem-sucedido álbum Nó na 
Orelha, Criolo ganhou o reconhecimento 
do público e da crítica. No seu trabalho 
mais recente, Convoque Seu Buda, o rap 
e as melodias misturam-se de uma forma 
simultaneamente subtil e mordaz, com  
um grande sentido crítico sobre a situação 
social do Brasil. Com vários prémios e 
inúmeras colaborações com outros artistas, 
Criolo é uma das personalidades artísticas 
mais relevantes do panorama brasileiro.  
No seu último álbum Sobre Noites e Dias, 
Lucas Santtana combina o acústico com 
a electrónica, alternando entre um tom 
reflexivo com algo mais cru e visceral.  
O sotaque é brasileiro mas Lucas Santtana 
vai beber a outras fontes, criando uma 
música global que une a pop com a 
invenção e inunda a electrónica com alma. 

After his successful album Nó na Orelha, Criolo 
gained recognition from the public and the press. 
In his latest work, Convoque Seu Buda, rap and 
melodies blend in a subtle yet biting way, with a 
great critical sense on the social situation of Brazil. 
With multiple awards and numerous collaborations 
with other artists, Criolo is one of the most 
important artistic personalities of the Brazilian 
musical scene. 
In his latest album Sobre Noites e Dias, Lucas 
Santtana combines acoustic and electronic 
sonorities, switching from a reflective tone to 
something more raw and visceral. The accent  
is Brazilian but Lucas Santtana creates a global 
music that unites pop and invention and fuses 
electronics with soul.
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Escola 
de Música 
Santa 
Cecília

A Escola de Música Santa Cecília foi 
fundada em 2001, pela Paróquia de Nossa 
Senhora da Areosa. Com as actividades  
e espectáculos, dá a 200 alunos a hipótese 
de se iniciarem na riqueza que é a música 
feita em conjunto. Na Esplanada da Praça 
encerra com uma mostra do trabalho 
realizado por alunos e professores.
Santa Cecilia Music School was founded in 2001  
by the Nossa Senhora da Areosa Parish. Its 
activities and performances give 200 students  
the chance to engage in music. 

Entrada Livre

23 Jul  
Qui/Thu
21:30  
Esplanada  
da Praça
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VENCEDORES DA EDIÇÃO 2014
Fim de Tarde · Novos Valores do Acordeão

O Folefest tem contribuído de forma decisiva 
para o desenvolvimento e valorização artística 
do acordeão de concerto em Portugal. Em todas 
as edições participam no concurso candidatos 
oriundos de todo o país. Não menos importante  
é a presença de prestigiados solistas nacionais  
e internacionais, quer no papel de intérpretes 
nos vários concertos do festival, quer como 
membros do júri do concurso. Os laureados da 
edição de 2014 do concurso apresentam -se em 
recital na Sala 2, com programas reveladores do 
extraordinário potencial expressivo do acordeão.

21 Jul Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8 · Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,4  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

Folefest has greatly contributed to the 
development and artistic appreciation  
of the concert accordion in Portugal. 
Candidates from all over the country have 
participated in every edition of this festival.  
Of course the presence of prestigious 
national and international soloists is also  
an important contribute, whether in the role 
of interpreters in the various festival concerts, 
or as members of the jury. The winners  
of the 2014 edition will present themselves  
in a recital at Sala 2, revealing the 
extraordinary expressive potential  
of the accordion.

Folefest – Festival 
e Concurso de Acordeão
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Academia 
de Música 
de Costa Cabral
Orquestra Sinfónica de Jovens  
da Academia de Música de Costa Cabral

José Eduardo Gomes direcção musical
André Dias percussão

L. van Beethoven Abertura Coriolano
Daniel Martinho  Concerto para percussão 
e orquestra (estreia mundial) 

 -
L. Bernstein Abertura Candide
L. Bernstein Danças Sinfónicas West  
Side Story

24 Jul Sex/Fri
21:30 Sala Suggia

€ 8 

Cartão Amigo € 6  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

TExperience

TExperience é uma banda pop-rock 
constituída por jovens músicos portuenses. 
Tomás Carneiro (guitarrista, vocalista  
e violinista) e Sebastião Barros (bateria) 
foram premiados no concurso No Jugend 
Musiziert Regionalwettbewerb, no Porto  
e Alemanha. A banda conta ainda com 
Teresa Nogueira (vocalista e pianista) e Zé 
Nuno (guitarrista, baterista e baixista). 
TExperience is a pop-rock band created by 
young musicians from Porto. Tomás Carneiro 
(guitarist, singer and violinist) and Sebastião Barros 
(drums) were awarded in the No Jugend Musiziert 
Regionalwettbewerb competition, in Porto and  
in Germany. The band also includes Teresa 
Nogueira (singer and pianist) and Zé Nuno (guitarist, 
drummer and bassist).

Entrada Livre

24 Jul  
Sex/Fri
22:30  
Palco  
Super Bock

A Abertura Coriolano baseia -se no tema da 
tragédia de Shakespeare Coriolanus: a revolta de 
um general bem -sucedido contra a nação romana. 
Quem nunca se revolta é outra personagem de 
uma história absurda, Candide, um jovem que 
acredita que tudo acontece “pelo melhor, neste 
que é o melhor de todos os mundos possíveis”, 
enquanto as maiores desgraças lhe vão caindo em 
cima. Num concerto que mostra o resultado do 
estágio de orquestra e do trabalho desenvolvido 
ao longo do ano lectivo pelos alunos da Academia 
de Música de Costa Cabral, é estreado um novo 
concerto para percussão de Daniel Martinho, 
compositor e professor da Academia. O concerto 
termina com alguns dos temas mais célebres da 
Broadway – “Maria”, “America” ou “Tonight” são 
êxitos inconfundíveis que fazem parte da suite 
orquestral de West Side Story.
The Coriolano Overture is based on Shakespeare’s 
tragedy Coriolanus; the insurgency of a successful general 
against the Roman nation. Candide, on the other hand, is 
another character from an absurd story; someone who 
never rebels against anything, a young man who believes 
that everything happens “for the best in this world, that 
is the best of all possible worlds”, while the greatest 
misfortunes keep happening to him. This concert shows 
the result of the work developed by students of Costa 
Cabral Music Academy throughout the school year, and 
includes a new concerto for percussion by Daniel Martinho, 
composer and teacher of the Academy. The concert ends 
with some of the essential Broadway themes – “Maria”, 

“America” or “Tonight” are unmistakable hits from the 
orchestral suite of West Side Story.

2nd Floor

Vencedores do 1º lugar no Festival de 
Bandas de Leça da Palmeira, os 2nd Floor 
juntam a energia do rock’n’roll à irreverência 
do punk. Um power trio com Vasco da Gama 
na voz e guitarra, Lucas Ferrand no baixo  
e Daniel Tércio na bateria e vozes.
Winners of Festival de Bandas de Leça da Palmeira, 
2nd Floor mix the energy of rock’n’roll with the 
irreverence of punk music. A power trio composed 
by Vasco da Gama, vocals and guitar, Luke Ferrand 
on the bass and Daniel Tertius on drums and vocals.

Entrada Livre

25 Jul  
Sáb/Sat
22:30  
Palco Super Bock
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6º Encontro 
de Bandas 
Filarmónicas
25 Jul
Banda Marcial da Foz do Douro
Banda de Música de Ourém – AMBO
Banda Musical de Paços de Ferreira

26 Jul
Sociedade Musical Fafense – Banda de Golães 
de Fafe
Banda de Música da  
Sociedade Filarmónica Humanitária de Palmela 
Banda Musical da Trofa

25 + 26 Jul  
Sáb/Sat +Dom/Sun
15:00 Sala Suggia

Entrada Livre

O Verão é tempo de arruadas e romarias, 
onde marcam presença invariavelmente  
as centenas de bandas que por todo  
o país mantêm actividade, muitas delas já 
centenárias. É também altura para mais  
um Encontro de Bandas na Casa da Música, 
onde a tradição não é esquecida e se evoca 
em arruadas vespertinas na praça exterior. 
As bandas convidadas sobem depois ao 
palco da Sala Suggia para se apresentarem 
em concerto, com programas que variam 
entre as aberturas e rapsódias históricas 
e os novos e desafiantes repertórios 
contemporâneos.

Summer is time for arruadas (parades) and 
romarias (popular festivities), with hundreds  
of bands from across the country, many of them 
centuries old. It is also time for another Bands 
Reunion at Casa da Música, where tradition is 
evoked through afternoon arruadas in the outer 
square. The guest bands take the stage of Sala 
Suggia in a concert with programs ranging from 
historic rhapsodies to a new and challenging 
contemporary repertoire.

65



Solistas 
da Orquestra 
XXI
 
Adriana Ferreira flauta 
Horácio Ferreira clarinete 
Dinis Sousa piano

Claude Debussy (arr. Webster) Prélude  
à l’après -midi d’un faune 
Robert Schumann Três Romances, op.94 
Franz Schubert Introdução e Variações, D.802 
C. Saint -Saëns Tarantela, op.6 
G. Connesson Techno Parade

A Orquestra XXI, que reúne músicos portugueses 
espalhados pelo mundo, apresenta agora  
o primeiro de um ciclo de recitais de música  
de câmara com os instrumentistas que integram 
a orquestra. Este programa, que inclui obras 
para diferentes combinações de flauta, clarinete 
e piano,  junta três dos seus músicos: Adriana 
Ferreira, solista na Orquestra Nacional de França, 
Horácio Ferreira, recentemente vencedor  
do Prémio Jovens Músicos e a viver em Madrid,  
e Dinis Sousa, maestro e pianista fundador  
do projecto, actualmente a residir em Londres.

Sinfónica
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA  
DA PÓVOA DE VARZIM

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Yuri Martynov piano

Felix Mendelssohn As Hébridas, abertura  
em Si menor op.26
L. van Beethoven Concerto para piano  
e orquestra nº 2

 -
L. van Beethoven Sinfonia nº 3, Heróica

Sob a direcção do seu maestro titular,  
a Orquestra Sinfónica apresenta-se no Festival 
Internacional de Música da Póvoa de Varzim 
com obras emblemáticas do repertório alemão. 
Mendelssohn visitou as ilhas Hébridas na Escócia 
em 1830, e deixou-se impressionar pela Gruta  
de Fingal a tal ponto que, ainda no local, tomou  
forma na sua mente o início de um poema 
sinfónico. O Concerto nº 2 foi o primeiro escrito 
por Beethoven, que o tocou na sua estreia  
pública como solista, em 1795. O concerto 
termina com a Sinfonia Heróica, página ímpar  
da música sinfónica que celebra a recordação  
de um grande homem simbolizando o desencanto 
de Beethoven perante a ambição de  
Napoleão Bonaparte.
Neste concerto especial a Orquestra conta com 
o solista Yury Martynov, aluno do pianista lendário 
Mikhail Voskressenski e vencedor de concursos 
internacionais em Espanha (Maria Canals), Itália 
(Ennio Porrino) e Salzburgo (Mozart).

28 Jul Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8 · Cartão Amigo € 6  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

30 Jul Qui/Thu
21:30 Cine Teatro Garrett

Orquestra XXI brings together Portuguese 
musicians scattered around the world and presents 
the first concert of a cycle of chamber music 
concerts. This program, which includes works for 
different combinations of flute, clarinet and piano, 
reunites three of its musicians: Adriana Ferreira, 
soloist in the France National Orchestra, Horácio 
Ferreira, recent winner of Prémio Jovens Músicos 
(Young Musicians Award), currently living in Madrid, 
and Dinis Sousa, conductor and pianist founder  
of the orchestra, currently living in London.

Under its principal conductor, Orquestra Sinfónica 
performs at International Music Festival of Póvoa 
de Varzim with emblematic works from the German 
repertoire. Mendelssohn visited the Hebrides 
islands in Scotland in 1830, and was so impressed 
by Fingal’s Cave that he immediately began shaping 
a symphonic poem in his head. Concerto No. 2 
was the first one ever written by Beethoven, who 
presented it to the public in his debut as a soloist in 
1795. The concert ends with the Eroica Symphony, 
a unique work that celebrates the memory of a 
great man and symbolizes the disenchantment 
of Beethoven when faced with the ambition of 
Napoleon Bonaparte.
In this special concert, soloist Yury Martynov, 
student of legendary pianist Mikhail Voskressenski 
and winner of international competitions in Spain 
(Maria Canals), Italy (Ennio Porrino) and Salzburg 
(Mozart), will be joining the orchestra.
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Orquestra
D’Ouro
Criado por iniciativa de jovens músicos da 
Sociedade Filarmónica de Crestuma, o Estágio 
D’Ouro está já na sua 7ª edição, voltando  
a juntar instrumentistas de sopro e percussão 
interessados em desenvolver as suas 
capacidades ao nível do instrumento e dos 
ensembles instrumentais. O Estágio D’Ouro 
revela-se um importante complemento  
ao trabalho musical diário e semanal efectuado 
nas bandas filarmónicas, escolas de música  
e universidades. Após uma semana intensa  
de partilha de experiências musicais, entre  
3 e 8 de Agosto, ganha forma este concerto final  
sob a direcção de Francisco Ferreira, maestro 
titular da Banda Sinfónica Portuguesa.
Created by young musicians from Sociedade Filarmónica 
de Crestuma (Crestuma Philharmonic Society), Estágio 
D’Ouro is now in its 7th edition, reuniting wind and 
percussion instrumentalists interested in developing 
their skills regarding the instrument and instrumental 
ensembles. Estádio D’Ouro proves to be an important 
addition to the daily and weekly musical work of brass 
bands, music schools and universities. After an intense 
week of sharing musical experiences between 3 and 8 
August, this final concert takes form under the direction 
of Francisco Ferreira, principal conductor of Banda 
Sinfónica Portuguesa.

€ 4 ·  Cartão Amigo € 3 

Promotor: Associação Filarmónica de Crestuma

II Academia 
de Verão Remix 
Ensemble
27-30 Agosto

CONCERTOS

29 AGO 19:30
REMIX ENSEMBLE
Com maestros seleccionados da 
Masterclass
A história do soldado, de Stravinski

30 AGO 19:30
ENSEMBLE DA ACADEMIA
Com Peter Rundel e maestros 
seleccionados da Masterclass
Obras de Varèse, Messiaen, Vivier  
e Schoenberg 

31 AGO 19:30
MÚSICA DE CÂMARA
Com participantes na Academia

A segunda edição da Academia  
de Verão Remix Ensemble inclui uma 
masterclasses de direcção com  
Peter Rundel, maestro titular do Remix 
Ensemble, e workshops orientados 
pelos músicos do agrupamento, 
culminando em recitais de música  
de câmara e concertos abertos  
ao público.

Orquestra 
XXI
 
Dinis Sousa direcção musical
Programa a anunciar

A Orquestra XXI volta ao palco da Sala 
Suggia pela terceira vez, depois do sucesso 
das recentes apresentações, naquela  
que é a sua quinta digressão. Fundada  
em 2013, reúne cerca de 50 jovens músicos 
portugueses residentes no estrangeiro 
com o duplo objectivo de manter uma forte 
ligação entre estes jovens e o seu país  
de origem e de levar momentos musicais  
de excelência a um público o mais 
diversificado possível. Característica  
da Orquestra XXI é a pluralidade  
de experiências dos seus elementos, 
espalhados por cidades como Londres, 
Paris, Berlim, Zurique, S. Petersburgo, 
Madrid e Amesterdão.

08 Ago  
Sáb/Sat
21:30 Sala  
Suggia

01 Set Ter/Tue
21:00 Sala Suggia

€ 10 · Cartão Amigo € 7,5 · Lugar Coro € 7,5 

Jovem/Sénior € 8

In its fifth tour, Orquestra XXI returns to Sala 
Suggia for the third time, after the success  
of its previous presentations. Founded 
in 2013, the orchestra includes 50 young 
Portuguese musicians living abroad with 
the double purpose of maintaining a strong 
link between these young artists and their 
country of origin and to provide moments  
of excellence to a diverse audience. 
Orquestra XXI is truly enriched with the 
plurality of experiences of its elements, 
scattered through cities like London, Paris, 
Berlin, Zurich, St. Petersburg, Madrid  
and Amsterdam.

“A Orquestra XXI demonstrou uma perfeita 
consciência de que a partilha é o meio para  
se atingir uma interpretação cuidada, rigorosa 
e profundamente expressiva.” (Público)
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Concertos 
na Avenida

A Câmara Municipal do Porto e a Fundação 
Casa da Música oferecem à cidade, pelo 
terceiro ano consecutivo, dois grandes 
concertos na Avenida dos Aliados,  
de acesso livre, que marcam a rentrée  
da programação da Casa da Música.

04 Set

Banda Sinfónica 
Portuguesa
Francisco Ferreira direcção musical

A Casa da Música faz o seu tributo aos 
loucos anos que antecederam o rock.  
A Banda Sinfónica Portuguesa transfigura-

-se numa big band dos anos 30 e a Avenida 
dos Aliados no maior salão de dança  
da cidade para que a população dance 
ao ritmo do swing. A crazy dance nascida 
no Harlem, em Nova Iorque, rapidamente 
disseminada nos salões de baile de todo  
o mundo, é recordada pela música de  
Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie, 
Duke Ellington, Ella Fitzgerald, entre outros.

04 Sex/Fri
05 Set Sáb/Sat
22:00 Avenida dos Aliados

Entrada Livre

05 Set 

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da 
Música
Pedro Neves direcção musical

Joly Braga Santos Abertura Sinfónica nº 3
Luís de Freitas Branco Fandango
Georges Bizet Suite de Carmen
Manuel de Falla Dança ritual de fogo
Antonín Dvořák Danças Eslavas, op.46, nos 1, 2 e 8

O contagiante Fandango de Freitas Branco  
faz parte da sua Suite Alentejana e, com  
a sonoridade típica das castanholas, é um convite 
à dança de carácter tradicional.  
As sensuais danças e canções que Bizet compôs 
para a Carmen fizeram desta ópera uma das 
obras mais populares de todo o repertório  
e são imprescindíveis numa noite de sabor ibérico. 
Esta termina com a dança ritual de uma cigana 
andaluza, procurando ver -se livre do fantasma  
do marido que a assombra.
The contagious Fandango by Freitas Branco, from his 
Suite Alentejana, invites us to dance to the typical sound 
of the castanets. The sensual dances and songs that Bizet 
composed for Carmen made this one of the most popular 
works of the entire repertoire, essential in an Iberian night. 
This one ends with the ritual dance of an Andalusian gypsy 
who is trying to get rid of her husband’s ghost.

Co-produção
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Horário de Funcionamento

Segunda a Quinta 

12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00

Sextas e Sábados 

12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar 

encerra uma hora após o final do 

mesmo.

Para mais informações consulte

www.casadamusica.com/pt/

restaurante -casa -da -musica

Reservas 220 107 160

restaurante@

casadamusica.com

Grupos superiores a 20 pessoas 

220 120 214/8

PROVAS DE VINHOS

18:30 Prova+Jantar

€ 22 (inclui jantar depois da prova)

09 Jun
Espumante Bruto Cottas
Nostalgia Alvarinho 2013
Cottas tinto 2012
Andreza Reserva tinto 2012
Cottas Reserva tinto 2012
Andreza Grande Reserva tinto 2013

14 Jul
Grupo Aliança/Bacalhôa
Loridos Alvarinho 2014
Cova da Ursa Chardonnay 2013
Q.ta da Bacalhôa tinto 2012
Q.ta 4 Ventos Reserva 2008
Quinta da Bacalhôa tinto 2012
Quinta dos Quatro Ventos Reserva 2008

08 Set
José Maria da Fonseca
Lancer’s Espumante Bruto Rosé
Ripanço tinto 2013
José de Sousa tinto 2012
Alambre Moscatel de Setúbal 2012
 

No Terraço al fresco experimente tapas do 
mundo e contemple a cidade. Descubra a 
gama variada de petiscos que o Chef Artur 
Gomes criou para si, a que se junta uma 
selecção de vinhos a copo do nosso terroir.
At the al fresco Terrace you can experience our 
tapas from around the world and admire the 
city. You can discover a wide range of delicacies 
created by Chef Artur Gomes and pair them with  
a selection of wines from our terroir.

Menu al fresco
€ 10 (Almoço ou Jantar)

Sopa ou Salada do dia
Soup or salad of the day
-
Wrap de vegetais com queijo fresco
e molho agri-doce de beringela
Vegetarian wrap with fresh cheese
and eggplant bittersweet sauce
ou / or
Wrap de Salmão fumado com molho de iogurte
Smoked-salmon wrap with yogurt sauce
ou / or
Wrap de Frango com maionese de alho e salsa
Chicken wrap with garlic-parsley mayonnaise
-
Sobremesa dia ou fruta
Dessert of the day or fruit
 

Jantar de S. João
23 Jun
20:00 
€ 25 p/ pessoa

Inicie as celebrações do São João com um 
jantar no Restaurante. A decoração temática e o 
menu tradicional dão o mote para uma noite que 
prossegue na Sala Suggia com um concerto da 
Banda Sinfónica Portuguesa (ver pág. 36).

Terraço al fresco



Informações
Gerais
ALTERAÇÕES

A programação e os preços apresentados nesta agenda 

poderão estar sujeitos a alterações

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE

Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia

até ao limite de 4 por pessoa

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. Exceptuam‑se os de promotores externos.

Menores de 25 anos e maiores de 65: 20% (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 5) 

Menores de 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 3 

Maiores de 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50% 

Cartão Jovem: 20% 

Cartão Amigo: 25% em todos os concertos 

Famílias numerosas: 20% de desconto nos concertos 

promovidos pela Casa da Música (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

Cartão BPI: 15%

Colaboradores Sonae: 10%

Colaboradores GALP: 5%

Desconto Cartão Continente: Concertos Sinfónica ao 

Domingo Continente – na compra de um bilhete de Adulto, 

oferta de 2 bilhetes para crianças com idade igual ou 

inferior a 18 anos .

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 (30 Mai–30 Set)

Português 11:00 / 14:30 / 16:00 

Inglês 11:00 / 16:00 / 17:00

€ 6 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos 

desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)

Visitas com Marcação (grupos)

Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar 

especificamente.

Reservas +351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  

DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E 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 ‑Qui 12:30‑15:00 | 19:30‑23:00

Sex e Sáb 12:30‑15:00 | 19:30‑00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar encerra uma hora após 

o final do mesmo.

www.casadamusica.com/restaurante

Reservas 220 107 160

Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE

BILHETE DE EVENTO:

€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento 

de 3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00

DESCONTOS:

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 a 01:00

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um 

e ‑mail para: info@casadamusica. com

BILHETES À VENDA:

BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA

WWW.CASADAMUSICA.COM

LOJAS WORTEN 

CHANGES TO THE PROGRAMME

Programmes and prices presented on this brochure may 

be subject to change

FREE PERFORMANCES

Tickets must be obtained on day of concert up to a limit 

of 4 per person

DISCOUNTS

Under 25 and over 65: 20% discount (except for tickets 

priced €5 or less)

Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 3

Over 65 (Descobertas Sinfónicas / Symphonic 

Discoveries): 50% discount

Cartão Jovem (European Youth Card): 20% discount

Cartão Amigo (Friend’s Card): 25% discount

Large families: 20% discount in concerts promoted by 

Casa da Música (except for tickets priced €5 or less)

BPI Card: 15% discount

SONAE colaborators: 10% discount

GALP colaborators: 5% discount

RESERVATIONS

Valid for 7 days. Reservations made during 7 days 

preceding the concert are valid until 48 hours before 

the concert.

GUIDED TOURS

DAILY (30 May–30 Sep)

Portuguese 11:00 / 14:30 / 16:00 

English 11:00 / 16:00 / 17:00

€ 6/person (free entry to children up to age 12, when 

accompanied by an adult with ticket)

Booked visits (groups)

15‑35 people at pre ‑arranged times

Booking

+351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

BUILDING, TICKET OFFICE AND SHOP 

OPENING HOURS

Monday to Saturday: 10:00‑19:00

Sunday: 10:00‑18:00

Performance Days: Building open until end of 

performance, ticket office and shop open until 30 minutes 

after its beginning.

If you wish to be included on our mailing list, please send 

an e ‑mail to: info@casadamusica.com

TICKET SALES AT:

CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE

WWW.CASADAMUSICA.COM

WORTEN SHOPS

CONSELHO DE FUNDADORES

PRESIDENTE

LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

VICE ‑PRESIDENTES

JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

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

AUTO – SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL – SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

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

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA – SGPS, S. A.

III – INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT – SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA – ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO, S. A.

OLINVESTE – SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S. A.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

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

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

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

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

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

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

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO

CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

SONAE SIERRA – PATRONO DO MAESTRO TITULAR DO REMIX ENSEMBLE – PETER RUNDEL 

VORTAL

A Casa da Música é membro de



Apoio InstitucionalApoio Institucional

Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Casa da MúsicaMecenas Ciclo Piano EDP

Patrocínio Verão na CasaPatrocínio NOS ClubMecenas Serviço EducativoMecenas dos Programas de Sala

Patrocinador Oficial Ano AlemanhaPatrocinadores Ano Alemanha

www.casadamusica.com

www.facebook.com/casadamusica

Call Center +351 220 120 220

Visitas Guiadas +351 220 120 210

Eventos +351 220 120 214 / 218

Restaurante +351 220 107 160


