
Música para o Natal
15-20 Dez

NOS Club 
De-Phazz · Deau  
We Trust · X-Wife   
Peter Kruder · DJ Firmeza
12 Dez 

OJM & Chris Cheek 
13 Dez 

Dezembro
na Casa da Música
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Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

01 Ter/
Tue

ESMAE Big Band 
Fim de Tarde · Novos Valores do 
Jazz

04 Sex/
Fri

Orquestra Sinfónica 
 do Porto Casa da Música 
Ópera em Viena

05 Sáb/
Sat

Vamos Cantar 
Serviço Educativo 

06 Dom/
Sun

Na ponta dos dedos 
Serviço Educativo 

06 Dom/
Sun 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
A pintura de Beethoven 

07 Seg/
Mon

30 anos do IPP 
Orquestra e Coro da ESMAE

08 Ter/
Tue 

Arte Music Ensemble 
Fim de Tarde · Música de Câmara 

09 Qua/
Wed

Omar Sosa Quarteto 
AfroCubano 
Ciclo Jazz

12 Sáb/
Sat

O Natal dos Irmãos Grimm 
Serviço Educativo 

12 Sáb/
Sat 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Concerto Imperador

12 Sáb/
Sat

NOS Club 
De-Phazz · Deau · We Trust · X-Wife · 
Peter Kruder

13 Dom/
Sun

Bebé Waka 
Serviço Educativo 

13 Dom/
Sun

Orquestra Jazz de Matosinhos  
& Chris Cheek 
Ciclo Jazz 

O MUNDO ESTÁ CADA

VEZ MAIS WORTEN.

15-20 
Dez

Música para o Natal

15 Ter/
Tue

Prémio Jovens Músicos/Antena 2 
Fim de Tarde · Música de Câmara 

18 Sex/
Fri

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Temas de Natal

19 Sáb/
Sat 

Banda Sinfónica Portuguesa

20 Dom/
Sun

Anikibebé 
Serviço Educativo 

20 Dom/
Sun

Orquestra Barroca &  
Coro Casa da Música 
Magnificat

21 Seg/
Mon

20 anos do Conservatório do 
Vale do Sousa 
Promotor: Associação de Cultura 
Musical de Lousada

22 Ter/
Tue

Prémio Conservatório de 
Música do Porto/ 
Casa da Música 
Fim de Tarde · Música de Câmara

26 Sáb/
Sat

TwoPianists: Nina Schumann  
e Luis Magalhães
Concerto de Natal a favor  
do IPO-PORTO
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Contos de Natal
Christmas Tales
Grandes intérpretes portugueses marcam a programação de Dezembro. Se a soprano 
Ana Quintans e Pedro Burmester se fazem acompanhar pela Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta um programa com 
árias de ópera na voz de Elisabete Matos. A dupla de pianistas Luís Magalhães e Nina 
Schumann está de regresso à Casa da Música para um concerto solidário. Também 
os novos valores da música em Portugal estão presentes, merecendo destaque 
o vencedor da categoria de piano do Prémio Jovens Músicos, Daniel Hart, e os 
vencedores do Prémio Conservatório de Música do Porto/Casa da Música.
O jazz sobe aos palcos da Sala 2 e da Sala Suggia no formato Big Band, contando com 
os músicos da ESMAE, dirigidos por Abe Rábade, e a OJM, num concerto com Chris 
Cheek. Na formação de Quarteto, Omar Sosa propõe uma viagem à cidade de Havana 
e ao universo da música cubana. 
Reserve desde já o dia 12 para grande e variada música. Não só encerra a retrospectiva 
Helmut Lachenmann, com a presença do Quarteto Arditti, como termina a Integral dos 
Concertos para piano de Beethoven, dando-se a ouvir o Concerto Imperador. Mas há 
mais neste dia especial. O NOS Club apresenta De-Phazz  na Salla Suggia e as bandas 
X-Wife e We Trust na Sala 2, razões de sobra para se deixar levar noite dentro nos mais 
variados espaços da Casa da Música. 
No domínio dos grandes clássicos do repertório sinfónico, a 2ª Sinfonia de Beethoven 
é-lhe desvendada em concerto comentado da Sinfónica enquanto a 2ª Sinfonia de 
Mahler é interpretada pela Orquestra Sinfónica da ESMAE. 
E eis que chega o Natal. A Casa da Música celebra-o com algumas das mais belas obras 
alusivas ao tema. A Orquestra Barroca e o Coro reúnem-se para interpretar a Oratória 
de Natal de Schütz e o Magnificat de Bach, reservando ainda uma surpresa para este 
concerto tão especial. O universo dos contos invernais, incluindo a história de Hänsel e 
Gretel, é o tema para o programa da Sinfónica. Outras histórias dos irmãos Grimm dão 
ainda o mote a um espectáculo do Serviço Educativo para os mais novos.
Great Portuguese performers mark the programming of December. Soprano Ana Quintans and pianist 
Pedro Burmester will be accompanied by Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, and Banda 
Sinfónica Portuguesa presents a programme with opera arias sung by Elisabete Matos. The duo of pianists 
Luis Magalhães and Nina Schumann returns for a charity concert. The new talents   in Portuguese music are 
also present, with a special note to the winner of Young Musicians Award in the Piano category, Daniel Hart, 
and the winners of Conservatório de Música do Porto/Casa da Música Award.
Jazz fills the stages of Sala 2 and Sala Suggia in the Big Band format, with the musicians of ESMAE, 
conducted by Abe Rábade, and OJM, in a concert with Chris Cheek. Omar Sosa suggests a journey to the 
city of Havana and the universe of Cuban music with his Quartet.
Earmark the 12 of December on your calendar for a day of excellent and diverse music. This day 
marks not only the end of Helmut Lachenmann’s retrospective with the Arditti Quartet, but also the 
end of Beethoven’s Complete Piano Concertos with the Emperor. But there is more on this special 
day. NOS Club presents De-Phazz at Sala Suggia, and X-Wife and We Trust at Sala 2, good enough 
reasons to get carried away throughout the night in the various spaces of Casa da Música.
In the field of the great classics of the symphonic repertoire, Beethoven’s Symphony No. 2 is unveiled 
in a commented concert by Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música while Mahler’s Symphony 
No. 2 is performed by ESMAE’s Symphony Orchestra.
And Christmas is here once again. Casa da Música celebrates with some of the most beautiful works 
alluding to the theme. Orquestra Barroca and Coro Casa da Música gather to perform Schütz’s Christmas 
Story and Bach’s Magnificat, with a surprise for this special concert. The universe of winter tales, including 
the story of Hänsel and Gretel, is the theme for the programme of our Symphony Orchestra. Other stories 
by the Grimm Brothers also set the tone in a performance for the youngest by the Education Service.

Mecenas 
Casa da Música

Apoio 
Institucional

Mecenas Principal 
Casa da Música
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ESMAE  
Big Band
Fim de Tarde ·  
Novos Valores do Jazz

Sinfónica
ÓPERA EM VIENA
Série Clássica · Alemanha 

04 Sex/Fri 
21:00 Sala Suggia 

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Lugar Coro € 14,25

Jovem/Sénior € 15,2

Jantar+Concerto € 35

01 Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto € 25

ESMAE Big Band
Abe Rábade direcção musical 

Eduardo Cardinho Lua
Adrián Rey Oração
João Grilo Chá para uma Big Band
Artur Castro Memories
André B. Silva Challenging a Jazz Demigo
Vini Baschera Tô Saindo
Diego Alonso Álvarez Reiteración
Jeffery Davis (arr. Rogério Francisco) Café do João
Tiago Mourão Green Room

No âmbito do Curso de Jazz da Escola Superior de Música 
e Artes do Espectáculo, todos os anos os alunos assumem 
o papel de compositores ou arranjadores e constroem um 
repertório para a big band oficial do Curso. Os intérpretes são 
também os mesmos alunos, que contam com a direcção do 
pianista galego Abe Rábade.
In the context of ESMAE Jazz Course, every year students take on the 
role of composers or arrangers and build a repertoire for the Course’s 
official big band. The musicians are also the students, conducted by 
Galician pianist Abe Rábade.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical 
Ana Quintans soprano 

W. A. Mozart Sinfonia nº 34
W. A. Mozart Se il padre perdei e Zeffiretti 
lusinghieri, da ópera Idomeneo
-
C. W. Gluck O del mio dolce ardor e Donzelle 
semplici, no, non credete, da ópera  
Paride ed Elena
L. van Beethoven Sinfonia nº 2

Internacionalmente aclamado como especialista do 
Classicismo Vienense e do repertório lírico Mozartiano, 
Leopold Hager, Maestro Convidado Principal da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, dirige a soprano Ana 
Quintans em árias famosas de Gluck e Mozart, percorrendo 
sentimentos diversos desde a mais profunda tristeza à mais 
exuberante alegria. A soprano portuguesa tem sido uma 
presença regular em produções europeias de ópera com 
consagrados agrupamentos e maestros da actualidade. 
Uma sinfonia particularmente festiva de Mozart e a sinfonia 
com que Beethoven coroou o Classicismo, anunciando 
novos rumos à música vienense, completam um fascinante 
programa com obras sobejamente célebres.
Internationally acclaimed specialist in Viennese Classicism and 
Mozartian opera repertoire, Leopold Hager, Principal Guest 
Conductor of Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
conducts soprano Ana Quintans in famous arias by Gluck and 
Mozart, covering different sentiments, from the deepest sorrow to 
the most exuberant joy. The Portuguese soprano has participated in 
several European opera productions with renowned ensembles and 
conductors.
A particularly festive symphony by Mozart and the symphony with 
which Beethoven crowned Classicism and proclaimed new directions 
for Viennese music complete a fascinating program with widely 
celebrated works.

Vamos  
Cantar
Serviço Educativo ·  
Workshops Música em Família*

05 Sáb/Sat
10:30 ou 14:30  
Sala de Ensaio 2

Joana Araújo e Tiago Oliveira 
formadores

Surpreendam-se. Bastam uns exercícios 
simples e os cantores de chuveiro até 
acertam no tom. As vozes pequenas 
crescem, as grandes aprendem a 
controlar-se. Técnica à parte, canta-se alto 
e sem medo. E em união, que isto é família. 
Be amazed. All it takes is a simple exercise and 
even those who only sing in the shower can hit 
the right note. The small voices expand while the 
powerful ones learn how to control themselves. 
Technique aside, everyone sings out loud and 
without fear. And we do it together, because this 
is family.

€ 4 (€ 15 para família de 4 pessoas) 

*Oficinas mensais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) 

e público geral que proporcionam modelos de criação musical 

acessíveis a todos os participantes

©
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Mecenas Orquestra Sinfónica

Apoio 
Institucional

Mecenas 
Serviço Educativo

Patrocinador Oficial Ano Alemanha
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Na ponta  
dos dedos
Serviço Educativo ·  
Workshops Primeiros Sons*

Sinfónica
A PINTURA DE BEETHOVEN 
Sinfónica ao Domingo Continente  
Concerto Comentado · Alemanha 

06 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 6 anos de idade (com participação dos 

acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento.

06 Dom/Sun 
12:00 Sala Suggia 

€ 6

Cartão Amigo € 4,5

Lugar Coro € 4,5

Menores de 18 anos € 3

Almoço+Concerto € 20

€ 11 (Menores de 18 anos)

Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para 

adulto, oferta de 2 entradas para menores de 

18 anos

Beethoven’s Symphony No. 2 reflects a personal 
style that would become unmistakable. With a grand 
first movement filled with dynamic contrasts and 
orchestration, its Larghetto is a prodigious melodic 
invention. Berlioz said, “it was a stunning painting of an 
innocent happiness only overshadowed by some rare 
melancholy inflections.” We will be able to discover 
this painting and its most precious details through the 
comments of Helena Marinho.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
José Eduardo Gomes direcção musical 
Concerto comentado por Helena Marinho

L. van Beethoven Sinfonia nº 2

A Segunda Sinfonia de Beethoven reflecte a 
afirmação de um estilo pessoal que se tornaria 
inconfundível. Com um primeiro andamento 
grandioso e pleno de contrastes dinâmicos e de 
orquestração, tem no Larghetto seguinte uma 
invenção melódica prodigiosa. Berlioz disse 
que “era uma pintura deslumbrante de uma 
felicidade inocente apenas ensombrada por 
alguns raros acentos de melancolia”. Através 
dos comentários de Helena Marinho, partimos 
à descoberta desta pintura e dos seus mais 
preciosos detalhes.
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30 anos do IPP 07 Seg/Mon
21:30 Sala Suggia

€ 20

Cartão Amigo € 7,5

Orquestra Sinfónica e Coro Geral da ESMAE 
Coro da Escola Superior de Educação / IPP 
Coro da Universidade de Aveiro 
Alunos do 3º ano da Licenciatura em Teatro da ESMAE 
Alunos do 2º ano do Mestrado em Comunicação Audiovisual da ESMAE 
António Saiote direcção musical 
Bárbara Francke direcção coral 
Lee Beagley encenação 

Gustav Mahler Sinfonia nº 2, A Ressurreição

Arte Music Ensemble
Fim de Tarde · Música de Câmara · Alemanha 

08 Ter/Tue 
19:30 Sala 2

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto € 25

Luis Filipe Sá piano
Carlos Alves clarinete
José Despujols violino
Mateusz Stasto viola
Vicente Chuaqui violoncelo

L. van Beethoven Trio para piano, clarinete e violoncelo op.11
Johannes Brahms Quarteto com piano em Sol menor op.25 
O programa do Arte Music Ensemble apresenta dois nomes 

Omar Sosa  
Quarteto AfroCubano
Ciclo Jazz

09 Qua/Wed
22:00 Sala Suggia 

€ 16

Cartão Amigo € 12

Lugar Coro € 12

Jovem/Sénior € 12,8Omar Sosa piano e voz
Ernesto Simpson percussão 
Leandro Saint-Hill saxofone, flauta e clarinete
Childo Tomas baixo

Influenciado pela música afro-cubana, por 
compositores clássicos e ainda pelos nomes 
maiores do jazz, Omar Sosa tem traçado 
um caminho musical singular. O Quarteto do 
pianista pauta-se pela fusão de jazz, world 
music, hip hop e electrónica com as raízes 
afro-cubanas dos seus membros. Recheado 
de interpretações contemporâneas de alguns 
dos clássicos da música cubana, o álbum 
Ilé, editado pelo quarteto em 2015, marca o 
regresso de Omar Sosa à Havana dos anos 80 e 
90, com um flashback aos sons da sua infância e 
adolescência. 

Influenced by African-Cuban music, classical 
composers and also some of the most influential jazz 
artists, Omar Sosa has forged a unique musical path. 
The pianist’s Quartet is characterized by the fusion of 
jazz, world music, hip hop and electronic music with 
the African-Cuban roots of its members. Filled with 
contemporary interpretations of some of the classics 
of Cuban music, Ilé, released by the quartet in 2015, 
marks the return of Omar Sosa to the Havana of the 
80s and 90s, with a flashback to the sounds of his 
childhood and adolescence.

A Sala Suggia recebe a comemoração dos 30 
anos do Instituto Politécnico do Porto, com um 
concerto onde se apresenta a Sinfonia nº 2 
de Mahler, uma das mais emblemáticas obras 
do compositor austríaco. A Ressurreição é o 
fio condutor da celebração do aniversário, um 
projecto que envolve Música, Teatro e Artes 
da Imagem, os três departamentos artísticos 
da ESMAE. O concerto é precedido por uma 
representação dramática inspirada em Mahler.

Sala Suggia welcomes the commemoration of the 
30th anniversary of Instituto Politécnico do Porto, with 
a concert presenting Mahler’s Symphony No. 2, one of 
the most emblematic works by the Austrian composer. 
The Resurrection is the underlying theme of the 
anniversary celebration, a project that involves Music, 
Theatre and Visual Arts, the three artistic departments 
of ESMAE. The concert is preceded by a dramatic 
representation inspired on Mahler.

incontornáveis da música de câmara com piano: 
Beethoven e Brahms. A partitura do Trio para 
piano, clarinete e violoncelo é dedicada à condessa 
von Thun e contém o célebre tema de O Corsário 
por amor que Beethoven transcreveu da ópera 
de Joseph Weigl. O recital encerra ao som do 
Quarteto com piano de Brahms, uma obra de 
transição da juventude para a maturidade, com 
um delirante andamento final em homenagem à 
música cigana.

The Arte Music Ensemble programme presents two 
leading names in the universe of chamber music with 
piano: Beethoven and Brahms. The Trio for piano, 
clarinet and cello is dedicated to Countess von Thun 
and contains the famous theme from The Corsair that 
Beethoven transcribed from Joseph Weigl’s opera. 
The recital ends with the sound of Brahms’ Piano 
quartet, a work written in his transition from youth to 
adulthood, with a delirious final movement in honor of 
gypsy music.
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O Natal dos  
Irmãos Grimm
Serviço Educativo · Concertos para Todos*

12 Sáb/Sat
16:00 Sala 2

Jorge Queijo e Maria Mónica direcção musical
Ensemble de Gamelão Casa da Música e Viriato Morais 
interpretação

É um casamento inédito entre histórias da tradição europeia 
e sonoridades do Oriente. A partir de contos infantis 
recolhidos pelos irmãos Grimm, desenha-se um espectáculo 
original, com música criada pelo Ensemble de Gamelão da 
Casa da Música. Na companhia de personagens encantadas, 
cai-se nos braços da magia até chegar o final feliz.
It is an unprecedented combination between traditional European 
stories and eastern sonorities. This original performance results from 
fairy tales written by the Grimm brothers with music created by Casa da 
Música Gamelan Ensemble. In the company of enchanted characters, 
we fall into the arms of magic until the awaited happy ending.

€ 7,5 · € 5  menores de 18 anos

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

linguagens de palco

Sinfónica &  
Arditti Quartet
CONCERTO IMPERADOR
Descobertas Sinfónicas · Alemanha 

12 Sáb/Sat 
18:00 Sala Suggia 

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto  
por Rui Pereira

Portrait Helmut Lachenmann VII
Integral dos Concertos para Piano 
de Beethoven V

€ 17

Cartão Amigo € 12,75

Lugar Coro € 12,75

Jovem/Sénior € 13,6

Jantar+Concerto € 33 

Babysitting Musical € 5 · Enquanto os adultos 

assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 

anos participam em sessões de descoberta e 

criação musical

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Arditti Quartet
Peter Rundel direcção musical 
Pedro Burmester piano

Helmut Lachenmann Suite de Dança com Hino Alemão, 
para quarteto de cordas e orquestra
-
L. van Beethoven Concerto para piano e orquestra nº 5, 
Imperador

O Concerto Imperador coroa a integral dos 
concertos para piano e orquestra de Beethoven 
que Pedro Burmester apresenta ao longo 
de 2015. O mais imponente e grandioso dos 
concertos que o mestre de Bona compôs foi 
escrito durante o bombardeamento e ocupação 
da cidade de Viena pelas tropas de Napoleão. 
É uma obra predilecta do grande público e 
uma das que mais influenciaram a escrita dos 
compositores Românticos. Foi este o concerto 
que o lendário maestro Georg Solti convidou 
Pedro Burmester para interpretar na abertura 
da Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura.
O programa tem início com um Concerto para 
quarteto de cordas e orquestra de Helmut 
Lachenmann, Compositor em Residência, 
contando com o Quarteto Arditti que já gravou a 
obra para a editora Montaigne. 

The Emperor Concerto crowns the complete 
Beethoven’s Piano Concerts performed by Pedro 
Burmester throughout 2015. The most impressive and 
magnificent concerto composed by the Bonn master 
was written during the bombing and occupation of 
Vienna by the troops of Napoleon. It is a beloved work 
that has greatly influenced the writing of Romantic 
composers. Pedro Burmester was invited to play 
this concerto at the opening of Lisbon 94, European 
Capital of Culture, by legendary conductor Georg Solti.
The program begins with a Concerto for string quartet 
and orchestra by Helmut Lachenmann, Composer in 
Residence, with the Arditti Quartet, which has already 
recorded the work for the French label Montaigne.

“ Arditti, o grupo que fez mais do que 
qualquer outro para expandir a 
música para quarteto de cordas do 
nosso tempo.” [The Guardian]
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NOS Club
12 Sáb/Sat
22:30

Sala Suggia · € 12 · Cartão Amigo € 9
De-Phazz
Deau

A liberdade do jazz e a atractividade da pop são dois elementos 
que estão na base da música dos De-Phazz (também 
chamados os Padrinhos do Lounge). “Música electrónica 
orgânica” será provavelmente o rótulo mais apropriado ao 
seu som, forjado pelo estilo inconfundível de Pit Baumgartner: 
pedaços de som cortados e retirados do seu contexto familiar 
para serem colados noutro local inesperado, numa amálgama 
de géneros que passa pela soul, a música latina, o trip hop e o 
drum’n’bass.
Depois de esgotar a pré-apresentação do seu novo álbum 
na Casa da Música, numa noite memorável para o hip hop 
nacional, Deau regressa para desenhar, com as suas rimas, 
retratos reais de uma vivência em comunidade, que podem já 
ouvir-se em temas como “Andorinha” e “Diz-me Só”. Deau é um 
MC com espírito de missão, abanando consciências desde que 
se estreou no antigo Hard Club, há dez anos.
The freedom of jazz and pop attractiveness are two relevant elements 
in De-Phazz essence (also called the Godfathers of Lounge). "Organic 
electronic music" is probably the most appropriate definition to their 
sound, forged by the unmistakable style of Pit Baumgartner: sound 
pieces cut and removed from their family background to be pasted in 
an unexpected place, an amalgam of genres that goes through soul, 
latin music, trip hop and drum'n'bass.
After having a sold-out pre-presentation of his new album at Casa da 
Música, in a memorable night for Portuguese hip hop, Deau is back to 
draw, with his rhymes, true portraits of a community experience, which 
can already be heard in themes such as "Andorinha" and "Diz-me Só". 
Deau is a MC with a sense of mission, shaking consciences since his 
debut at Hard Club, ten years ago.

Sala 2  € 12 · Cartão Amigo € 9
WeTrust
X-Wife

O projecto We Trust, liderado por André Tentugal, é já 
considerado um dos mais proeminentes do panorama 
nacional. Sucessos como Better not Stop, Once at Time ou Tell 
Me Something conquistaram o público e a crítica nacional. 
Os X-Wife estão de regresso aos palcos, enriquecidos pelas 
experiências paralelas que desenvolveram ao longo de três 
anos de interregno. João Vieira, Rui Maia, Fernando Sousa e 
Nuno Sarafa são os membros da banda, que se apresenta 
com um som mais rico e orgânico, bem patente no novo single 
Movin’up.  
The We Trust project, led by André Tentugal, is already considered 
one of the most prominent projects in Portuguese music. Hits like 
Better not Stop, Once at Time or Tell Me Something have completely 
overwhelmed the audience and the critics. 
X-Wife are back on stage, enriched by the parallel experiences they 
have developed over three years of interregnum. João Vieira, Rui 
Maia, Fernando Sousa and Nuno Sarafa are the band members, 
who will present a richer and more organic sound, evident in the new 
single Movin'up.

Bar Casa da Música · € 5 Consumo mínimo
DJ  Firmeza DJ Set
Peter Kruder DJ Set

Residente na Quinta do Mocho, em Loures, DJ Firmeza 
procura o transe através de enredos percussivos que, nas suas 
actuações, têm mobilizado por inteiro as pistas de dança.
A meio dos anos 90, a dupla vienense Kruder & Dorfmeister 
mudou a face da electrónica fin de siècle, quebrando o gelo 
das batidas metálicas com um som aconchegante, sensual e 
de pendor narcótico que ficou conhecido como downtempo. 
Ainda antes da passagem de milénio, Peter Kruder lançou, 
a solo, o álbum Peace Orchestra, combinando, em registo 
contemplativo, soul, hip hop, jazz e dub. Desde então, o 
produtor tem-se também notabilizado enquanto DJ, com sets 
eclécticos, técnica e esteticamente irrepreensíveis.
Living in Quinta do Mocho, in Loures, DJ Firmeza looks for trance 
through percussive plots that, in his performances, have completely 
mobilized several dancefloors.
In the mid-90s, the Viennese duo Kruder & Dorfmeister changed the 
face of electronic music fin de siècle, breaking the ice of metal beats 
with a warm, sensual and narcotic penchant sound that became known 
as downtempo. Even before the passing of the millennium, Peter Kruder 
released a solo album, Peace Orchestra, combining soul, hip hop, jazz 
and dub in a contemplative way. Since then, the producer has also 
made a name for himself as a DJ with eclectic sets, technically and 
aesthetically flawless.

Outros Espaços · Entrada Livre

Cibermúsica
Bandas NOS discos:
Chibazqui
Savanna

Bares 1 e 2
King Leer DJ Set
Vicente Abreu DJ Set

Sala de Ensaio 10
Álvaro Costa apresenta  
“Jimi Hendrix -  
Névoa Púrpura 3.0”

Corredor Nascente
Digitópia Collective

Foyer
Dub Video Connection
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Bebé Waka
Serviço Educativo · 
Workshops Primeiros Sons*

OJM & Chris Cheek
Ciclo Jazz 

13 Dom/Sun

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

Bruno Estima e Paulo Neto formadores 

É hora da consulta de Reinomusicologia! 
Quando o Rei da selva é incapaz de comunicar 
com os animais, a cura está no Dr. Ótho. Entre 
mezinhas sonoras, colheres de cantorias e 
ritmos em unidose ou a conta-gotas, a música é 
o remédio santo para um leão com problemas 
de expressão.
It’s time for the Kingdomusicology consultation! When 
the King of the Jungle is unable to communicate 
with other animals, the cure lies in Dr. Ótho. Between 
traditional sound remedies, a spoonful of singing and 
dribs and drabs of rhythm, music is the holy remedy for 
a lion with speech problems.

€10 (criança+adulto)

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

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com 

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento

13 Dom/Sun
21:00 Sala Suggia

€ 12

Cartão Amigo € 9

Lugar Coro € 9

Jovem/Sénior € 9,6

Orquestra Jazz de Matosinhos  
Chris Cheek saxofone

De vez em quando é preciso voltar às origens 
para respirar fundo. A OJM faz música em 
várias frentes, trabalhando com inúmeros 
compositores e arranjadores e desenvolvendo 
projectos inovadores e parcerias com solistas 
de renome. Mas foi aqui que começou: com 
a música original de Pedro Guedes e Carlos 
Azevedo. Foram assim os primeiros anos e os 
primeiros discos, em especial aquele que gravou 
com o saxofonista norte-americano Chris 
Cheek, há quase 10 anos. Mais do que a reedição 
desse encontro, esta é a ocasião para se ouvir 
novas composições originais da dupla que tem 
dirigido a OJM desde sempre, abrilhantadas 
pelos solos de um saxofonista crucial do jazz 
contemporâneo.

From time to time we must go back to our roots and 
take a deep breath. OJM makes music on several 
fronts, working with numerous composers and 
arrangers and developing innovative projects and 
partnerships with renowned soloists. But this is where 
it all started: with original music by Pedro Guedes and 
Carlos Azevedo. This is how the early years and the 
first albums were like, especially the one recorded 
with the American saxophonist Chris Cheek, nearly 10 
years ago. More than revisiting that moment, this is the 
time to hear new original compositions by the duo that 
has always directed OJM, embellished by the solos of a 
vital contemporary jazz saxophonist.
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Música para o Natal
A história do nascimento de Jesus inspirou compositores ao longo dos séculos e domina 
o Concerto de Natal que reúne a Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música. A Oratória 
de Natal de Heinrich Schütz data de 1660 e é um exemplo primordial de oratória e do 
modelo de narrativa musical seguido pelos grandes compositores do Barroco. Na véspera 
de Natal de 1723, Bach deu a ouvir a primeira versão do seu Magnificat na igreja de São 
Tomé em Leipzig. Desde então, tornou-se um dos motetos mais celebrados em todo o 
mundo, contendo algumas das árias mais conhecidas de sempre. Mas o nosso conceito 
de música de Natal ultrapassa em muito o domínio da música sacra, sendo constituído 
por um vasto repertório de canções e temas instrumentais que associamos à quadra. 
Uma viagem pelo universo sonoro natalício constitui ainda a proposta de programação da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
The story of the birth of Jesus has been inspiring composers for centuries and dominates the 
Christmas Concert that brings together Orquestra Barroca and Coro Casa da Música. The 
Christmas Story by Heinrich Schütz was first performed in 1660 and is a prime example of the 
oratory and of the musical narrative model that were followed by the great Baroque composers. 
On Christmas Eve 1723, Bach presented the first version of his Magnificat at St. Thomas Church, in 
Leipzig. Since then, it has become one of the most celebrated motets around the world, containing 
some of the most famous arias ever. But our Christmas music concept goes far beyond the field 
of sacred music, consisting of a vast repertoire of songs and instrumental pieces associated with 
the Christmas season. Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música also invites us on a journey 
through the universe of Christmas sounds in Music for Christmas.

©
 P

ed
ro

 L
ob

o



D
EZ

EM
B
R
O

21

Sinfónica 
TEMAS DE NATAL
Fora de Série

Prémio Jovens Músicos/
Antena 2
Fim de Tarde · Música de Câmara 

Daniel Rodriguez Hart piano 

L. van Beethoven Sonata op.31 nº 2,  "Tempestade"
Franz Liszt Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata
Ernesto Lecuona Suite Andalucía

O jovem pianista cubano Daniel Rodriguez Hart terminou recentemente os 
estudos na Escola Profissional de Música de Espinho na classe de Pedro 
Burmester. Solista em concertos com orquestra desde os 13 anos de 
idade, tem uma vasta experiência de palco e já ganhou vários concursos 
internacionais. Em Portugal, obteve os primeiros prémios no Concurso 
Internacional de Música Cidade de Almada, no XI Concurso de Piano 
Florinda Santos, no IX Concurso de Piano da Póvoa de Varzim e no XIV 
Concurso Internacional de Santa Cecília, vencendo também a categoria 
de Piano Nível Superior no Prémio Jovens Músicos 2014, o que lhe permitiu 
apresentar-se a solo com a Orquestra Gulbenkian.  Este é o seu primeiro 
recital na Casa da Música. 
The young Cuban pianist Daniel Rodriguez Hart recently finished his studies at 
Escola Profissional de Música de Espinho in Pedro Burmester’s class. A soloist in 
concerts with orchestra since he was 13 years old, Daniel Hart has an extensive 
stage experience and won several international competitions. In Portugal, he won 
first prize at International Music Competition of the City of Almada, XI Florinda 
Santos Piano Competition, IX Piano Competition of Póvoa de Varzim and XIV 
International Competition of St Cecilia, also winning the Piano category (superior 
level) of Young Musicians Award in 2014, which allowed him to perform solo with 
Orquestra Gulbenkian. This is his first solo recital at Casa da Música.

15 Ter/Tue 
19:30 Sala 2

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto € 25 

18 Sex/Fri 
21:00 Sala Suggia 

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Lugar Coro € 11,25

Jovem/Sénior € 12

Jantar+Concerto € 31

The fairy tale Hansel and Gretel in the Grimm 
Brothers’ version is the most popular one in German 
literature. The story of two brothers attracted by a 
witch to a house made of candy is famous worldwide 
and originated the most famous opera by composer 
Humperdinck, a piece always associated with 
Christmas. Britten’s Variations on God rest ye merry 
gentlemen, is one of the most famous Christmas 
themes and is part of the repertoire of several 
choirs around the world. Tchaikovsky called the first 
movement of his First Symphony Dreams of a Winter 
Journey, suggesting a landscape covered with snow 
between St. Petersburg and Moscow where a storm 
can be seen. Along with excerpts from Prokofiev’s 
Cinderella, these themes are suggestive of the 
atmosphere we normally associate with Christmas.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Andrew Gourlay direcção musical 

Engelbert Humperdinck Prelúdio de  
Hänsel e Gretel
Benjamin Britten Men of Goodwill, Variações 
sobre um Cântico de Natal 
Sergei Prokofieff Excertos do bailado 
Cinderela
-
P. I. Tchaikovski Sinfonia nº 1, Sonhos de 
Inverno

O conto de fadas Hänsel e Gretel na versão 
dos irmãos Grimm é dos mais conhecidos de 
entre toda a literatura alemã. A história dos 
dois irmãos atraídos por uma bruxa a uma 
casa feita de guloseimas é mundialmente 
famosa e deu origem à ópera mais célebre do 
compositor Humperdinck, uma obra desde 
sempre associada ao Natal. O cântico God rest 
ye merry gentlemen, alvo das Variações de 
Britten, é dos temas de Natal mais cantados a 
nível internacional, fazendo parte do repertório 
de coros em todo o mundo. Tchaikovski chamou 
ao primeiro andamento da sua Primeira Sinfonia 
Sonhos durante uma viagem de Inverno, 
sugerindo uma paisagem coberta de neve 
entre São Petersburgo e Moscovo e onde se 
vislumbra uma tempestade. Juntamente com 
excertos do bailado Cinderela, de Prokofieff, 
estes temas são sugestivos da atmosfera que 
associamos ao Natal. 

“Andrew Gourlay revelou facilidade natural e autoridade…  
tudo o que se poderia desejar.”  
[The Sunday Times]
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Banda Sinfónica 
Portuguesa

19 Sáb/Sat 
18:00 Sala Suggia 

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

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

Banda Sinfónica Portuguesa invites one of the most 
internationally acclaimed Portuguese soloists, soprano 
Elisabete Matos, for a double program with opera and 
zarzuela that includes some of the most famous arias 
of the repertory. This concert evokes the old tradition 
of bands, the arrangement of themes from the Italian 
bel canto and the Spanish zarzuela. This was how the 
great successes of theatres and concert halls were 
divulged in the nineteenth century so that the more 
remote parts of the country could have access to 
culture. Experienced Spanish conductor José Pascual 
Vilaplana will be conducting the band.

José Rafael Pascual Vilaplana  
direcção musical
Elisabete Matos soprano
Coros a anunciar

Excertos das óperas La Forza del Destino, Un 
Ballo in Maschera, Lady Macbeth e Aïda de 
Verdi; Norma de Bellini; Madame Butterfly de 
Puccini; Cavalleria Rusticana de Mascagni
-
Excertos das zarzuelas El Tambor de 
Granaderos de Chapí; El Huésped del Sevillano 
de Guerrero; La del Soto del Parral de Soutullo/
Vert; La Gran Vía de Chueca/Valverde; La 
Boda de Luis Alonso e La Tempranica de 
Giménez; Los Gavilanes de Bretón

A Banda Sinfónica Portuguesa convida uma 
das solistas portuguesas mais prestigiadas a 
nível internacional, a soprano Elisabete Matos, 
para um programa duplo de ópera e zarzuela 
que inclui algumas das árias mais célebres do 
repertório. Um concerto que evoca uma velha 
tradição das bandas, os arranjos sobre temas 
do bel canto italiano e da zarzuela espanhola, 
tal como no século XIX se promovia para dar a 
conhecer os grandes sucessos dos teatros e 
salas de concerto em recantos do país onde, de 
outro modo, a cultura não chegava. A Banda é 
dirigida pelo experiente maestro espanhol José 
Pascual Vilaplana.

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 6 anos de idade (com 

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento

M
ús

ic
a 

pa
ra

 o
 N

at
al

© DR

©
 C

ar
lo

s P
in

he
iro



25

Barroca & Coro
MAGNIFICAT
Alemanha · Ciclo Barroco BPI

20 anos do Conservatório  
do Vale do Sousa

20 Dom/Sun 
18:00 Sala Suggia 

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Lugar Coro € 11,25

Jovem/Sénior € 12

Babysitting Musical € 5 · Enquanto os adultos 

assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 anos 

participam em sessões de descoberta e criação 

musical

Orquestra Barroca Casa da Música
Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Heinrich Schütz Oratória de Natal
-
J. S. Bach Magnificat

O Coro e a Orquestra Barroca Casa da Música são dirigidos 
pelo maestro Paul Hillier num programa inteiramente dedicado 
à Natividade.
A Oratória de Natal de Heinrich Schütz foi tocada pela primeira 
vez em 1660, na cidade de Dresden, e foi posteriormente 
publicada com o título História do Nascimento de Jesus 
Cristo. O seu modelo, alternando corais, árias e recitativos do 
Evangelista, estabeleceu uma tradição que Bach prosseguiu.
Bach compôs o seu Magnificat para as celebrações da 
véspera de Natal, em Leipzig, no ano de 1723, com base no 
Cântico de Maria segundo São Lucas. A obra contém algumas 
das árias mais cantadas do repertório da música sacra. 
Paul Hillier conducts Coro Casa da Música and Orquestra Barroca 
Casa da Música in a program entirely devoted to the Nativity.
Heinrich Schütz’s Christmas Story premiered in 1660 in the city of 
Dresden, and was later published under the title History of the Birth of 
Jesus Christ. His model, alternating choirs, arias and recitatives of the 
narrator, the Evangelist, established a tradition that Bach continued.
Bach composed his Magnificat for Christmas Eve celebrations in 
Leipzig, in 1723, based on the Canticle of Mary according to Luke. The 
work contains some of the most famous arias in the sacred music 
repertoire.

“Brilhante e enérgica direcção de Paul Hillier.”
 [The Edinburgh Herald]

21 Seg/Mon
21:00 Sala Suggia

€ 5

Orquestras e coros do Conservatório do Vale do Sousa 

A Sala Suggia recebe a comemoração do 20º aniversário do 
Conservatório do Vale do Sousa, escola do Ensino Artístico Especializado 
da Música que abrange alunos não só do concelho de Lousada como de 
todos os concelhos limítrofes. O concerto inclui a obra do compositor Roy 
Ringwald, The Song of Christmas, a história de Natal contada em canções 
tradicionais do advento e versos bíblicos, com um arranjo para orquestra 
do docente Sílvio Cortez. 
Sala Suggia welcomes the commemoration of the 20th anniversary of the 
Conservatório do Vale do Sousa, a school for Specialized Artistic Music Education 
that welcomes students not only from Lousada but also from several neighbouring 
municipalities. The concert includes the work of composer Roy Ringwald, The Song 
of Christmas, the Christmas story told in traditional Advent songs and in biblical 
verses, with an arrangement for orchestra by teacher Sílvio Cortez.

Promotor: Associação de Cultura Musical de Lousada

Prémio Conservatório  
de Música do Porto/ 
Casa da Música
Fim de Tarde · Música de Câmara

22 Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto € 25

Maria Sá e Silva harpa
Hugo Peres piano

Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do 
Porto, os vencedores das várias categorias apresentam-se num recital de 
laureados, disputando entre si o Prémio Casa da Música. Os vencedores da 
edição 2015 sobem agora ao palco da Sala 2 da Casa da Música, num recital 
que comprova a grande qualidade musical destes jovens intérpretes.
The winners of the various categories of Internal Competition of the Music 
Conservatory of Porto are presented in a recital of laureates, disputing among 
themselves the Casa da Música Award. The winners of 2015 take the stage of Sala 2 
in a recital that proves the great musical quality of these young performers.
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TwoPianists:  
Nina Schumann  
e Luis Magalhães
CONCERTO DE NATAL A FAVOR DO IPO-PORTO
Artistas Internacionais YAMAHA

26 Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia

€ 20 Jantar+Concerto € 37,5

€ 15 Maiores de 65 anos · Jantar+Concerto € 32,5

€ 10 Menores de 18 anos · Jantar+Concerto € 27,5

 

Nina Schumann e Luis Magalhães piano

Samuel Barber Souvenirs
Aaron Copland El salón Mexico
Frederic Rzewski Winnsboro Cotton Mill Blues
-
William Bolcom Recuerdos
John Adams Hallelujah Junction

Nina Schumann e Luis Magalhães apresentam um recital onde se celebra a diversidade 
da música americana do século XX. Nascido da união em palco de Luis Magalhães 
e Nina Schumann, o projeto TwoPianists é considerado, entre audiências e críticos, 
um dos mais conceituados no restrito universo de duos de piano, tendo merecido as 
melhores críticas em publicações da especialidade, nomeadamente Gramophone 
Magazine. O duo foi convidado a integrar o grupo restrito da Yamaha International 
Artists em Junho de 2014.
Nina Schumann and Luis Magalhães present a recital that celebrates the diversity of American 
music for two pianos in the 20th century. TwoPianists Duo is considered by audience and critics 
to be one of the finest ensembles in the universe of piano duos, having received raving reviews 
from the most important publications in the industry such as Gramophone Magazine. The duo was 
invited to integrate the select group of Yamaha International Artists in June 2014. 
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Promotor

Mecenas

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

Passagem de Ano
 
20:30 jantar
23:30–04:00 · festa
 
Banda Genérikos
DJ Zé Ribeiro
 
€ 95* aperitivo, jantar, festa e ceia
€ 35 festa+ceia (bebidas do jantar  
em regime de bar aberto)
 
*inclui espumante (1 garrafa p/ 4 pessoas)  
e uvas passas
 
Grátis para crianças dos 0–4 anos
Desconto de 50% para crianças dos 5 aos 12 anos
Desconto de 10% para reservas confirmadas  
até ao dia 15
E reservas para grupos com mais de 10 pessoas
 
Descontos não acumuláveis
 
A noite de passagem de ano no Restaurante 
Casa da Música promete festa rija. Após o 
jantar, o samba e seus derivados saltam do 
cardápio da banda Genérikos, formada por 
categorizados intérpretes das raízes musicais 
brasileiras, para espalhar alegria e não deixar 
ninguém sentado. Depois, em registo pop-rock, 
é o incansável DJ Zé Ribeiro quem conduz a 
festa pela noite dentro, com a sua reconhecida 
capacidade de fazer ferver a pista.
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Ciclo Descobertas

Assinatura € 96
Desconto 47%
Cartão de Amigo (-25%) € 72

Ciclo Piano Fundação EDP

Assinatura € 117
Desconto 40%
Cartão de Amigo (-25%) € 87,75

Sinfónica 
Série Clássica

Assinatura € 160
Desconto 47%
Cartão de Amigo (-25%) € 120

Ciclo Jazz

Assinatura € 55
Desconto 35%
Cartão de Amigo (-25%) € 41,25

Sinfónica
Fora de Série

Assinatura € 126 
Desconto 52%
Cartão de Amigo (-25%) € 94,5

Prokofieff

Assinatura € 77
Desconto 42%
Cartão de Amigo (-25%) € 57,75

Sinfónica
Temporada

Assinatura € 336
Desconto 56%
Cartão de Amigo (-25%) € 252

Rachmaninoff

Assinatura € 48
Desconto 37%
Cartão de Amigo (-25%) € 36

Remix Ensemble

Assinatura € 63
Desconto 46%
Cartão de Amigo (-25%) € 47,25

Maravilhas da  
Música Russa

Assinatura € 50
Desconto 38%
Cartão de Amigo (-25%) € 37,5

Coro

Assinatura € 84
Desconto 50%
Cartão de Amigo (-25%) € 63

Terças
Fim de Tarde

Assinatura € 36
Desconto 25%
Cartão de Amigo (-25%) € 27

Barroca

Assinatura € 54
Desconto 40%
Cartão de Amigo (-25%) € 40,5

Assinaturas 
2016
Adquira o seu lugar  
para a temporada

16
Concertos

14
Concertos

48
Concertos

9
Concertos

12
Concertos

6
Concertos

12
Concertos

9
Concertos

5
Concertos

x 7
Concertos

4
Concertos

5
Concertos

6
Concertos

à sua escolha

NO
VA

NO
VA

NO
VA

NO
VA

NO
VA
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Informações Gerais
VENDA DE BILHETES

Bilheteiras da Casa da Música

Bilheteira online

www.casadamusica.com

Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE

Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia

até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR+CONCERTO

Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*

Efectuados no acto da compra de bilhetes.

Aos seus portadores é indispensável a

apresentação de documentos comprovativos

aquando da sua admissão aos espectáculos.

Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos

pela Casa da Música, não abrangendo os de

promotores externos.

Menores de 25 anos e maiores de 65: 15% (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 7,5) 

Maiores de 65 anos (Sinfónica Série Descobertas): 25% 

Cartão Amigo: 25% em todos os concertos

Estudantes: 20%

Professores e estudantes de música (IPP): 50% (Remix 

Ensemble e Sinfónica Série Descobertas)

Famílias numerosas: 20% de desconto nos concertos 

promovidos pela Casa da Música (excepto nos espectáculos 

com preço igual ou inferior a € 7,5)

Cartão BPI: 20% em todos os concertos promovidos pela 

Casa da Música

Cartão Continente (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

Português 11:00 e 16:00

Inglês 11:00 e 16:00

€ 6 por pessoa (Entrada livre para crianças até

aos 12 anos desde que acompanhadas por um

adulto com bilhete)

Visitas com marcação (grupos)

Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar

especificamente.

Reservas +351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA

Segunda a Sábado: 09:30–19:00

Domingo e Feriados: 09:30–18:00

Dias de Espectáculo: 

Edifício aberto até ao final do espectáculo,

bilheteira e loja abertas até meia hora após

o seu início.

RESTAURANTE

Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00

Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar encerra uma

hora após o final do mesmo.

www.casadamusica.com/pt/restaurante-casada-musica

Reservas 220 107 160

Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE

BILHETES PRÉ-PAGOS

Bilhete de Evento:

€ 2,5 válido para um período

máximo de estacionamento de 3,5 horas

consecutivas entre as 19:00 e a 01:00

Bilhete Restaurante (Almoço):

€ 0,6 válido para o período de estacionamento 

entre as 12:30 e as 15:30.

Bilhete Restaurante (Jantar):

€ 1,5 válido para o período de

estacionamento entre as 19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO

Os espectáculos começam impreterivelmente à hora 

marcada. Uma vez iniciados, não será permitida a entrada na 

sala, excepto no intervalo ou quando o programa o permitir.

ALTERAÇÕES

A programação e os preços apresentados nesta

agenda poderão estar sujeitos a alterações.

Se desejar ser incluído na nossa

mailing list, envie um e-mail para:

info@casadamusica.com

—

Fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149-071 Porto, Portugal

TICKET SALES

Casa da Música Ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

FREE PERFORMANCES

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

4 per person

DISCOUNTS

Under 25 and over 65: 15% discount (except for tickets priced 

€ 7,5 or less)

Over 65 (Symphonic Discoveries): 25% discount

Friend Card: 25% discount

Students: 20% discount

Music teachers and students (IPP): 50% discount (Remix 

Ensemble and Symphonic Discoveries)

Large families: 20% discount in concerts promoted by  

Casa da Música (except for tickets priced € 7,5 or less)

BPI Card: 20% discount in concerts promoted by  

Casa da Música 

Continente Card (Symphonic on Sundays): in the purchase of 

an Adult ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years.

RESERVATIONS

Valid for 7 days. Reservations made during 7 days preceding 

the concert are valid until 48 hours before the concert.

GUIDED TOURS

DAILY

Portuguese 11:00/16:00 

English 11:00/16:00

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

accompanied by an adult with ticket)

Booked visits (groups)

Over 15 people at pre -arranged times

Booking

+351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

BUILDING, TICKET OFFICE AND SHOP 

OPENING HOURS

Monday to Saturday:09:30-19:00 

Sunday and holidays: 09:30-18:00

Performance Days: Building open until end of performance, 

ticket office and shop open until 30 minutes after its 

beginning.

CHANGES TO THE PROGRAMME

Programmes and prices presented on this brochure may be 

subject to change

If you wish to be included on our mailing list,  

please send an e -mail to: info@casadamusica.com

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

THYSSENKRUPP –  PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA  

SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 

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




