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Transgredir é preciso
A Casa da Música despede-se do Verão fora de portas, com dois concertos oferecidos à 
cidade na Avenida dos Aliados, protagonizados pela Banda Sinfónica Portuguesa e pela 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Do swing dos anos 30 até aos rituais ibéricos de 
Fandango e Carmen, o Verão termina com alegria e bons augúrios para a próxima estação. 
É tempo de recolher e reiniciar a actividade regular da Casa. Recomeçamos com a 
inauguração do ciclo Transgressões que nos traz uma ópera em estreia mundial, encomenda 
da Casa da Música e do Théâtre & Musique Paris. Giordano Bruno, ópera em 12 cenas, 
retrata parte dos inquietantes factos da vida do filósofo e monge dominicano. O que terá 
feito Giordano Bruno para acabar na fogueira? Também a Orquestra Sinfónica incorre 
em transgressões, desta vez sobre Mozart e Schumann, apresentando a obra de Charles 
Wuorinen em estreia europeia, O Divertimento das Musas. Ainda no domínio sinfónico, a 
Orquestra XXI, projecto que reúne músicos portugueses a residir no estrangeiro, apresenta-se 
no início do mês na Sala Suggia com a 5ª Sinfonia de Tchaikovski.  
Os concertos comentados da Orquestra Sinfónica regressam com Mário Azevedo a desvendar 
ao público o Idílio de Siegfried de Wagner e a Sinfonia O Urso de Haydn. 
A Sala 2 dá novamente lugar à música de câmara, apresentando o guitarrista vencedor do 
Concurso de Música Santa Cecília 2015 e um trio de violino, trompa e piano com música de 
Mozart e Brahms. 
O repertório coral encerra o mês em transgressão com o Coro Casa da Música a interpretar a 
música coral inglesa do século XVII em versões originais e transcrições.   
O jazz e a world music vagueiam pelos diversos espaços da Casa no evento que encerra o Harmos 
Plural 2015 – uma iniciativa que reúne os projectos das melhores escolas de arte do mundo.
Já o Serviço Educativo aproveita o começo do ano lectivo para dar os primeiros passos da 
programação 2015/16, apresentando novos espectáculos, workshops e formações.

Mecenas 

Casa da Música

Apoio 

Institucional

Mecenas Principal 

Casa da Música
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Transgressing is necessary
Casa da Música bids farewell to the summer with two outdoor concerts at Avenida dos Aliados 
performed by Banda Sinfónica Portuguesa and Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. 
From the 1930’s swing to the Iberian rituals of Fandango and Carmen, the summer ends with joy 
and a good omen for the coming season.
It is time to collect and restart Casa da Música’s regular activities. We resume with the opening 
of the Transgressões cycle with the world premiere of an opera commissioned by Casa da 
Música and Théâtre & Musique Paris. Giordano Bruno, opera in 12 scenes, portrays part of 
the disturbing facts of the life of the philosopher and Dominican monk. What did Giordano 
Bruno do to be burned at the stake? Orquestra Sinfónica will also fall under the influence of 
transgressions, this time on Mozart and Schumann, presenting the European debut of the work 
by Charles Wuorinen, Delight of the Muses. 
Orquestra XXI, a project that brings together Portuguese musicians living abroad, performs the 
5th Symphony by Tchaikovsky earlier this month at Sala Suggia.
The commented concerts of Orquestra Sinfónica return with Mário Azevedo that unveils 
Wagner’s Siegfried Idyll and Symphony No. 82 by Haydn to the public.
Chamber music will return to Sala 2, with the presentation of the winners of  Santa Cecília Prize 
2015 and a violin, trumpet and piano trio with music by Mozart and Brahms.
The choral repertoire closes the month in a transgression with Coro Casa da Música interpreting 
English choral music of the seventeenth century in original versions and transcriptions.
Jazz and world music wander through the various spaces of Casa da Música in the event that closes 
Harmos Plural 2015 - an initiative that brings together the projects of the world’s best art schools.
At the beginning of the school year, Education Service opens the 2015/16 program, presenting 
new performances, workshops and training initiatives.
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Orquestra XXI 01 Ter/Tue
21:00 Sala Suggia

€ 10

Cartão Amigo € 7,5 
Jantar+Concerto Dinner +Concert € 27,5

Dinis Sousa direcção musical
Horácio Ferreira clarinete

Francisco de Lacerda Dans le clair de lune
Francisco de Lacerda Almourol
Johannes Brahms Sonata nº 2 para clarinete e 
orquestra, op.120 (arr. L. Berio)
Piotr I. Tchaikovski Sinfonia nº 5 em Mi menor, op.64

A Orquestra XXI, que reúne músicos portugueses 
residentes no estrangeiro e venceu em 2013 o 
concurso FAZ - Ideias de Origem Portuguesa, 
regressa à Sala Suggia com dois apelativos 
poemas sinfónicos de Francisco de Lacerda, 
cuja obra orquestral importa redescobrir. Com o 
clarinetista Horácio Ferreira, Jovem Músico do 
Ano 2014 e membro da orquestra desde a sua 
primeira digressão, a Orquestra XXI apresenta 
a estreia nacional da orquestração de Berio 
da primeira sonata para clarinete e piano de 
Brahms, concluindo o programa com uma obra de 
referência do repertório sinfónico – a 5ª Sinfonia 
de Tchaikovski.

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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Swing na Rua 04 Sex/Fri
22:00  
Avenida dos Aliados

Entrada Livre

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 e Duke Ellington, entre outros.

Casa da Música pays tribute to the crazy years leading 
up to the appearance of rock music. Banda Sinfónica 
Portuguesa is transformed into a big band of the 30s and 
Avenida dos Aliados into the largest dance hall in the city 
where everyone can dance to the rhythm of swing. The 
crazy dance born in Harlem, New York, quickly spread 
to every ballroom in the entire world and is remembered 
through the music of Glenn Miller, Benny Goodman, Count 
Basie and Duke Ellington, among others.

Co-produção Patrocínio Verão na CasaParceria Media

Banda Sinfónica Portuguesa
Francisco Ferreira direcção musical
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Escolas de dança:
Swing Station;
Dance Time;
Escola de Dança Afrolatin Connection;
Eu Danço;
Ritmo Azul



Rituais Ibéricos 05 Sáb/Sat
22:00 
Avenida dos Aliados

Entrada Livre

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical 

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

Depois do sucesso arrebatador dos anos 
anteriores, a Orquestra Sinfónica desce 
novamente à Avenida dos Aliados com um 
programa muito apelativo de entrada livre. 
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 
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.

After the overwhelming success of previous years, 
Orquestra Sinfónica returns to Avenida dos Aliados with 
a very appealing program. 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.
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Transgressões  
12 SET-09 OUT

O que fez Giordano Bruno para acabar na fogueira? 
Será que podemos fazer uma sinfonia com andamentos 
soltos de vários compositores? Onde está a fronteira 
que separa uma transcrição de uma transgressão? 
Poderemos substituir as mãos pela voz e cantar 
Clapping de Steve Reich? Serão as irmãs Labèque 
símbolo de uma nova atitude que mudou a etiqueta de 
conservadorismo das salas de concerto? A Sagração 
da Primavera ainda pode causar distúrbios? E porque 
não escrever música para 100 flautas, 100 saxofones e 
100 clarinetes? Transgressões.

What did Giordano Bruno do to be burned at the stake? Can 
we create a symphony with different movements by various 
composers? Where is the boundary between a transcript and 
a transgression? Can we substitute the hands by the voice 
and sing Clapping by Steve Reich? Are the Labèque sisters a 
symbol of a new attitude that changed the alleged conservatism 
of concert halls? Is the Rite of Spring still able to cause trouble? 
And why not write music for 100 flutes, 100 saxophones and 100 
clarinets? Transgressions.
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12 SET
Giordano Bruno - Ópera em 12 cenas 
ESTREIA MUNDIAL

26 SET
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Transgressões sobre Mozart e Schumann

27 SET
Coro Casa da Música
Transgressões e Transcrições

01 OUT
Orquestra de 100 Flautas, 100 Saxofones  
e 100 Clarinetes
Serviço Educativo

03 OUT
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
A Sinfonia da Orquestra
15º ANIVERSÁRIO

04 OUT
Banda Sinfónica Portuguesa 

09 OUT
Katia e Marielle Labèque 
Ciclo Piano EDP
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Giordano Bruno – 
Ópera em 12 cenas

12 Sáb/Sat
21:00 Sala Suggia 
Transgressões 
 
€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jovem/Sénior € 12

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 31

ESTREIA MUNDIAL

Francesco Filidei música
Stefano Busellato libreto
em colaboração com Nanni Balestrini

Remix Ensemble Casa da Música
Coro T&M
Peter Rundel direcção musical 
Antoine Gindt encenação 
Elise Capdenat cenografia
Daniel Levy desenho de luz
Fanny Brouste figurinos
Intérpretes:
Lionel Peintre barítono (Giordano Bruno)
Jeff Martin tenor (1º Inquisidor)
Ivan Ludlow baixo (2º Inquisidor)
Guilhem Terrail contratenor (Papa Clemente VIII)

Encomenda do Théâtre & Musique Paris e Casa da Música com o apoio  
de Ernst von Siemens Music Foundation e Réseau Varèse
Produção da Théâtre & Musique Paris, Casa da Música, Festival Musica Strasbourg, 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Théâtre de Caen e T2G-CDNCC, com o apoio 
do Fonds de Création Lyrique/SACD e Arcadi Île-de-France

ÓPERA LEGENDADA EM PORTUGUÊS

Apresentada em estreia mundial na Casa da 
Música antes de percorrer os mais prestigiados 
palcos europeus, a recente ópera do italiano 
Francesco Filidei parte dos inquietantes factos da 
vida real de Giordano Bruno, relatados no libreto 
de Stefano Busellato. Escrita para ensemble, coro 
e quatro solistas, a ópera conta com a encenação 
do francês Antoine Gindt.
Filósofo, escritor e monge dominicano, Giordano 
Bruno morreu na fogueira, queimado vivo por 
ordem da Inquisição no dia 17 de Fevereiro do 
Ano da Graça de 1600. Acusado de defender 
opiniões contrárias à fé católica, entre as quais a 
tese do universo infinito, Giordano Bruno ousou 
transgredir as crenças instituídas em nome da 
verdade. A sua vida é passada em revista segundo 
os textos mais significativos que escreveu, entre 
os quais as teorias sobre os Corpos Celestes, os 
Quatro Elementos ou a Transformação Contínua, 
culminando no processo da sua traição, do 
julgamento da Inquisição e da execução.

Premiering at Casa da Música before touring the most 
prestigious European concert halls, Francesco Filidei’s 
recent opera tells the disturbing true story of Giordano 
Bruno, recounted in Stefano Busellato’s libretto. Written for 
ensemble, choir and four soloists, the opera is staged by 
Antoine Gindt.
Giordano Bruno was a philosopher, a writer and a 
Dominican monk who was burned at the stake by the 
Inquisition on 17 February, 1600. Accused of holding 
contrary opinions to the Catholic faith, including the 
theory of the infinite universe, Giordano Bruno dared to 
break the imposed beliefs in the name of truth. His life 
is now analysed through the most significant texts he 
wrote, including his theories of Celestial Bodies, the Four 
Elements or the Continuous Transformation, culminating 
in the process of his betrayal, the trial by the Inquisition and 
his consequential execution.
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Digressão 
Estrasburgo•Milão•Reggio Emilia •Gennevilliers• Caen

Patrono Maestro Titular Remix Ensemble
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Sinfónica 
CONCERTO IDÍLICO

18 Sex/Fri 
21:00 Sala Suggia 
Alemanha · Série Clássica

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Lugar Coro € 14,25

Jovem/Sénior € 15,2

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical 

Richard Wagner Idílio de Siegfried
Joseph Haydn Sinfonia nº 82 em Dó maior, O urso
-
Johannes Brahms Sinfonia nº 1

“Joseph Swensen, a figura principal desta 
noite memorável...” [Classic Toulouse]
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Patrocinador Oficial Ano AlemanhaMecenas Orquestra Sinfónica

On Christmas Day and her birthday, Cosima Wagner woke 
to the sound of a small orchestra playing the Siegfried Idyll, 
written to her as a gift by her husband. It echoed themes of 
Brunhilda and Siegfried, as well as a lullaby that makes up 
an idyllic family setting.
Haydn’s The Bear Symphony belongs to the remarkable 
group known as the Paris Symphonies and owes its title 
to the resemblance of its last movement to the dances of 
street performances with bears. With his First Symphony, 
Brahms continued the German tradition set by Beethoven, 
and audiences and critics enthusiastically welcomed 
the result. Brahm’s Symphony No. 1 is still one of the most 
commonly performed in orchestras around the world. 

No dia de Natal e do seu aniversário, Cosima 
Wagner acordou ao som de uma pequena 
orquestra que tocava para ela o Idílio de Siegfried, 
uma obra que o seu marido lhe escrevera como 
presente. Nela ecoam temas de Brunilda e de 
Siegfried, bem como de uma canção de embalar 
que compõe um cenário familiar idílico. 
A Sinfonia O urso, de Haydn, pertence ao notável 
conjunto conhecido como Sinfonias de Paris 
e deve o seu título à semelhança do último 
andamento com as danças que acompanhavam 
os espectáculos de rua com ursos. Com a 
Primeira Sinfonia, Brahms prosseguiu o desígnio 
da tradição germânica na esteira de Beethoven 
e o resultado foi entusiasticamente acolhido pelo 
público e pela crítica, permanecendo até hoje 
como uma sinfonia predilecta das orquestras. 

Brahms Trio
15 Ter/Tue
19:30 Sala 2
Alemanha · Fim de Tarde 
Música de Câmara
 
€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25 

José Bernardo Silva trompa 
Nuno Soares violino 
Elsa Marques Silva piano

W. A. Mozart Trio em Mi bemol maior,  
KV 386c
Johannes Brahms Trio em Mi bemol maior, 
op.40

Mozart tinha uma predilecção pelo seu 
amigo Leitgeb, um trompista de Salzburgo. 
Além das partidas que gostava de lhe pregar, 
dedicou-lhe quatro concertos para trompa e 
o não menos célebre Quinteto para trompa 
e cordas, uma obra de primeiro plano para a 
trompa e que conhece uma versão para trio 
com piano. Sendo a trompa um instrumento 
de ar livre por excelência, foi nele que 
Brahms pensou quando viu o Sol brilhar por 
entre as árvores numa caminhada. Surgiu 
assim a inspiração para o primeiro tema 
de uma das grandes obras de música de 
câmara, única no seu género. 

Mozart had a fondness for his friend Leitgeb, a horn 
player from Salzburg who opened a cheese shop in 
Vienna but simultaneously kept his musical career. 
In addition to the numerous pranks that Mozart 
liked to play on him, he devoted him four concertos 
for horn as well as the famous Quintet for Horn and 
Strings, a fabulous piece for the horn that also has a 
version for piano trio.
As the horn is an outdoor instrument par excellence, 
Brahms thought of it when he saw the sun shining 
through the trees. That was the inspiration for the 
first theme of one of the greatest chamber music 
works of all time, unique in its kind. 
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Sinfónica 20 Dom/Sun
12:00 Sala Suggia
Concerto Comentado 
 
€ 6

Cartão Amigo € 4,5

Lugar Coro € 4,5

Menores de 18 anos € 3

Almoço+Concerto Lunch+Concert € 20

€ 11 (Menores de 18 anos)

Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para 

adulto, oferta de 2 entradas para menores de 18 anos

Sinfónica ao Domingo Continente
O URSO

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical 
Concerto comentado por Mário Azevedo

Richard Wagner Idílio de Siegfried
Joseph Haydn Sinfonia nº 82 em Dó maior, 
O urso

“Dorme, bebé, dorme/ No jardim há dois 
carneiros/ Um é negro e o outro é branco/ Se o 
bebé não dormir…” Estes versos acompanham 
os rascunhos da canção de embalar que Wagner 
incluiu em Idílio de Siegfried, partitura que detém 
temas de célebres personagens de ópera com o 
nome dos seus filhos. 
Os espectáculos com ursos, nos quais os 
animais dançavam ao som de marchas, eram 
um entretenimento popular dos circos de rua 
nos séculos XVIII e XIX. No último andamento da 
Sinfonia nº 82 de Haydn somos transportados 
para esse mundo sonoro.
Com os comentários de Mário Azevedo partimos 
à descoberta do ambiente familiar de Wagner e da 
música que põe os ursos a dançar.

“Sleep, baby, sleep/ In the garden there are two sheep/ 
One is black and the other is white/ If the baby will not 
sleep...” These verses accompany the draft of the lullaby 
that Wagner included in Siegfried Idyll, a score with themes 
of famous opera characters with the names of his children.
The street performances with bears, in which the 
animals danced to the sound of marches, were a popular 
entertainment of street circuses in the eighteenth and 
nineteenth centuries. In the last movement of Haydn’s 
Symphony No. 82 we are transported to that distant world.
With the comments of Mário Azevedo we set off to 
discover Wagner’s family atmosphere and the kind of 
music that can make bears dance.
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Patrocinador Sinfónica 
 ao Domingo Continente

Anikibebé
Serviço Educativo   
Workshops Primeiros Sons* 

20 Dom/Sun
10:30 (0-23 meses)
11:45 (2-3 anos)
15:00 (4-6 anos)
Sala de Ensaio 2

Ana Bento e Bruno Pinto formadores 

Aniki Bebé, Aniki Bobó… Atrás da melopeia veio a ideia: 
dar vida sonora a pequenos filmes. Inspirados num 
clássico do cinema português, de Manoel de Oliveira, 
vamos marcar o ritmo da acção com a nossa emoção; 
experimentar cantilenas, vozes grandes e pequenas; ser 
ruidosos ou mais silenciosos. 

Aniki Bebé, Aniki Bobó... this incantation shaped the idea to give 
life through sounds to short films. Inspired by a classic Portuguese 
film by Manoel de Oliveira, the pace of the story is set by our 
emotion; through chanting; using powerful and subtle voices; 
being noisier or quieter.

€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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Apoio InstitucionalMecenas Serviço Educativo
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Harmos  
Plural 2015
EVENTO DE ENCERRAMENTO

20 Dom/Sun
Sala VIP, Cibermúsica e Sala 2

€ 5

Cartão Amigo € 3,75

17:00, 18:30 e 20:00 Sala VIP
Cardo-Roxo (Portugal) World

17:00-21:00 Cibermúsica
Birthday Present (Reino Unido) Experimental

17:30-21:30 Sala 2
Merope (Holanda) World
HST (Bélgica) Jazz
Koen Smits Quintet (Holanda) Jazz
José Mendonça Quinteto (Portugal) Jazz
kons.wien.jazztet (Áustria) Jazz

O evento de encerramento do HARMOS Plural 
2015, que reúne projectos das melhores escolas 
de arte do mundo, é um momento especial com 
agrupamentos de grande qualidade distribuídos 
por espaços distintos da Casa da Música, num 
ambiente de proximidade e partilha com o público. 

The closing event of HARMOS Plural 2015, which brings 
together projects from the world’s best art schools, is a 
very special moment. High quality ensembles spread 
over different areas of Casa da Música in an intimate and 
sharing environment with the audience.
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Prémio 
Santa Cecília

22 Ter/Tue 
19:30 Sala 2
Fim de Tarde · Música de Câmara
 
€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

GUITARRA

Antoine Morinière guitarra (1º prémio 2014)
 
Joaquín Rodrigo Invocação e dança
Napoleon Coste Fantasia dramática
Joaquín Turina Sonata
Rikako Watanabe Figures de l’eau
J. S. Bach Sarabande e Bourrée da 1ª Partita para 
violino solo
Alberto Ginastera Sonata

Em 2014 o guitarrista francês Antoine Morinière 
juntou o 1º Prémio do Concurso Internacional 
Santa Cecília, do Porto, ao extenso rol de 
galardões que conquistou em prestigiados 
certames em Paris, Olzstyn, Viena e Weimar.
No seu recital de estreia na Casa da Música, 
apresenta um variado programa que se estende 
da música do Barroco, com transcrições de Bach, 
até à música dos nossos dias, com uma obra da 
compositora japonesa Rikako Watanabe. Pelo 
meio ficam grandes ícones do repertório para 
guitarra a solo dos espanhóis Rodrigo e Turina, e 
do argentino Ginastera.

In 2014 the French guitarist Antoine Morinière won the 
1st Prize at Concurso Internacional Santa Cecília  (Santa 
Cecília International Competition), in Porto, adding it to the 
long list of awards he had won in prestigious competitions 
in Paris, Olzstyn, Vienna and Weimar.
In his debut recital at Casa da Música, he will be presenting 
a varied program that extends from Baroque music, with 
Bach transcriptions, to contemporary music, with a piece 
by Japanese composer Rikako Watanabe. In between 
are the great icons of the repertoire for solo guitar by the 
Spanish composers Rodrigo and Turina, and the Argentine 
Ginastera.
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Orquestra Metropolitana 
de Lisboa
CONCERTO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

23 Qua/Wed
21:00 Sala Suggia
 
€ 15 

Cartão Amigo € 11,25

Jovem/Sénior € 12

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 32,5

Pedro Amaral direcção musical 

Robert Schumann Abertura Manfred 
Luciano Berio Requies 
- 
Johannes Brahms Sinfonia nº 3

Paixão, angústia e morte dominam o poema 
dramático Manfred de Lord Byron, para o qual 
Schumann escreveu música de cena e a abertura 
que se tornou célebre. O herói romântico Manfred, 
martirizado pelas emoções e pela loucura, 
caminha para a morte em busca da paz, naquele 
que é um reflexo dos tormentos que encurtaram 
a vida de Schumann. Já Brahms, outro estandarte 
do Romantismo alemão, ostentava um lema 
bem mais optimista: Frei aber froh – livre mas 
feliz. A Sinfonia nº 3 inclui no seu luminoso 
terceiro andamento uma das melodias mais 
célebres da música sinfónica, tanto que tem sido 
repetidamente adaptada à cultura popular. A 
Orquestra Metropolitana apresenta ainda uma 
obra de Berio, compositor central do último meio 
século. Em Requies, a orquestra descreve uma 
melodia, mas apenas como uma sombra descreve 
um objecto, ou um eco o som que lhe deu origem.
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Fado à Mesa
DIOGO ARANHA, ANA PINHAL  
E MIGUEL XAVIER

25 Sex/Fri
20:30 Restaurante

€ 35 (inclui jantar)

O fado regressa ao Restaurante Casa da 
Música com três bons intérpretes. Diogo 
Aranha, o anfitrião, presença habitual nas 
mais consagradas casas de fado do Porto e 
de Lisboa, e duas reconhecidas vozes da nova 
geração de fadistas: a portuense Ana Pinhal e 
o vimaranense Miguel Xavier.

Fado returns to Casa da Música Restaurant with 
three great singers. Diogo Aranha, the host, an 
usual presence in the most renowned fado houses 
of Porto and Lisbon, and two acclaimed voices of 
the new generation of fado singers: Ana Pinhal and 
Miguel Xavier.

Passion, anguish and death dominate Manfred, the 
dramatic poem by Lord Byron that inspired Schumann 
to compose music for theatre, including an overture that 
became famous. The romantic hero Manfred, tortured 
by his own emotions and madness, walks towards death 
in pursuit of peace in a reflection of the torments that 
shortened the life of Schumann. Brahms, another pillar 
of German Romanticism, lived by a far more optimistic 
motto: Frei aber froh - free but happy. Symphony No. 3 
includes, in its bright third movement, one of the most 
famous melodies of symphonic music, so much so 
that it has been repeatedly adapted to popular culture. 
Orquestra Metropolitana also presents a work by Berio, 
a central composer of the last half century. In Requies, 
the orchestra describes a melody, just as a shadow 
describes an object, or an echo reflects the sound that 
originated it.
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Desde que venceu o prestigiado Prémio Pulitzer 
aos 32 anos de idade, o nova-iorquino Charles 
Wuorinen é dos mais destacados compositores 
a nível mundial. Em anos recentes a sua carreira 
tem sido marcada por óperas de grande 
mediatismo e por peças orquestrais de grande 
escala. O Divertimento das Musas, encomendado 
pelo New York City Ballet, leva-nos ao encontro 
de sonatas para piano da juventude de Mozart e 
da ópera Don Giovanni num jogo extremamente 
divertido de sobreposições.
Partindo da célebre Fantasia para piano de 
Schumann, Hans Zender orquestra a obra e 
faz com que esta viaje no tempo, incorporando 
elementos dos nossos dias e criando planos de 
aproximação e distanciamento à partitura original 
com a singularidade que lhe é reconhecida 
internacionalmente.

After winning the prestigious Pulitzer Prize when he was 
only 32, New Yorker Charles Wuorinen is one of the 
most prominent composers worldwide. In recent years 
his career has been marked by truly mediatized operas 
and large-scale orchestral pieces. Delight of the Muses, 
commissioned by the New York City Ballet, intersects 
young Mozart’s piano sonatas and Don Giovanni in an 
extremely entertaining overlapping game.
Hans Zender orchestrates the famous Fantasie for 
piano by Schumann forcing it to travel through time, 
incorporating elements of today and creating plans of 
distance and approach to the original score with the 
uniqueness for which he is internationally recognized.

26 Sáb/Sat 
18:00 Sala Suggia 
Transgressões
Alemanha · Descobertas 
Sinfónicas

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por  
Rui Pereira

€ 17

Cartão Amigo € 12,75

Lugar Coro € 12,75

Jovem/Sénior € 13,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 33
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Patrocinadores Ano Alemanha

Sinfónica
TRANSGRESSÕES SOBRE MOZART E SCHUMANN

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 

Charles Wuorinen Divertimento das Musas 
ESTREIA EUROPEIA
-
Hans Zender Schumann-Phantasie

Na ponta  
dos dedos
Serviço Educativo | Workshops Primeiros Sons*
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“O modo como Hans Zender trata as formas 
musicais transmite uma impressão fugaz do que 
poderia ser a música para além de qualquer auto 
limitação estílistica: poesia universal.” 
[Wolfgang Fink]

27 Dom/Sun
10:30 (0-23 meses)
11:45 (2-3 anos)
15:00 (4-6 anos)
Sala de Ensaio 2

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida formadores

Na ponta dos dedos, no mundo dos teclados, sucedem- 
-se histórias e aventuras, viagens serenas ou autênticos 
furacões. Tacteando sons, puxando canções, as primeiras 
realizações musicais levam a lugares longínquos da 
imaginação – basta seguir dois teclistas, subir a escada 
mágica…

In the world of keyboards, every fingertip can create a succession 
of stories, adventures, peaceful journeys or hurricanes. Through the 
experimentation of sounds and the creation of songs, the first musical 
achievements lead to the most remote places in our imagination – we 
just need to follow two keyboard players and climb the magic ladder...

€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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Uma viagem à música coral inglesa do século XVII 
e à sua expressão nos Estados Unidos em redor 
do ano 1800 levam-nos ao encontro da ténue 
fronteira entre a norma e a transgressão. Este é 
o ponto de partida para ouvirmos, igualmente, 
obras célebres nas suas versões originais e em 
transcrições corais com a assinatura de Paul 
Hillier, o maestro titular e fundador do Coro Casa 
da Música e senhor de uma das mais destacadas 
carreiras mundiais no domínio da direcção coral. 

A journey through the English choral music from the 
seventeenth century and its subsequent manifestation in 
the United States around the year 1800 takes us to the fine 
line between rules and transgressions. This is the starting 
point to listen to celebrated works in their original versions 
and in coral transcripts signed by Paul Hillier, principal 
conductor and founder of Coro Casa da Música and one 
of today’s most prominent choral conductors.

Coro
TRANSGRESSÕES E TRANSCRIÇÕES 

27 Dom/Sun 
18:00 Sala Suggia
Transgressões
 
€ 10

Cartão Amigo € 7,5

Lugar Coro € 7,5

Jovem/Sénior € 8

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Henry Purcell I was glad when they said unto me
John Blow Salvator mundi
Purcell & Sven-David Sandström Hear my prayer
Steve Reich Clapping Music
Justin Morgan Montgomery
Abraham Wood Brevity
Justin Morgan Amanda
William Billings Jargon
Elisha West Evening Hymn
Steve Reich/Paul Hillier Clapping Music (vocal)
John Dowland Lacrimae 1 a 3
Henry Bishop Who is Silvia
John Dowland Lacrimae 4 e 5
Thomas Morley Sweet nymph come to thy
R. L. Pearsall Sweet nymph come to thy
John Dowland Lacrimae 6 e 7

“Os arranjos de Paul Hillier são de uma 
sensibilidade infalível.” [Classical CDs Weekly]
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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 

O Restaurante encerra durante o 

mês de Agosto

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)

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

Fado à Mesa
25 Set
20:30 
€ 35 p/ pessoa

Diogo Aranha,
Ana Pinhal
e Miguel  Xavier

Ser internacional não é apenas estar presente 
em todo o mundo. Ser internacional é saber 
que para evoluir temos que, também, saber trazer 
o mundo até nós e investir em mostrar o nosso 
aos outros. É por isso que a Sonae é a patrocinadora 
do programa de internacionalização da Casa 
da Música, contribuindo para divulgar a nossa 
cultura e promover o nosso talento para onde 
quer que ele vá.

Apoiar a música
é escutar o mundo.
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Informações
Gerais
ALTERAÇÕES

A programação e os preços apresentados nesta agenda 

poderão estar sujeitos a alterações

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

O Restaurante encerra durante o mês de Agosto

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
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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

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


