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01 Seg/Mon Dani Black
Promotor: Uguru

02 Ter/Tue Henrique Portovedo
Fim de Tarde · Música de Câmara

03 Qua/Wed Ramsey Lewis Trio
Ciclo Jazz

05 Sex/Fri 
–07 Dom/Sun

Atlantic Blues
Promotor: Swing Station

06 Sáb/Sat Vadym Kholodenko
Ciclo Piano Fundação EDP

07 Dom/Sun Bebé Waka
Serviço Educativo 

07 Dom/Sun Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Concerto de Carnaval

09 Ter/Tue Orquestra Geração
Promotor: Orquestra Geração Portugal

13–21 Fev

13 sáb/sat Layka Film
Serviço Educativo

13 sáb/sat Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Romeu e Julieta, o bailado 

14 Dom/Sun Na ponta dos dedos
Serviço Educativo

14 Dom/Sun Remix Ensemble Casa da Música
Eixo Norte-Sul

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

18 Qui/Thu Carla Pires
Promotor: Ocarina

19 sex/Fri Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Música no cinema americano

19 Sex/Fri Myles Sanko
Promotor: Carlos Bartilotti – Unipessoal Lda

20 sáb/sat +  
21 Dom/sun 

Música para Cinema
Serviço Educativo 

20 Sáb/Sat Paulo Flores
Promotor: Bartilotti Produções

21 Dom/Sun Era uma vez...
Serviço Educativo

21 Dom/sun Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Clássicos no cinema

23 Ter/Tue Liana
Fim de Tarde · Novos Valores do Fado

27 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Postais de Viena

28 Dom/Sun PerlimpimPUM!
Serviço Educativo 

Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten
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Mecenas Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Mecenas Principal 
Casa da Música

Apoio 
Institucional

A 4ª edição do festival Invicta.Música.Filmes leva-nos mais uma vez ao cinema, mas 
também ao ballet, com o bailado de Prokofieff Romeu e Julieta. O filme histórico do 
Teatro Bolshoi é acompanhado ao vivo pela Orquestra Sinfónica, em formato de cine-

-concerto. Grande música para grandes filmes, esse poderia ser o mote para as sessões 
apresentadas ao longo do mês, que passam por obras de Samuel Barber e Richard 
Strauss, um curso sobre música para cinema e um espectáculo de DJ/VJ voltado para 
as memórias dos ventos de Leste soviéticos. O festival entrelaça-se com o arranque 
de uma das propostas-chave da temporada: a integral dos Concertos para piano de 
Rachmaninoff, que se inicia com o Concerto nº 2 pelas mãos do jovem pianista João 
Bettencourt da Câmara. 
O Ciclo de Piano prossegue com o virtuoso Vadym Kholodenko, medalha de ouro do 
prestigiado Concurso Van Cliburn que se estreia em recital no nosso país. A linguagem 
revolucionária da 2ª Escola de Viena é o centro de um concerto da Orquestra Sinfónica 
com a direcção de Brad Lubman, conceituado especialista em música do século XX. 
E no que toca à música do nosso tempo, o destaque vai para o primeiro capítulo da 
retrospectiva da obra de George Aperghis, Compositor em Residência 2016, num 
concerto do Remix Ensemble dirigido por Baldur Brönnimann que inclui a música de dois 
outros nomes incontornáveis: Iánnis Xenákis e Magnus Lindberg. É também a música 
contemporânea que dá forma a um recital de saxofone de Henrique Portovedo.
Um baile de máscaras invade a Sala Suggia no Domingo Gordo, sob uma banda 
sonora festiva e evocativa do Carnaval. Traga a sua máscara e tenha cuidado com as 
personagens que se poderão sentar ao seu lado.
O ícone do R&B Ramsey Lewis dá início ao Ciclo Jazz, revisitando o seu álbum histórico 
de 1974, Sun Goddess. Em Fevereiro marcam também presença por cá a soul de Myles 
Sanko, o fado de Carla Pires, o semba angolano de Paulo Flores ou a nova música pop 
brasileira de Dani Black. Tudo em exibição numa sala de concertos perto de si.
The 4th edition of the Invicta.Música.Filmes festival not only takes us to the movies again, but also to 
the ballet, with Prokofiev’s Romeo and Juliet. Orquestra Sinfónica accompanies live the historical film 
of the Bolshoi Theatre in a cine-concert format. Great music for great films could be the motto for the 
sessions presented throughout the month, that include works by Samuel Barber and Richard Strauss, 
a course on film music and a DJ/VJ set focused on the memories of the Soviet east winds. The festival 
intertwines with the beginning of one of the season’s key events: Rachmaninoff’s complete Piano 
Concertos, which begins with the Concerto No. 2 by the hands of the young pianist João Bettencourt 
da Câmara.
The Piano Series continues with a programme by the virtuous Vadym Kholodenko, winner of the gold 
medal at the prestigious Van Cliburn Competition, in his first recital in Portugal. The revolutionary 
language of the Second Viennese School is the center of a concert by Orquestra Sinfónica 
conducted by Brad Lubman, a renowned expert in twentieth century music. 
Regarding the music of our time, the focus is on the first chapter of the retrospective of George 
Aperghis’ work, Composer in Residence in 2016, in a concert by Remix Ensemble conducted by 
Baldur Brönnimann that will include the music of two other leading names: Iannis Xenakis and Magnus 
Lindberg. Contemporary music will also outline Henrique Portovedo’s saxophone recital.
A masquerade ball invades Sala Suggia on Sunday before Carnival, with cheerful music alluding to 
this festivity. Bring your mask and be careful with the characters that may sit next to you.
The R&B icon Ramsey Lewis begins the Jazz Series, revisiting his historical album from 1974, Sun 
Goddess. February will also bring us the soul of Myles Sanko, the fado of Carla Pires, the Angolan 
Semba of Paulo Flores or the new Brazilian pop music of Dani Black. All this in a concert hall near you.

Filmes, danças e outros carnavais 
Movies, dance and other carnivals
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01 Seg/Mon · 21:00 Sala 2
Dani Black

02 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Henrique Portovedo

Dani Black apresenta-se na Casa da Música 
com o segundo álbum, o aclamado Dilúvio, 
numa digressão que o tem levado a percorrer 
as principais salas do país. Conhecido como 
compositor, guitarrista e cantor de uma 
intensa beleza e potência vocal, Dani Black já 
ouviu as suas composições nas celebradas 
vozes de Ney  Matogrosso,  Maria  Gadú ou 
Elba  Ramalho. Entre  baladas  de  uma  beleza 
imensa, embaladas em cordas  e melodias 
refinadas ou temas  que encontram no rock/
funk/reggae as suas coordenadas maiores, 
Dilúvio revela o brasileiro Dani Black como 
um intérprete e compositor de excepção. O 
disco conta ainda com a colaboração de Milton  
Nascimento e Renato Neto.

Dani Black presents his acclaimed second album, 
Dilúvio, at Casa da Música in a tour that has taken 
him to some of the main concert halls in the 
country. Known as a composer, a guitar player and 
a singer with an intensely beautiful and powerful 
voice, Dani Black’s celebrated compositions have 
already been sung by famous interpreters like Ney 
Matogrosso, Maria Gadu or Elba Ramalho. Between 
beautiful ballads, refined melodies and songs that 
find their greatest coordinates in rock/funk/reggae 
music, Dilúvio reveals the Brazilian Dani Black as 
an exceptional performer and composer. Milton 
Nascimento and Renato Neto have participated in 
the making of this album.

€ 7 · Cartão Amigo € 5,25

Promotor: Uguru

Henrique Portovedo saxofone

Mauricio Sotelo Muros de dolor…I
Georges Aperghis À Bout de Bras
Filipe Lopes Variações sobre Espaço (estreia 
mundial)
Luciano Berio Sequenza VIIb
Hikari Kiyama Sonata para saxofone  
e percussão (estreia europeia)
Igor C. Silva Numb (estreia nacional)
Hugo Correia Radicibus, para saxofone, 
electrónica e guitarras (convidado especial: 
Lendário Homem do Trigo; estreia mundial)

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

Cartão Estudante € 6,4 · Cartão BPI € 6,4 

Jantar+Concerto € 25

Apoio: Selmer, D’Addario Woodwinds

Henrique Portovedo apresenta um programa 
retrospectivo da sua carreira dedicada à música 
contemporânea com uma série de estreias nacionais e 
mundiais. Se por um lado as obras de Sotelo, Aperghis 
e Berio vincam uma nova estética na direcção do 
repertório para saxofone na sua transição entre os 
séculos XX e XXI, as obras de Lopes, Kiyama, C. Silva 
e Hugo Correia reflectem elas mesmas a influência 
do próprio saxofonista e do seu idioma performativo. 
Tendo a multidimensionalidade como plano de acção, 
surgem neste concerto convidados especiais como 
Nuno Aroso, Hugo Correia, João Rapozo Video Art, 
entre outros.
Henrique Portovedo presents a retrospective of his 
career dedicated to contemporary music with a number of 
national and world premieres. If on one hand the works of 
Sotelo, Aperghis and Berio represent a new aesthetic in the 
repertoire for saxophone in the transition between the XX 
and XXI centuries, the works of Lopes, Kiyama, C. Silva and 
Hugo Correia reflect the influence of the saxophonist and his 
performative language. With multidimensionality as his action 
plan, this concert will enjoy the participation of special guests 
like Nuno Aroso, Hugo Correia and João Rapozo Video Art, 
among others.
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03 Qua/Wed · 22:00 Sala Suggia
Ramsey Lewis Trio
CICLO JAzz

Ramsey Lewis piano
Joshua Ramos baixo
Charles Heath bateria

Ramsey Lewis é uma figura icónica do jazz, com uma 
linguagem herdeira do gospel que o levou a conquistar 
as tabelas da música pop e R&B desde os anos 60. 
Tornou -se então um dos pianistas americanos mais 
bem -sucedidos – os seus singles “The ‘In’ Crowd” e 

“Hang On Sloopy” foram êxitos absolutos, cada um com 
mais de um milhão de cópias vendidas. Sessenta anos 
depois do seu primeiro disco, Ramsey Lewis And The 
Gentlemen of Swing, contando já 80 álbuns gravados, 
sete discos de ouro e três Grammys, Ramsey regressa 
aos clássicos que lhe deram fama com um novo CD 
editado em 2015, Taking Another Look – Deluxe 
Edition. Aqui, revisita o álbum emblemático de 1974 
Sun Goddess, regravando alguns dos temas e incluindo 
novas composições. 

Ramsey Lewis is an iconic figure in jazz music. His 
characteristic language rooted in gospel has helped 
him conquer the pop and R&B charts since the 
60s. He became one of America’s most successful 
pianists – his singles “The ‘In’ Crowd” and “Hang On 
Sloopy” were absolute hits, each with more than one 
million copies sold. Sixty years after the release of 
his first album, Ramsey Lewis And The Gentlemen 
of Swing, with over 80 recorded albums, seven gold 
albums and three Grammys, Ramsey returns to the 
classics that made him a household name with a new 
CD released in 2015, Taking Another Look – Deluxe 
Edition. Here, he revisits the iconic 1974 album, Sun 
Goddess, rewriting some of the songs and including 
new compositions.

€ 16 · Cartão Amigo € 12 · Jovem/Sénior € 13,6 

Cartão Estudante € 12,8 · Cartão BPI € 12,8 

Jantar+Concerto € 32

Dia 05 
19:40  Workshops
23:00   Festa com DJ + Sleepy Roosters 

(concerto) + competições

Dia 06 
13:00  Workshops
20:00  Aula aberta de blues
21:00  Jantar de Carnaval 
22:30   Festa de Carnaval com DJ 

+ Sleepy Roosters (concerto)  
+ competições + show + prémio 
da melhor máscara

A dança blues tem as suas raízes em ritmos 
e movimentos de danças africanas. Com 
uma ampla variedade de ritmos e sentimentos, 
é perfeita para quem quer dançar com alma 
e coração. A  Casa da Música volta a receber 
este festival durante três dias em que os 
amantes da dança podem participar em 
workshops para vários níveis, aulas abertas, 
competições e festas. Os workshops são 
leccionados por conceituados professores 
internacionais: Alba Mengual (Espanha) e 
Gastón Fernandez (Argentina/Espanha), 
Vicci Moore (Inglaterra) e Adamo Ciarallo 
(Itália/Inglaterra). A música está a cargo da 
banda Sleepy Roosters (Madrid) e dos DJ 
Adamo (Londres), Gastón (Madrid) e Hugo 
Dom (Lisboa).

05 Sex/Fri – 07 Dom/Sun · Restaurante Casa da Música
Atlantic Blues

Blues dance originated from African rhythms 
and movements. With a wide variety of rhythms 
and emotions, it is perfect for those who wish to 
dance with all their heart and soul. Casa da Música 
welcomes once again this three-day festival where 
dance lovers can participate in workshops for various 
levels, open classes, competitions and parties. 
Renowned international teachers are responsible 
for the workshops: Alba Mengual (Spain) and Gastón 
Fernandez (Argentina / Spain), Vicci Moore (England) 
and Adamo Ciarallo (Italy / England). The band 
Sleepy Roosters (Madrid) and DJ Adamo (London), 
Gastón (Madrid) and Hugo Dom (Lisbon) are in 
charge of the music.

Passe Geral € 125 · Passe Festas € 35  

Festa 05 ou 06 € 15 · Jantar+Festa 06 € 35 · Festa 07 € 8

Promotor: Swing Station

Dia 07 
14:10  Workshops
21:30  Festa com DJ internacionais
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06 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Vadym Kholodenko
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP · RúSSIA

Vadym Kholodenko piano

Robert Schumann Nachtstücke op.23
Robert Schumann Humoreske op.20

–
Alexander Scriabin 24 Prelúdios
Alexander Scriabin Fantasia

€ 22 · Cartão Amigo € 16,5  · Jovem/Sénior € 18,7 

Cartão Estudante € 17,6 · Cartão BPI € 17,6 

Jantar+Concerto € 37

A medalha de ouro do prestigiadíssimo Concurso 
Van Cliburn veio coroar o percurso raro e de grande 
sucesso internacional do pianista ucraniano Vadym 
Kholodenko. Vencedor dos concursos Maria Callas 
de Atenas, Schubert de Dortmund e Sendai (Japão), 
Kholodenko embarcou numa verdadeira conquista 
de território artístico, convencendo os mais exigentes 
jurados da especialidade. A sua carreira recebe hoje 
em dia os maiores elogios da crítica, rendida que está 
a uma técnica infalível e a interpretações de grande 
solidez conceptual.
No seu regresso à Casa da Música, onde já brindou o 
público com um Concerto de Mozart na companhia da 
Orquestra Sinfónica, Kholodenko estreia -se em recital 
a solo em Portugal com obras de Schumann e a música 
intensamente expressiva do grande virtuoso russo 
Alexander Scriabin.

Mecenas Ciclo Piano Fundação EDP
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07 Dom/Sun
Bebé Waka
SERVIçO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

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.

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

€10 (criança+adulto) · €7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos) 

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

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro criativo 

com sons, ritmos e movimento

Parceiro do Serviço Educativo

Apoio Institucional
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The gold medal of the prestigious Van Cliburn 
Competition has crowned the uncommon and 
internationally successful path of the Ukrainian 
pianist Vadym Kholodenko. Winner of the Maria 
Callas competition in Athens, the Schubert Piano 
Competition in Dortmund and the Sendai Piano 
Competition in Japan, Kholodenko conquered 
the artistic world, convincing the most demanding 
panel of judges of his brilliance. Today, his career is 
celebrated with the greatest critical acclaim, due to 
the flawless technique and great conceptual strength 
of his interpretations.
On his return to Casa da Música, where he has 
already presented a Mozart Concerto alongside 
Orquestra Sinfónica, Kholodenko performs his first 
solo recital in Portugal with works by Schumann and 
the intensely expressive music of the great Russian 
virtuoso Alexander Scriabin.
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07 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Concerto de Carnaval
FORA DE SÉRIE

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
José Eduardo Gomes direcção musical

Alexander Glazunov Abertura Carnaval, 
op.45
Rimski ‑Korsakoff Capricho Espanhol
Robert Schumann (orq. Maurice Ravel) 
Carnaval op.9 (Préambule, Valse Allemande, 
Paganini, Marche des Davidsbündler contre les 
Philistins)
P. I. Tchaikovski Abertura 1812, op.49 

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25· Jovem/Sénior € 12,75 

Cartão Estudante € 12 · Cartão BPI € 12 

Jantar+Concerto € 31

Um concerto de Carnaval ao melhor estilo clássico e 
num tom particularmente festivo leva -nos ao encontro 
dos grandes orquestradores russos que foram 
Tchaikovski, Glazunov e Rimski -Korsakoff. A temática 
do baile de máscaras domina o programa com a 
fabulosa orquestração do grandioso Carnaval opus 9 
de Schumann, obra onde desfilam Pierrot, Arlequin e 
Colombine, personagens da commedia dell’arte, e onde 
se dançam insinuantes valsas. Compositores como 
Paganini visitam este baile de Carnaval mascarados a 
rigor pela mestria com que Schumann os retratou.
A classic and particularly festive Carnaval concert takes us 
to some of the great Russian orchestrators, like Tchaikovsky, 
Glazunov and Rimsky -Korsakov. The theme of the 
masquerade ball dominates the programme, with the fabulous 
orchestration of Schumann’s grand Carnaval Opus 9, with 
Pierrot, Arlequin and Colombine, characters from commedia 
dell’arte, and suggestive waltzes. Composers like Paganini 
visit this Carnaval ball completely masked by the mastery with 
which Schumann portrayed them.

09 Ter/Tue · 17:00 Sala Suggia
Orquestra Geração

Orquestra Geração Coimbra 
Dança da Roda                                                                             
French Folk Song
Grilhito

Orquestra Geração Lisboa
Piotr Tchaikovski Marcha Eslava
Joly Braga Santos Sinfonia nº 4 (excerto)
L. van Beethoven Sinfonia nº 5  
(4º andamento)
P.  Mascagni Intermezzo de Cavalleria 
Rusticana
Arturo Márquez  Danzón nº 2
Giuseppe Verdi Abertura de Nabucco

A Orquestra Geração – Sistema Portugal é um 
projecto pedagógico de inclusão social através 
da música, inspirado no conhecido El Sistema, 
da Venezuela. Um trabalho profundamente 
enraizado e sustentado, que usa o ensino da 
música como meio para promover o sucesso 
educativo e de favorecer a inclusão social 
de crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos. 
Recebeu o Prémio Nacional de Professores – 
Inovação – Quadro de Excelência do Município 
da Amadora (2013 e 2014) e foi considerado 
um dos 50 melhores projectos sociais em toda 
a União Europeia. O programa que traz à Sala 
Suggia atravessa grandes êxitos da música 
sinfónica, sem esquecer a música portuguesa 
e as influências latino-americanas.

Orquestra Geração – Sistema Portugal is an 
educational project of social integration through 
music, inspired by the well-known El Sistema, from 
Venezuela. A deeply rooted and sustained work 
that uses musical education as a means to promote 
educational achievement and encourage the social 
integration of children and young people between 
6 and 18 years old. It received the Prémio Nacional 
de Professores – Inovação – Quadro de Excelência 
do Município da Amadora (2013 and 2014) and 
was considered one of the top 50 social projects 
throughout the European Union. The program that 
this orchestra will bring to Sala Suggia includes 
several renowned pieces of symphonic music, 
without forgetting the Portuguese music and its Latin 
American influences.

€ 8 · Cartão Amigo € 6

Promotor: Orquestra Geração Portugal
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13 – 21 Fev
Invicta.Música.Filmes

No ano em que o país tema da programação é a Rússia, 
não podíamos deixar de prestar homenagem a uma 
das suas artes mais representativas, trazendo para o 
centro do Invicta.Música.Filmes um cine -concerto com 
o mítico bailado Romeu e Julieta. Prokofieff escreveu 
a música, Leonid Lavrovski assinou a coreografia para 
a Companhia de Ballet do Teatro Bolshoi e Galina 
Ulanova e Yuri zhdanov dançarem miraculosamente 
numa das produções mais aclamadas de sempre. A 
Orquestra Sinfónica acompanha -os agora num cine-

-concerto que desafia os limites de sincronização 
entre som e imagem. Os heróis da aventura espacial da 
União Soviética são os protagonistas de um outro cine-

-concerto promovido pelo Serviço Educativo. Como 
quem divide o mundo no tempo da Guerra Fria, somos 
levados para o outro lado do planeta com bandas 
sonoras de filmes norte -americanos. Platoon de Oliver 
Stone e 2001, Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick 
levam -nos ao encontro de temas célebres da música 
sinfónica numa noite em que um Concerto para piano 
de Rachmaninoff nos recorda uma história de amor do 
cinema americano. 
As the theme country of this year’s program is Russia, it is 
imperative to pay tribute to one of its most representative arts, 
with a cine -concert of the legendary ballet Romeo and Juliet in 
Invicta.Música.Filmes. Prokofiev wrote the music and Leonid 
Lavrovski signed the choreography so that the Ballet Company 
of the Bolshoi Theatre and Galina Ulanova and Yuri zhdanov 
could dance miraculously in one of the most acclaimed 
productions ever. Orquestra Sinfónica will accompany them 
in a cine -concert that defies the limits of synchronization 
between sound and image. The heroes of the space adventure 
of the Soviet Union are the protagonists of another cine -
concert promoted by the Education Service. Just as if we were 
dividing the world in the Cold War, we are transported to the 
other side of it with soundtracks from American movies. Oliver 
Stone’s Platoon and Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey 
bring us some famous pieces of symphonic music on the same 
night that Rachmaninov’s Piano Concerto reminds us of a love 
story of the American cinema.
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13 Sáb/Sat
Layka Film
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 

Maria Mónica e Cristiana Felgueiras visuais
Pedro Augusto e Alex FX música
António Miguel Teixeira interpretação

Vamos ao séc. XX e às memórias do outro 
lado da cortina. Num espectáculo de DJ/VJ, 
o filme acompanha o vinil para imergirmos 
no imaginário que o Ocidente compôs, nos 
anos 60, 70 e 80, com o que soprava de Leste. 
Revisitamos episódios com nomes como 
Layka e Sputnik, do início da era espacial, ou 
Pravda, o jornal que escreveu um regime (ou 
vice -versa). 
Let’s travel to the twentieth century and to the 
memories on the other side of the curtain. In a 
performance by DJ/VJ, the film follows the vinyl 
so that we can immerse ourselves in the imagery 
of the 60s, 70s and 80s, composed by the West 
with the influences of the East. We will revisit some 
episodes with names like Layka and Sputnik, from 
the beginning of the space age, and Pravda, the 
newspaper that wrote a regime (or vice versa).

16:00 Sala 2

€ 7,5 · € 5  

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a 

música com outras linguagens de palco

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Adrian Prabava direcção musical 

Sergei Prokofieff/Frank Strobel 
Romeu e Julieta

Filme com a Companhia de Ballet 
do Teatro Bolshoi
Leonid Lavrovski coreografia
Galina Ulanova e Yuri Zhdanov 
bailarinos

FILMPHILHARMONIC EDITION
European Film Philharmonic Institut
Filme cedido por Progress Film Verleih 
GmbH
Música cedidada por Internationale 
Musikverlage Hans Sikorski GmbH 
& Co. KG.

©
 M

ar
ta

 R
am

os

13 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Romeu e Julieta, o bailado
CINE ‑CONCERTO · FORA DE SÉRIE · RúSSIA

Os bailarinos Galina Ulanova e Yuri zhdanov 
são figuras lendárias da arte da dança e 
ficaram imortalizados no filme de 1955 do 
bailado Romeu e Julieta, de Prokofieff, com 
a coreografia de Leonid Lavrovski para a 
célebre Companhia de Ballet do Teatro Bolshoi. 
Graças às novas tecnologias e ao trabalho 
do European Film Philharmonic Institute foi 
possível reconstituir o filme original para ser 
acompanhado em tempo real. Apresentado 
pela primeira vez em Portugal, este memorável 
bailado é acompanhado ao vivo pela Orquestra 
Sinfónica sob a direcção de um especialista na 
área, o maestro Adrian Prabava, naquele que 
será um concerto inesquecível.

Galina Ulanova and Yuri zhdanov are legendary 
dancers that were immortalized in the 1955 movie of 
Prokofiev’s ballet Romeo and Juliet, choreographed 
by Leonid Lavrovski for the renowned Ballet 
Company of the Bolshoi Theatre. Thanks to new 
technology and the work of the European Film 
Philharmonic Institute it was possible to reconstruct 
the original film in order to display it with live music 
in real time. Presented in Portugal for the first time, 
Orquestra Sinfónica accompanies this memorable 
ballet under the direction of an absolute expert in the 
field – conductor Adrian Prabava – in what will be an 
unforgettable concert.

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 · Jovem/Sénior € 12,75 

Cartão Estudante € 12 · Cartão BPI € 12 

Jantar+Concerto € 31
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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...

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

€10 (criança+adulto) · €7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos) 

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

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro criativo 

com sons, ritmos e movimento.

14 Dom/Sun
Na ponta dos dedos
SERVIçO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
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14 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Remix
Eixo Norte ‑Sul

Remix Ensemble Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Victor Pereira clarinete

Georges Aperghis See Saw
Magnus Lindberg Corrente
Georges Aperghis Babil

–
Iannis Xenakis Thalleïn
Magnus Lindberg Arena 2

Portrait GeorGes aPerGhis i

Tendo como pretexto a homenagem a Georges Aperghis, 
Compositor em Residência 2016, o Remix Ensemble revisita 
duas obras emblemáticas do seu repertório e que marcaram 
o seu percurso de internacionalização. See Saw explora 
o princípio de fragmentação, muito usado na escrita de 
Aperghis, enquanto o concerto para clarinete Babil respeita 
os princípios de virtuosismo, oposição e contraste que marcam 
a tradição concertante.
Num programa de grande diversidade estética, o Remix 
Ensemble apresenta pela primeira vez Arena 2, de Magnus 
Lindberg. Thalleïn, de Xenakis, completa o programa 
assinalando o 15º aniversário da morte daquele que foi o maior 
compositor grego do século XX.
Remix Ensemble chose to use the homage to Georges Aperghis, 
Composer in Residence in 2016, as an excuse to revisit two emblematic 
works from his repertoire that were greatly responsible for his 
internationalization. See Saw explores the principle of fragmentation, 
widely used in Aperghis’ writing, while the concert for clarinet Babil 
respects the principles of virtuosity, opposition and contrast, typical 
of the concertante tradition.
In a program with great aesthetic diversity, Remix presents for the first 
time Arena 2, by Magnus Lindberg. Xenakis’ Thalleïn completes the 
programme marking the 15th anniversary of the death of the greatest 
Greek composer of the 20th century.

€ 12 · Cartão Amigo € 9 · Jovem/Sénior € 10,2 · Cartão Estudante € 9,6  

Professores e estudantes de música (IPP) € 6 · Cartão BPI € 9,6

Patrono Maestro Titular Remix Ensemble Peter Rundel
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19 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Música no cinema americano
SÉRIE CLáSSICA

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Takuo Yuasa direcção musical
João Bettencourt da Câmara piano

Samuel Barber Adagio (Platoon de Oliver Stone)
Sergei Rachmaninoff Concerto para piano nº 2  
(Breve Encontro de David Lean)

–
Richard Strauss Also Sprach Zarathustra (2001, 
Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick)

inteGral dos ConCertos Para Piano de raChmaninoff

A profícua relação entre a primeira e a sétima artes 
faz com que certos filmes sejam indissociáveis das 
suas bandas sonoras. Da mesma forma, ao ouvirmos 
determinadas músicas lembramo -nos imediatamente 
dos filmes em que foram utilizadas. As obras em 
programa são exemplos máximos desta feliz 
associação entre a música e o cinema. Dos cenários 
apocalípticos da Guerra do Vietname, acompanhados 
ao som do Adagio de Samuel Barber, à intensa 
paixão proibida de Breve Encontro, à qual a música 
de Rachmaninoff dá um tom arrebatador, este é um 
programa feito de obras favoritas do grande público.
The fruitful relationship between the first and the seventh 
arts makes sure that certain films are inseparable from 
their soundtracks. Similarly, when we hear a given song, we 
immediately remember the movies in which it was used. The 
works in the programme are great examples of this happy 
connection between music and film. From the doomsday 
scenarios of the Vietnam War, accompanied by Samuel 
Barber’s Adagio, to the intense forbidden passion from Brief 
Encounter, with Rachmaninoff’s music, this is a programme 
with several favorite works of the general public.

€ 19 · Cartão Amigo € 14,25 · Jovem/Sénior € 16,15 

Cartão Estudante € 15,2 · Cartão BPI € 15,2 · Jantar+Concerto € 34,5

“O que é inesperado é a profundidade 
emocional e o envolvimento pessoal com 
que este pianista aborda cada peça que 
toca.” All Arts Review 

Mecenas Ciclo Deutsche Bank

16 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Prémio Jovens  
Músicos/Antena 2
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

18 Qui/Thu · 21:30 Sala 2
Carla Pires

Pedro Côrte ‑Real saxofone
Lourenço Macedo Sampaio viola d’arco

César Franck Sonata para violino e piano (transcrição 
para saxofone e piano)
Eugéne Bozza Ária para saxofone alto

–
Dmitri Chostakovitch Sonata para viola e piano, op.147 

A última obra do catálogo de Chostakovitch, terminada 
semanas antes da sua morte e representação máxima 
do estilo que marcou os seus últimos anos de escrita, é 
a escolha do violetista Lourenço Macedo Sampaio para 
o recital em que se apresenta na qualidade de vencedor 
de nível superior do Prémio Jovens Músicos, certame 
em que conquistou também o prémio de Jovem Músico 
do Ano 2015.
O recital de vencedores tem início com o premiado de 
nível superior na categoria de saxofone, Pedro Côrte-

-Real, que interpreta a transcrição de uma das sonatas 
mais célebres do repertório original para violino.

The last work of Shostakovich’s catalogue, completed 
weeks before his death and representing the style 
that marked the last years of his writing, is the choice 
of violist Lourenço Macedo Sampaio for his recital as 
winner of the Young Musicians Award, an event where 
he also won the Young Musician of the Year award, in 
2015.
The winners’ recital begins with the top -level award 
in the saxophone category, Pedro Côrte -Real, 
performing the transcription of one of the most 
celebrated sonatas of the original repertoire for violin.

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

Cartão Estudante € 6,4 · Cartão BPI € 6,4 

Jantar+Concerto € 25

Com uma presença notável em palco, Carla Pires tem 
um talento inato para conquistar o público. Os seus 
concertos são intensos, fruto de uma soberba 
interpretação e do empenho apaixonante dos 
excelentes músicos que a acompanham. O seu último 
disco, Rota das Paixões, foi editado internacionalmente 
pela Harmonia Mundi, mais uma conquista no percurso 
desta artista que transporta o fado e o seu sentimento 
para rotas musicais surpreendentes com a sua 
voz única. 

With a remarkable stage presence and a natural 
talent to conquer the audience, Carla Pires carries 
her emotions through surprising musical routes with 
her unique voice. Her last album, Rota das Paixões, 
was released by Harmonia Mundi in several countries 

– another great achievement for this artist who 
takes Fado and its special feeling through amazing 
musical paths.

€ 10 · Cartão Amigo € 7,5

Promotor: Ocarina
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Uma nova estrela no universo da nova música soul, 
Myles Sanko conquistou a crítica e o público desde 
a edição do seu primeiro EP em 2013. A energia 
imparável de Born in Black & White é contagiante e 
evoca figuras inspiradoras como Bill Withers, James 
Brown, Al Green e Otis Redding. A personalidade do 
cantor natural de Inglaterra vem ao de cima numa nova 
abordagem à soul, especialmente no seu álbum de 
estreia Forever Dreaming, com um sabor vintage que 
recupera referências tanto da Motown como do acid 
jazz, sempre com uma nota de contemporaneidade.

Myles Sanko is an up-and-coming star in the new 
soul music universe who garnered praise from critics 
and the public since the release of his first EP in 2013. 
The unstoppable power of Born in Black & White 
is contagious and evokes inspiring figures like Bill 
Withers, James Brown, Al Green and Otis Redding. 
The personality of the British singer is evident in his 
new approach to soul music, especially on his debut 
album, Forever Dreaming, that has a vintage flavour 
with clear references to Motown and acid jazz, always 
with a contemporary note.

€ 20 · Cartão Amigo € 15

Promotor: Carlos Bartilotti – Unipessoal Lda

19 Sex/Fri · 23:00 Sala 2
Myles Sanko

20 Sáb/Sat + 21 Dom/Sun 
Música para Cinema
SERVIçO EDUCATIVO · FORMAR NA DIGITÓPIA*

Óscar Rodrigues formador

Sábado · Film Scoring e Improvisação
Domingo · Composição em tempo real, 
SoundPainting e Sonorização de dados

O curso incide sobre técnicas e processos 
de composição para cinema, com base 
tecnológica. No sábado, aborda-se o film 
scoring tradicional, utilizando um editor de 
partituras e/ou uma Digital Audio Workstation, 
bem como técnicas de improvisação. No 
domingo, o foco reside na composição em 
tempo real e no SoundPainting, técnica de 
live composing. No fim são utilizadas algumas 
ferramentas de sonorização de dados (ex: 
sonorização de imagens). 
The course focuses on technology-based 
techniques and processes of composing music for 
film. On Saturday, it addresses the traditional film 
scoring, using a score editor and/or a Digital Audio 
Workstation, as well as improvisation techniques. 
On Sunday, the focus lies on real-time composition 
and Soundpainting, a live composing technique. 
In the end, some tools of sound data are used (eg. 
connecting sounds and images).

11:30 Digitópia

€ 15 (1 dia) · € 25 (fim-de-semana)  

*Realizados ao longo de um fim-de-semana, estes cursos intensivos 

abordam linguagens de programação ao serviço da composição 

musical
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Paulo Flores, autor, compositor e intérprete, é 
uma das principais referências na música de 
Angola e um defensor incansável do semba. 
Em 2016, celebra 28 de anos de carreira 
pontuados por mais de uma quinzena de 
discos. A sua voz, doce e quente, vibrante e 
grave, inspira-se na tradição urbana de Luanda 
e conta-nos histórias de ontem, de hoje e de 
amanhã, o que ajuda a explicar porque tanto 
ressoa a sua música junto do público. Paulo 
Flores, que revisita o semba através das suas 
matrizes tradicionais, é um tesouro de Angola 
e do mundo e é em palco que melhor pode 
ser apreciado. 
Paulo Flores, author, composer and performer, is 
one of the main references in the music of Angola 
and a tireless advocate of semba. In 2016, he 
commemorates 28 years of a career punctuated by 
more than fifteen records. His voice, sweet and warm, 
vibrant and deep, is inspired by the urban tradition of 
Luanda and tells us stories of yesterday, today and 
tomorrow; which sort of explains why his music is so 
well-received by the public. Paulo Flores, who revisits 
semba through its traditional roots, is a treasure of 
Angola and the world and it is on stage that he can 
truly be appreciated.

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25

Promotor: Bartilotti Produções

20 Sáb/Sat · 22:00 Sala Suggia
Paulo Flores
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Takuo Yuasa direcção musical
Concerto comentado por Mário Azevedo

Samuel Barber Adagio (Platoon de Oliver Stone)
Richard Strauss Also Sprach Zarathustra (2001, 
Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick)

“Simples e bonito.” Ficaram célebres as palavras com 
que o lendário maestro Arturo Toscanini descreveu o 
Adagio de Samuel Barber, um dos grandes sucessos 
da música americana e uma das obras mais tocadas 
do repertório orquestral. A peça ficou para sempre 
associada ao filme sobre a guerra do Vietname, Os 
bravos do pelotão, de Oliver Stone. 
O género do poema sinfónico é ideal para um concerto 
comentado, dada a sua estrutura narrativa com base 
num texto. Com os comentários de Mário Azevedo, 
somos levados a conhecer Assim falou Zaratustra, o 
poema sinfónico de Strauss cuja introdução retrata 
o nascer do sol e que foi utilizado com extraordinário 
pendor ritual e coreográfico na abertura do filme 2001, 
Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.

“Simple and beautiful”. These were the words that the legendary 
conductor Arturo Toscanini used to describe Samuel Barber’s 
Adagio, one of the great successes of American music and 
one of the most performed works of the orchestral repertoire. 
The piece was forever associated with the Vietnam War movie 
Platoon by Oliver Stone.
The symphonic poem gender is ideal for a concert with 
commentary, given its narrative structure based on a text. With 
the annotations of Mário Azevedo, we are led to Also Sprach 
Zarathustra, the symphonic poem by Strauss. The introduction 
depicts the sunrise and it was used with an extraordinary ritual 
and choreographic inclination in the beginning of Kubrick’s 
2001: A Space Odyssey.

€ 7,5  

Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para adulto, oferta  

de 2 entradas para menores de 18 anos  

Almoço+Concerto € 21 · € 16 (Menores de 18 anos)

21 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Sinfónica
Clássicos no cinema
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Patrocinador Sinfónica  
ao Domingo CONTINENTE

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores 

Quem imaginaria o Capuchinho Vermelho a 
dançar com o Gato das Botas? Ou o Lobo Mau 
a cantar um fado, muito incomodado com uma 
ervilha nas costas? Assim corre uma viagem 
musical, de humor e cor, por um conjunto de 
histórias infantis bem misturadas, outrora 
contadas e hoje cantadas!
Who could imagine Little Red Riding Hood dancing 
with the Puss in Boots? Or the Big Bad Wolf singing 
fado and seriously uncomfortable because of the 
pea on his back? This is a musical journey with a set 
of very cleverly mixed children’s stories, filled with 
humor and color. These stories used to be told, but 
today they are sung!

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

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

12 anos) 

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

(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o 

encontro criativo com sons, ritmos e movimento

21 Dom/Sun
Era uma vez…
SERVIçO EDUCATIVO 
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
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27 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Postais de Viena
DESCOBERTAS SINFÓNICAS
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 

Arnold Schoenberg Cinco peças para orquestra (versão de 
1949)
Alban Berg Três peças para orquestra

–
Anton Webern Seis peças para orquestra (versão de 1928) 
Bruno Mantovani Seis peças para orquestra

17:15 Cibermúsica 
Palestra pré -concerto por João Silva

Berço da melhor tradição orquestral, Viena no início do século 
XX assistiu a uma verdadeira renovação da linguagem musical 
operada por Arnold Schoenberg e os seus dois discípulos, 
Alban Berg e Anton Webern. A sofisticação tímbrica e o intenso 
lirismo das 5 peças para orquestra de Schoenberg, de 1909, 
testemunham a herança do Romantismo que o compositor 
expande com um cromatismo e contraponto de escrita sem 
precedentes e resultados intensamente expressivos. A porta 
fica aberta para as obras a si dedicadas por Anton Webern, que 
em 1910 inovou completamente o conceito de textura orquestral, 
e Alban Berg, cujas três peças de 1915 estabeleceram a síntese 
perfeita entre tradição e inovação. Bruno Mantovani, em 2004, 
adoptou o modelo de Schoenberg para, também ele, renovar o 
conceito de forma musical. 
O concerto é dirigido por um conceituado especialista da 
música do século XX, o maestro norte -americano Brad Lubman. 
Birthplace of the best orchestral tradition, Vienna has seen, in the early 
20th century, a true renewal of musical language operated by Arnold 
Schoenberg and his two disciples, Alban Berg and Anton Webern. The 
sophistication of the timbre and the intense lyricism of the 5 pieces 
for orchestra by Schoenberg, from 1909, bear witness to the heritage 
of Romanticism that the composer expanded with chromaticism and 
an unprecedented and intensely expressive writing counterpoint. The 
door is open for the works dedicated to him by Anton Webern, who in 
1910 completely innovated the concept of orchestral texture, and Alban 
Berg, whose three pieces from 1915 established the perfect synthesis 
between tradition and innovation. In 2004, Bruno Mantovani adopted 
Schoenberg’s model and renewed the concept of musical form.
A renowned specialist in 20th century music, the North  American 
conductor Brad Lubman will conduct the concert.

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 · Jovem € 12,75 · Sénior € 11,25  · Cartão Estudante € 12  

Professores e estudantes de música (IPP) € 7,5 · Cartão BPI € 12 

Jantar+Concerto € 31

23 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Liana
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO

O fado está presente na vida de Liana desde os 
nove anos de idade. Num percurso profissional 
já com 25 anos, venceu 13 prémios e foi a 
primeira fadista a vencer por duas vezes a 
Grande Noite do Fado de Lisboa. Representou 
Amália Rodrigues durante cinco anos naquela 
que foi a peça de teatro mais vista de sempre 
em Portugal, Amália, o musical, conquistando 
o Prémio Pateota. Cantou com o grupo 
Stockholm Lisboa Project, sendo distinguida 
com o Songlines Music Award e com o Prémio 
da Crítica Discográfica Alemã (2009). Voltou 
mais recentemente ao fado tradicional, 
editando o disco Embalo em 2014. Este 
trabalho tem sido apresentado em países tão 
distantes como a China e a Austrália.
Fado has been a part of Liana’s life since she was 
nine years old. She won 13 awards and the most 
important contest of fado music in Lisbon’s Great 
Night of Fado. Actually, Liana was the first person 
to ever win this contest twice. She played the part of 
Amália Rodrigues for five years in a play that became 
the most successful ever in Portugal – Amália, the 
musical – winning the Pateota Prize. She sang with 
the Stockholm Lisboa Project and was awarded the 
Songlines Music Award and the German Record 
Critics Award (2009). Most recently she returned 
to the traditional roots of fado, releasing Embalo, in 
2014. This latest album has been presented in several 
countries including China and Australia.

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

Cartão Estudante € 6,4 · Cartão BPI € 6,4 · Jantar+Concerto € 25
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Jorge Queijo e Saphir Cristal direcção artística e 
interpretação
Artur Carvalho, Bruno Estima e Joaquim Alves 
interpretação

O erre enrola -se e o i dança no fio da magia: Perrr…liiiim…
piiiim…PUM! Dita a palavra, desfilam o caracol, a lebre 
e outros animais de contos universais. Com poesia 
e pantomimas, uma cantora e quatro percussionistas 
revisitam o universo de La Fontaine; o sonho habita 
o palco.
The “r” rolls over and the “i” dances in the magic thread: Perrr...
liiiim...piiiim.PUM! is the word. The snail, the hare and other 
animals from universal tales star on the parade. With poetry 
and pantomimes, a singer and four percussionists revisit the 
universe of La Fontaine; the dream inhabits the stage.

28 Dom/Sun
PerlimpimPUM!
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS*
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Horário de Funcionamento

Segunda a Quinta 

12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00

Sextas e Sábados 

12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra 

Bar encerra uma hora após o  

final do mesmo 

Para mais informações consulte

www.casadamusica.com/pt/

restaurante ‑casa ‑da ‑musica

Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

Grupos superiores a 20 pessoas 

220 120 214/8

05–07 Fev 
Atlantic Blues
Ver pág. 9

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

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

6 anos) 

*Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de 

idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais 

através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que 

contribuem para a construção das primeiras bases da compreensão 

e expressão musicais

05 Fev
21:00  Jantar € 22 (inclui bebidas)
23:00   Festa com DJ + sleepy Roosters 

(concerto) + competições
 
06 Fev
Carnaval na Casa da música
mardi Gras masquerade ball de new 
orleans  € 35
20:00  aula aberta de blues
21:00  Jantar de Carnaval
22:30   Festa de Carnaval com DJ  

+ sleepy Roosters (concerto)  
+ competições + show + premio  
da melhor máscara

 
07 Fev
20:00  Jantar € 22 (inclui bebidas)
21:30  Festa com DJ internacionais

14 Fev
Dia dos namorados
Jantar em ambiente romântico com menu 
especial preparado pelo Chef Artur Gomes
€ 37,5 (bebidas incluídas)
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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 (excepto actividades do Serviço Educativo)

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

€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças até

aos 12 anos desde que acompanhadas por um

adulto com bilhete)

Visitas com marcação (grupos)

Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar

especificamente.

Reservas +351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO, 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 (except for Education Service activities)

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

€ 7,5 per person (free entry to children up to age 12, when 

accompanied by an adult with ticket)

Booked visits (groups)

Over 15 people at pre ‑arranged times

Booking

+351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

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.

APDL – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, 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

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

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



Mecenas 
das Visitas Guiadas

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

Mecenas Mecenas Ciclo  
Deutsche Bank

Apoio Institucional Apoio Institucional

Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Mecenas Ciclo 
Piano Fundação EDP

Patrocínio Verão na Casa

Patrocínio NOS ClubParceiro Serviço EducativoMecenas 
dos Programas de Sala


