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Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

01 Dom/Sun Anikibebé 
Serviço Educativo 

01 Dom/Sun Orquestra Sinfónica, 
Remix Ensemble  
& Coro Casa da Música 
1º de Maio

02 Seg/Mon Rui Massena 
Promotor: Uguru

03 Ter/Tue José de Eça 
Fim de Tarde · Música de 
Câmara

03 Ter/Tue Jack DeJohnette 
Ciclo Jazz

05 Qui/Thu Samuel Úria 
Promotor: Vachier & Associados

06 Sex/Fri Deolinda 
Promotor: Sons em Trânsito

06-08 Mai

06 Sex/Fri Pol Belardi’s Force  
The Rite of Trio  
Spring ON!  
Novas Tendências do Jazz 

07 Sáb/Sat +  
08 Dom/Sun

Musical Hacking com 
openFrameworks  
Serviço Educativo 

07 Sáb/Sat Soul Train Party 
Restaurante Casa da Música

07 Sáb/Sat Circadia  
Slow is Possible  
Spring ON! 
Novas Tendências do Jazz 

08 Dom/Sun Bebé Waka 
Serviço Educativo 

08 Dom/Sun Cantar Abril  
– Canções com História  
Promotor: Canto D’Aqui

08 Dom/Sun Chromb!  
Hitchpop 
Spring ON!  
Novas Tendências do Jazz

11 Qua/Wed Michael Nyman 
Promotor: Uguru 

12 Qui/Thu David Fonseca  
Promotor: + Música + Ajuda / 
Associação Cais

13 Sex/Fri Fado à Mesa 
Diogo Aranha, Filipa Tavares
e Francisco Sobral

13-15 Mai

13 Sex/Fri Trio Catch 
ECHO Rising Stars

14 Sáb/Sat Gamelão 
Serviço Educativo 

14 Sáb/Sat Cathy Krier 
ECHO Rising Stars

14 Sáb/Sat Harriet Krijgh 
ECHO Rising Stars

14 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Primeiras Sinfonias

14 Sáb/Sat Quatuor Zaïde 
ECHO Rising Stars

15 Dom/Sun Era uma vez… 
Serviço Educativo 

15 Dom/Sun Remy Van Kesteren  
ECHO Rising Stars

15 Dom/Sun Sofia Lourenço  
Lançamento de disco 

15 Dom/Sun Benjamin Appl  
& James Baillieu  
ECHO Rising Stars

17 Ter/Tue Quarteto de Cordas de 
Matosinhos
Fim de Tarde · Música de 
Câmara

17 Ter/Tue Peter Murphy
Promotor: Everything is New

19 Qui/Thu Elias 
Promotor: Uguru

20 Sex/Fri Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Clássicos de Viena

21 Sáb/Sat Coral de Letras da 
Universidade do Porto 
Concerto Comemorativo  
do 50º Aniversário 

22 Dom/Sun Sheiks do Shake 
Serviço Educativo 

22 Dom/Sun Michael Nyman 
Promotor: Uguru 

22 Dom/Sun Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
A 7ª de Beethoven

24 Ter/Tue Romeu Costa  
e Fernando Ramos 
Fim de Tarde 
Música de Câmara

28 Sáb/Sat Terra: um planeta com vida 
Serviço Educativo 

28 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Música em tempo de guerra

29 Dom/Sun

29 Dom/Sun 103 teclistas para D. Helena 
Serviço Educativo 

29 Dom/Sun Boris Berezovsky 
Ciclo Piano Fundação EDP 

30 Seg/Mon Academia de Música  
de Costa Cabral 
Promotor: AMCC
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Mecenas Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música

Mecenas Principal 
Casa da Música

Apoio Institucional

Augúrios primaveris
Augurs of Spring

Respira-se ainda os ares revolucionários do festival 
Música & Revolução, quando celebramos o 1º de Maio 
à maneira soviética ao som da Terceira Sinfonia de 
Chostakovitch, pela Orquestra Sinfónica com o Coro 
Casa da Música. E porque o ano de 2016 é dedicado à 
Rússia, ouvimos a música da aclamada compositora 
Sofia Gubaidulina pelo Remix Ensemble, um quarteto 
de Schnittke e um dos Quartetos Russos de Haydn pelo 
Quarteto de Cordas de Matosinhos, e viajamos ainda a 
Leninegrado com a Sinfonia nº 7 de Chostakovitch. O 
grande pianista russo Boris Berezovsky assinala também 
o País Tema num programa aliciante que inclui Stravinski, 
mas também Bartók, Grieg e Scarlatti.
Os aromas primaveris enchem a Casa da Música de 
juventude no ciclo O Rito da Primavera. Aqui inclui-se o 
festival de jazz Spring ON!, dedicado às novas tendências 
europeias e que apresenta três propostas da Suécia, 
França e Luxemburgo, a par de três estimulantes projectos 
nacionais. O ECHO Rising Stars volta-se por sua vez para 
a música de câmara e os solistas, com seis agrupamentos 
ou artistas escolhidos pelas principais salas de concerto 
da Europa. O mote serve também para um programa 
dedicado às primeiras sinfonias de célebres compositores 
russos. E porque o tema é a juventude, a Casa enche-se 
mais uma vez de movimento e música pelos cantos mais 
inesperados com algumas centenas de jovens teclistas 
que vêm homenagear a pianista Helena Sá e Costa.
O mês é fértil em propostas inovadoras, seja com uma 
ópera científica criada e interpretada por artistas muito 
jovens, seja com um concerto único de um baterista 
de jazz sentado ao piano – nada mais nada menos do 
que Jack DeJohnette. O histórico Coral de Letras da 
Universidade do Porto celebra o 50º aniversário num 
concerto especial dirigido pelo seu fundador e maestro 
titular. E a programação compõe-se com as canções de 
Peter Murphy, Samuel Úria ou Deolinda, sem esquecer a 
música evocativa de Michael Nyman.

Still breathing the revolutionary atmosphere of the Música & 
Revolução (Music & Revolution) festival, we celebrate the 1st 
of May the Soviet way with Shostakovich’s Third Symphony, 
in a performance with Orquestra Sinfónica and Coro Casa da 
Música. And because the year 2016 is dedicated to Russia, we 
will hear the music of acclaimed composer Sofia Gubaidulina 
performed by Remix Ensemble, a string quartet by Schnittke 
and one of Haydn’s Russian Quartets performed by Quarteto 
de Cordas de Matosinhos, while we travel to Leningrad with 
Shostakovich’s Symphony No 7. The great Russian pianist Boris 
Berezovsky also highlights the theme country in an exciting 
program that includes Stravinsky, Bartok, Grieg and Scarlatti.
The spring aromas fill Casa da Música with youth in the Rite 
of Spring. This cycle includes the jazz festival Spring ON!, 
dedicated to the new European trends and presenting three 
proposals from Sweden, France and Luxembourg, along with 
three stimulating portuguese projects. ECHO Rising Stars, in 
turn, focuses on chamber music and soloists with six groups 
or artists chosen by major European concert halls. This is also 
the motive for a program dedicated to the first symphonies of 
famous Russian composers. And because the theme is youth, 
Casa da Música will be bursting with movement and music 
in the most unexpected corners with a few hundred young 
keyboard players who come to pay homage to the pianist 
Helena Sá e Costa.
The month is rich in innovative proposals, either with a scientific 
opera created and played by very young artists, or with a 
unique concert of a jazz drummer sitting at the piano – the 
incredible Jack DeJohnette. The historic Coral de Letras 
da Universidade do Porto celebrates its 50th anniversary 
in a special concert conducted by its founder and principal 
conductor. And the program is complete with the songs of 
Peter Murphy, Samuel Úria or Deolinda, and the evocative 
music of Michael Nyman.



7

01 Dom/Sun
Anikibebé
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

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. 

10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 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

01 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica, Remix & Coro
1º de Maio
MÚSICA & REVOLUÇÃO/SURREALISMO SOCIALISTA · FORA DE SÉRIE

1ª Parte
Remix Ensemble Casa da Música
Pedro Neves direcção musical 
Christina Daletska soprano

Sofia Gubaidulina Concordanza
Edison Denisov La vie en rouge

2ª Parte
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Vassily Sinaisky direcção musical 

Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 3, O 1º de Maio

A obra de Sofia Gubaidulina, compositora que celebra 85 anos em 2016 e que permanece 
como a figura mais aclamada da música russa da actualidade, foi praticamente 
desconhecida no Ocidente até ao início da década de 1980, altura em que o violinista Gidon 
Kremer lhe deu verdadeira projecção internacional. Concordanza foi estreada no Festival 
da Primavera de Praga, em 1971, ainda antes de Gubaidulina ser incluída na lista negra de 
Khrennikov por apresentações indevidas no Ocidente. La vie en rouge, de Denisov, data de 
1973 e representa a fase em que o compositor começou a incluir elementos de jazz, canção 
popular, dança e paródia na sua música, resultando numa surpreendente cantata para 
soprano com base em textos de Boris Vian.
Um grandioso coro encerra a Sinfonia nº 3 de Chostakovitch, obra que progride para um 
clima de celebração quando comparada com a sinfonia precedente.
The work of Sofia Gubaidulina, a composer who celebrates her 85th birthday in 2016 and remains 
the most acclaimed figure in today’s Russian music, was virtually unknown in the West until the early 
1980s, when violinist Gidon Kremer truly gave it the international projection it deserved. Concordanza 
had its premiere at the Prague Spring International Music Festival in 1971, even before Gubaidulina was 
included in Khrennikov’s blacklist for improper presentations in the West. Denisov’s La vie en rouge, 
dates from 1973 and represents the phase in which the composer began to include elements of jazz 
popular songs, dance and parody in his music, resulting in an amazing cantata for soprano based on 
Boris Vian's texts.
An impressive chorus ends Shostakovich’s Symphony No. 3, a work that progresses to a celebratory 
disposition when compared to the previous symphony.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jovem/Sénior € 12,75

Cartão Estudante € 12

Professores e estudantes de música (IPP) € 7,5

Cartão BPI € 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

Mecenas Música Coral
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02 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia
Rui Massena

Depois de Solo, trabalho discográfico que Rui Massena 
transportou para o palco com assinalável sucesso e 
conquistando o aplauso de milhares de pessoas, eis que 
o maestro prepara novo trabalho. Novo reportório e um 
novo brilho, já que desta vez o seu piano surgirá com 
uma nova envolvência, uma secção de cordas que trará 
à sua música uma renovada luz.
After Solo, an album that Rui Massena transported to the stage 
with remarkable success and the praise of thousands of people, 
the maestro prepares a new work. New repertoire and a new 
atmosphere, as this time the piano will be accompanied by a 
new sound, a section of strings that will bring a renewed light to 
his music.

03 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
José de Eça
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

José de Eça tenor
Luís Costa piano

Richard Wagner Wesendonck Lieder
Henri Duparc La vie antérieure
Henri Duparc L'invitation au voyage
Richard Strauss Zueignung
Richard Strauss Allersellen
Richard Strauss Morgen
Robert Schumann Dichterliebe, op.48

€ 8 · Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25

Promotor: Uguru

€ 30 · Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 47,5

03 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia
Jack DeJohnette
An Evening Of Solo Piano
CICLO JAZZ

Durante mais de cinco décadas, Jack DeJohnette foi 
a âncora rítmica por trás de alguns dos projectos mais 
inovadores do jazz. Colaborou com nomes lendários como 
Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Keith Jarrett 
e Pat Metheny, entre muitos outros. Mas o seu primeiro 
instrumento foi o piano, e várias das suas composições 
têm sido gravadas ao longo do tempo. Chegou agora o 
momento de o famoso baterista se apresentar como 
pianista, a solo, com a edição do seu primeiro disco 
neste formato – Return, a editar em Abril pela New Velle 
Records, exclusivamente em vinil – que inclui duas novas 
composições e reinterpretações de temas já gravados em 
projectos mais antigos. É também a solo que sobe ao palco 
da Sala Suggia num concerto histórico.

€ 16

Cartão Amigo € 12

Jovem/Sénior € 13,6

Cartão Estudante € 12,8

Cartão BPI € 12,8

Jantar+Concerto € 32

For over five decades Jack DeJohnette was the 
rhythmic anchor behind some of the most innovative 
jazz projects. He collaborated with legendary names 
like Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, 
Keith Jarrett and Pat Metheny, among many others. 
But his first instrument was the piano and his various 
compositions have been recorded over time. Now 
it is time for the famous drummer to perform as a 
solo pianist with the release of his first album in this 
format – Return, to be edited in April by New Velle 
Records, exclusively on vinyl  – including two new 
compositions and reinterpretations of songs already 
recorded in previous projects. He will perform solo 
on the stage of Sala Suggia in a historic concert.

Naquele que é um regresso à Sala 2, onde actuou 
na qualidade de vencedor do Prémio do Concurso 
Internacional de Santa Cecília 2013, o tenor José de 
Eça leva-nos ao encontro da canção romântica e 
expressionista alemã, incluindo obras extremamente 
célebres de Wagner, Richard Strauss e Schumann.
On his return to Sala 2, where he performed as the winner 
of the St. Cecilia International Competition in 2013, tenor 
José de Eça takes us to the universe of romantic and 
expressionist German music, including famous works by 
Wagner, Richard Strauss and Schumann.
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05 Qui/Thu · 21:30 Sala 2
Samuel Úria

Samuel Úria apresenta-se na Casa da Música 
com Carga de Ombro, o seu último álbum, que 
conta com um conjunto de temas inspirados e 
confirma a profecia de estarmos perante alguém 
“meio homem, meio gospel, mãos de fado e 
pés de roque enrole”. Para muitos será já uma 
redundância destacar a singularidade na escrita, 
nas melodias ou até na relação com o público, 
mas a cada novo trabalho torna-se quase 
obrigatório fazê-lo. Para celebrar o lançamento 
de Carga de Ombro, a compra do bilhete inclui a 
oferta do CD no dia do concerto.
Samuel Úria will present Carga de Ombro at Casa 
da Música. His latest album consists of several 
inspirational songs and confirms the prophecy that we 
are before someone “half man, half gospel, with fado 
hands and rock’n’roll feet". Highlighting the uniqueness 
of his writing, his melodies or even the relationship 
he creates with the audience may seem redundant 
to many people, but, with each new work, it becomes 
almost mandatory to do so. To celebrate the release 
of Carga de Ombro the price of the ticket includes the 
purchase of the CD on the day of the concert.

Promotor: Vachier & Associados

06 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Deolinda

Os Deolinda estão de volta. Três anos após 
apresentarem Mundo Pequenino e percorrerem 
numa extensa digressão os palcos portugueses e 
internacionais, regressam com um novo disco. Ao 
longo de oito anos, os Deolinda desempenharam 
um papel incontornável na cena musical nacional, 
apresentando-se em cerca de 600 concertos 
em vários países, recebendo inúmeros prémios e 
distinções. Porém, é a profunda relação afectiva 
entre a banda e o público que tem assegurado 
uma das carreiras mais bem-sucedidas da 
música portuguesa.

Deolinda are back. Three years after presenting 
Mundo Pequenino in an extensive tour through 
Portugal and abroad, they return with a new album. 
Over eight years, Deolinda played a key role in the 
national music scene, performing approximately 600 
concerts in several countries and receiving numerous 
awards and distinctions. However, it is the deep 
emotional relationship between the band and the 
audience that has been the basis for one of the most 
successful careers in Portuguese music.

Promotor: Sons em Trânsito

€ 25

Cartão Amigo € 18,75

€ 13 

Cartão Amigo € 9,75 
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06 Sex/Fri · 22:00 Sala 2 
Pol Belardi’s Force
The Rite of Trio

O RITO DA PRIMAVERA · SPRING ON! NOVAS TENDÊNCIAS DO JAZZ 

Pol Belardi’s Force 
(Luxemburgo) 
David Fettmann saxofone
Jérôme Klein piano 
Niels Engel bateria
Pol Belardi baixo, composições

Formado por músicos exclusivamente do 
Luxemburgo, o quarteto Pol Belardi’s Force 
conheceu-se em Amesterdão e Bruxelas. 
Tocaram juntos pela primeira vez num concerto 
espontâneo em 2009, e desde logo sentiram 
a química e energia do grupo. Depois de 
ensaios numa constante procura por um som 
e linguagem, o resultado é uma mistura fresca 
de música improvisada com influências do rock 
alternativo, pop e hip hop, sem esquecer as 
raízes mais clássicas da tradição do jazz. 
Made up exclusively of musicians from Luxembourg, 
the Pol Belardi’s Force quartet met in Amsterdam 
and Brussels. Its members first played together in a 
spontaneous concert in 2009 and immediately felt the 
chemistry and energy between them. After rehearsing 
on a constant search for their sound and language, the 
result is a fresh combination of improvised music and 
influences of alternative rock, pop and hip hop, without 
forgetting the traditional jazz roots.

The Rite of Trio  
(Portugal)
André Bastos Silva guitarra 
Filipe Louro contrabaixo 
Pedro Melo Alves bateria

O trio portuense The Rite of Trio parte do jazz 
mas navega por entre o rock, experimental 
e progressivo, uma combinação que o grupo 
chama “jambacore”. O seu primeiro disco, 
com selo Carimbo Porta-Jazz, foi lançado em 
Dezembro de 2015 e intitula-se Getting All the 
Evil of the Piston Collar, alertando-nos que este 
jazz está “bem longe do romantismo de lareira” 
e que o lugar que ocupa é “incomum, incerto e 
desconfortável”.
The trio from Porto, The Rite of Trio, started off with 
jazz but navigates through rock, both experimental 
and progressive, in a mixture that the group likes to 
call “jambacore”. The trio’s first album, by Carimbo 
Porta-Jazz, was released in December 2015 and is 
called Getting All The Evil of the Piston Collar, warning 
us that this jazz is “far from the fireplace romance” and 
that the place it occupies is “unusual, uncertain and 
uncomfortable”. 

Spring ON! 
Novas Tendências do Jazz
06-08 Mai
CICLO JAZZ

O Spring ON! reúne algumas das propostas mais desafiantes do jazz actual, 
privilegiando os projectos de jovens músicos europeus.  Com referências que 
circulam entre o rock, a electrónica, ou mesmo as tradições folk, sob a capa 
abrangente do jazz e o culto da improvisação, este será um fim-de-semana 
marcado pela frescura criativa e uma oportunidade para ouvir as novas tendências 
e os solistas que poderão marcar o jazz europeu dos próximos anos.
Spring ON! brings together some of the most challenging proposals of today’s jazz, favouring 
projects of young European musicians. With references oscillating between rock, electronic, 
or even folk traditions under the wide-ranging spectrum of jazz music and the cult of 
improvisation, this will be a weekend of creative freshness and an opportunity to listen to the 
new trends and soloists that will mark the European jazz in the coming years.

€ 11

Cartão Amigo € 8,25

BILHETE FESTIVAL € 25
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07 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2
Circadia
Slow is Possible 
O RITO DA PRIMAVERA · SPRING ON! · NOVAS TENDÊNCIAS DO JAZZ 

Circadia (Suécia)
David Stackenas guitarras 
Kim Myhr guitarra 
Joe Williamson baixo 
Tony Buck bateria

O quarteto Circadia surgiu em Estocolmo no 
final de 2013 e edita neste mês de Maio o álbum 
de estreia pela SOFA, já muito aguardado após 
a sua música ser alvo de excelentes críticas da 
imprensa especializada. Uma combinação um 
pouco inusitada em contextos jazzísticos, com 
duas guitarras acústicas, baixo e percussão, 
e muita improvisação condimentada por 
referências da folk escandinava dão origem a 
uma sonoridade singular que é apresentada 
como psych-impro-folk experimental. Com uma 
pulsão rítmica coesa, a sonoridade dos Circadia 
é marcada pela exploração cuidada do timbre, 
texturas e dinâmicas.
The Circadia quartet emerged in Stockholm in late 
2013 and is releasing this May its debut album by SOFA, 
a highly anticipated release after the rave reviews 
the quartet has gathered from the trade press. An 
unusual combination within the jazz context, with two 
acoustic guitars, bass, percussion, and lots of spicy 
improvisation inspired by Scandinavian folk, result 
in a unique sound that is presented as experimental 
psych-impro-folk. With a cohesive rhythmic pulse, the 
sound of Circadia is marked by the careful exploration 
of timbres, textures and dynamics.

Slow is Possible (Portugal)
Ricardo Sousa contrabaixo 
Patrick Ferreira clarinete 
João Clemente guitarra 
Duarte Fonseca bateria 
Bruno Figueira saxofone 
André Pontífice violoncelo 
Nuno Santos Dias piano

Se se pode falar em jazz de câmara, Slow is 
Possible será disso um exemplo quase acabado 
– “quase” porque as suas referências não se 
esgotam no jazz, antes se prolongam pelo apelo 
melódico da pop ou a arquitectura do rock 
progressivo, com uma atenção às combinações 
tímbricas permitidas por sete instrumentos 
tocados por músicos com formação clássica. 
O grupo nasceu na Beira Interior, longe dos 
circuitos mais activos do jazz nacional, e 
talvez esse facto contribua para a enorme 
originalidade de uma música que começa a 
conquistar, lentamente, um lugar nos palcos 
mais importantes do país. São histórias com 
música o que aqui se ouve, com referências 
cinematográficas bem audíveis e assumidas.
If there is something that we can call chamber jazz, 
Slow is Possible can be an almost perfect example of 
it – “almost” because its references are not limited to 
jazz, but extend to the melodic appeal of pop and to 
the architecture of progressive rock, with a special 
attention to the timbral combinations that result from 
seven instruments played by musicians with classical 
training. The group was born in Beira Interior, away 
from the more active national jazz circuits, and perhaps 
this fact contributes to the enormous originality of 
their sound, that is slowly starting to win its place in the 
most important concert halls in the country. These are 
stories told through music, with perfectly audible and 
assumed cinematic references. 

€ 11 

Cartão Amigo €  8,25

08 Dom/Sun · 19:00 Sala 2
Chromb!
Hitchpop
O RITO DA PRIMAVERA · SPRING ON! NOVAS TENDÊNCIAS DO JAZZ

Chromb! (França)
Léo Dumont bateria
Camille Durieux piano, teclas
Lucas Hercberg baixo, efeitos
Antoine Mermet saxofone, voz

CHROMB! é apresentado oficialmente como um 
projecto de música de câmara dirigido a adultos 
emotivos e crianças selvagens, com um cabo na 
extremidade para se ligar à electricidade. Sem 
recusar nada desde o imediatismo da pop ao 
ruído mais caótico, é influenciado de igual modo 
por nomes como John Zorn, King Crimson, Pierre 
la Police ou Melt Banana. Este quarteto originário 
de Lyon, França, editou já dois álbuns e prepara 
agora o seu terceiro título.
CHROMB! is officially presented as a chamber music 
project for emotional adults and wild children with a 
cable at the end to be connected to electricity. Without 
rejecting anything, from the immediacy of pop to the 
most chaotic noise, it is uniformly influenced by the 
likes of John Zorn, King Crimson, Pierre la Police or Melt 
Banana. This quartet from Lyon, France, has edited two 
albums and is now preparing its third work.

Hitchpop (Portugal)
Miguel Ramos guitarra 
João Guimarães saxofone 
Marcos Cavaleiro bateria

Um suspense jazz à moda do realizador quase 
homónimo, os Hitchpop são um projecto 
experimental que desembrulha canções e 
improvisos. Dois jovens mas muito experientes 
valores do jazz, Marcos Cavaleiro e João 
Guimarães, juntam-se a uma figura activa 
do rock nacional – Miguel Ramos (Mesa, 
Supernada, Jorge Palma, NACO). O trio 
iniciou em 2012 a construção de um repertório 
desafiante que tem apresentado em vários 
palcos e festivais pelo país.
A jazz thriller that would delight the almost 
homonymous director, Hitchpop is an experimental 
project that unveils songs and improvisations. Two 
young but very experienced jazz figures, Marcos 
Cavaleiro and João Guimarães, get together with 
an active figure of the national rock scene – Miguel 
Ramos (Mesa, SuperNada, Jorge Palma, NACO). In 
2012, the trio started to build a challenging repertoire 
and has been presenting it in several stages and 
festivals across the country.

€  11

Cartão Amigo € 8,25
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07 Sáb/Sat + 08 Dom/Sun
Musical Hacking com 
openFrameworks 
SERVIÇO EDUCATIVO · FORMAR NA DIGITÓPIA*

Nuno Hespanhol formador

Sábado · Introdução à programação criativa
Domingo · Social Coding e Hackathon

Recorrendo à biblioteca em open source 
openFrameworks, serão abordados de modo simples 
conceitos e técnicas de criação de pequenos programas 
artísticos. Segue-se o trabalho com ferramentas como o 
Git e Github, úteis para desenvolver software em conjunto 
e para processos colaborativos. Haverá também uma 
sessão de musical hacking, com a modificação de 
projectos open source já disponíveis e o desenvolvimento 
de ideias dos participantes.
Resorting to the openFrameworks open source library it 
is possible to address in simple terms some concepts and 
techniques for creating small artistic programs. This first step is 
followed by the utilization of tools such as Git and Github, which 
are useful to develop software and collaborative processes. 
There will also be a musical hacking session, with the modification 
of open source projects that are already available and the 
developing of some of the ideas of the participants.

11:30 Sala de Ensaio 10

€ 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

07 Sab/Sat · 20:30 Restaurante Casa da Música
Soul Train Party

A sonoridade dos anos mágicos do Soul Train transporta-nos para uma festa dos 
anos 70 do famoso programa americano de TV, apresentado pelo venerável Don 
Cornelius. Os estilos de dança da época são abordados de forma especial. A noite 
conta com Funky Queen Nicinha, Groove Town e DJ Godzi. 
Welcome to the best party… Ladies and Gentleman… Welcome to the Soul Train!!!
The magical years of the Soul Train take us to a 70’s party of the famous American TV show, 
presented by the venerable Don Cornelius. The dance styles of those days are addressed in a 
special manner. Funky Queen Nicinha, Groove Town and DJ Godzi will liven up the evening.
Welcome to the best party... Ladies and Gentleman... Welcome to the Soul Train!!!

€ 35 Jantar+Soul Train Party

€ 10 Soul Train Party (a partir das 24:00)
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08 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 Serviço Educativo Apoio Institucional

08 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Cantar Abril  

– Canções com História

Grupo Canto D’Aqui, Orquestra Filarmónica de 
Braga, Coro de Pais do Conservatório Gulbenkian 
(Braga), Grupo Vocal Canto Décimo e Coro Vox Populi

A Sala Suggia celebra a liberdade num concerto que 
leva o público numa viagem musical entre o antes, o 
durante e o pós-25 de Abril, lembrando todos os que 
cantaram e impulsionaram através da música um dos 
marcos históricos nacionais mais importantes. O grupo 
bracarense Canto D’Aqui apresenta assim o fantástico 
legado dos que com canções marcaram a sua posição 
numa época importante de viragem em Portugal. Um 
concerto que reúne orquestra, solistas, um grupo 
tradicional e 3 coros, onde se revisitará Zeca Afonso, 
Adriano Correia de Oliveira, Paulo de Carvalho, Vitorino, 
Fausto, Sérgio Godinho e muitos outros. 

Sala Suggia celebrates freedom in a concert that 
takes the audience on a musical journey through the 
Carnation Revolution – before, during and after – 
remembering those who sang and prompted one of the 
most important national landmarks through music. The 
group from Braga, Canto D’Aqui, presents the fantastic 
legacy of those who stood their ground with songs in an 
important turning point in Portugal. A concert where 
the orchestra, the soloists, a traditional group and three 
choirs revisit the works of Zeca Afonso, Adriano Correia 
de Oliveira, Paulo de Carvalho, Vitorino, Fausto, Sérgio 
Godinho, and many others.

Promotor: Canto D’Aqui

€ 10

Cartão Amigo € 7,5 
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11 Qua/Wed + 22 Dom/Sun 
21:00 Sala Suggia
Michael Nyman

Michael Nyman é um dos nomes incontornáveis da 
música contemporânea, tido como um  compositor 
de excepção com uma obra vasta e reconhecida. 
O pianista regressa a Portugal para se apresentar 
a solo, um dos formatos onde tem recolhido os 
maiores elogios. A íntima relação que mantém com 
o piano manifestou-se ao longo da sua discografia e, 
sobretudo, na celebrada banda sonora para o filme 
O Piano de Jane Campion. Compositor de várias 
bandas sonoras e óperas, Nyman já foi distinguido 
com diversos prémios, contando como um dos 
momentos altos da carreira o concerto no evento 
Live Earth, em Quioto (2007). 

Michael Nyman is one of the leading names in 
contemporary music, an exceptional composer with 
a wide repertoire of recognized merit. The pianist 
returns to Sala Suggia for the second time for a solo 
performance, one of the formats for which he has been 
highly praised. The close relationship he maintains with 
the piano is evident throughout his discography and, 
above all, in the celebrated soundtrack of the film The 
Piano, by Jane Campion. Nyman composed various 
soundtracks and operas, and was awarded several 
prizes. One of the highlights of his career was the 
performance at the Live Earth concert, in Kyoto (2007).

Promotor: Uguru 

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 47,5

12 Qui/Thu · 22:00 Sala 2 
David Fonseca

Jukebox – As canções dos outros também são minhas

A iniciativa “+ Música + Ajuda” assume-se como um projecto inovador de 
responsabilidade social da Cais, que pretende conjugar o poder da música com 
a necessidade de despertar cidadãos, empresas e organizações para uma 
cidadania mais activa. A Sala Suggia volta a receber o festival solidário, num 
concerto que conta com David Fonseca, uma das mais carismáticas vozes da 
música portuguesa. Criador multifacetado, o cantautor leiriense consolidou a sua 
personalidade artística e imagem, criando uma dinâmica invulgar com o público. 
The “+ Música + Ajuda” initiative is an innovative project of social responsibility carried 
out by Cais that aims at combining the power of music with the need to call the attention of 
citizens, businesses and organizations to a more active citizenship. Sala Suggia welcomes the 
solidarity festival again in a concert with David Fonseca, one of the most charismatic voices of 
Portuguese music. The singer-songwriter and multifaceted musician from Leiria consolidated 
his artistic personality and image, creating an unusual dynamic with the public.

Promotor:  + Música + Ajuda / Associação Cais

€ 6

As noites de fado do Restaurante Casa da Música regressam com três 
intérpretes de eleição. O anfitrião Diogo Aranha, presença regular nas mais 
consagradas casas de fado do Porto e de Lisboa, partilha o palco com Filipa 
Tavares e Francisco Sobral, duas vozes que representam a melhor tradição 
da canção nacional com a sua sensibilidade, expressão e identidade. 
Fado returns to Casa da Música Restaurant with three praised interpreters. The host of 
the night, Diogo Aranha, who has sung in the most renowned fado houses of Porto and 
Lisbon, will be sharing the stage with Filipa Tavares and Francisco Sobral, two singers 
that represent the best tradition of fado with their sensitivity, expression and identity.

€ 35 (inclui jantar)

13 Sex/Fri · 20:30 Restaurante Casa da Música
Fado à mesa
Diogo Aranha, Filipa Tavares e Francisco Sobral
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ECHO Rising Stars
13-15 Mai

A European Concert Hall Organization (ECHO) reúne as 
mais importantes salas de concerto da Europa. Todos os 
anos, desde 1995, os seus programadores e directores 
artísticos escolhem um grupo de jovens intérpretes que 
representam a sua aposta naquela que será a futura geração 
de concertistas. Estes músicos apresentam-se depois numa 
digressão europeia que percorre a maior parte dessas salas, 
levando consigo as escolhas artísticas das salas que os 
nomearam e novas obras escritas para eles por compositores 
de renome internacional. 
Em 2016, apresentam-se na Casa da Música as mais 
diversificadas formações, desde a harpa a solo ao quarteto 
de cordas, passando pelo trio com piano, o piano solista, o 
violoncelo e o canto na voz de um barítono. Não perca as 
jovens promessas do circuito internacional, nomes com 
provas dadas nos mais prestigiados concursos internacionais 
e na mira das grandes editoras discográficas.
The European Concert Hall Organization (ECHO) congregates the 
most important European concert halls. Every year since 1995, the 
developers and art directors choose a group of young performers that 
represent their view of what the future generation of concert artists 
will be. These musicians will embark on an European tour through 
most of these concert halls, presenting the artistic choices of the 
institutions that have nominated them and new works written for them 
by internationally renowned composers.
In 2016, the most diverse formations will perform at Casa da Música: 
solo harp, string quartets, piano trios, solo piano, cello and the voice of 
a baritone. Do not miss the performance of young international talents 
that have proven their worth in the most prestigious international 
competitions and are already being targeted by the big record labels.

13 Sex/Fri · 21:00 Sala 2
Trio Catch
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg, 
Kölner Philharmonie, Festpielhaus 
Baden-Baden e Konzerthaus Dortmund 
apresentam:
Trio Catch
Boglárka Pecze clarinete
Eva Boesch violoncelo 
Sun-Young Nam piano

Christophe Bertrand Sanh 
John Bull (arr. Márton Illés) In Nomine XII 
Johannes Maria Staud Wasserzeichen  
(estreia nacional)
L. van Beethoven Trio op.11 “Gassenhauer”

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

BILHETE FESTIVAL € 30



14 Sáb/Sat · 12:00 Sala 2
Cathy Krier
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Philharmonie Luxembourg apresenta:
Cathy Krier piano

Jean-Philippe Rameau Suite em Sol
Denis Schuler L’autre rivage (estreia nacional)
György Ligeti Musica Ricercata

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

14 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2
Harriet Krijgh
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Wiener Konzerthaus  
e Musikverein Wien apresentam:
Harriet Krijgh violoncelo
Magda Amara piano

Felix Mendelssohn Sonata  
para violoncelo e piano nº 2, op.58
Johanna Doderer break on through,  
DWV 95 (estreia nacional)
César Franck Sonata em Lá maior  
para violoncelo e piano 

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

14 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2 
Quatuor Zaïde
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Philharmonie de Paris apresenta:
Quatuor Zaïde
Charlotte Juillard violino 
Leslie Boulin-Raulet violino
Sarah Chenaf viola 
Juliette Salmona violoncelo

Francesca Verunelli Quarteto de cordas nº 2 (estreia nacional)
L. van Beethoven Quarteto op.130 e Grande Fuga op.133

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25

25
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15 Dom/Sun · 16:00 Sala 2 
Remy Van Kesteren 
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Concertgebouw Amsterdam e  
Palais des Beaux-Arts Bruxelles 
apresentam:
Remy Van Kesteren harpa

Programa: Música Callada – homenagem a  
Federico Mompou

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

15 Dom/Sun · 18:00 Sala 2
Benjamin Appl & James Baillieu 
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Barbican Centre London apresenta:
Benjamin Appl barítono
James Baillieu piano

Canções de Franz Schubert, Nico Muhly e Robert Schumann

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

14 Sáb/Sat
Gamelão
SERVIÇO EDUCATIVO 
WORKSHOPS MÚSICA EM FAMÍLIA*

Philippe Martins formador

Com inúmeras percussões autónomas, 
mas infinitamente ligadas, o gamelão é 
grandeza e sensibilidade. É o exemplo 
de família. Acessível a qualquer pessoa, 
revela a sua identidade sonora, exótica, 
quando tocado por todos. Esta é 
sempre uma oficina especial, de união, 
orientada por Philippe Martins, formador 
luso-francês da Cité de La Musique (Paris).
With numerous autonomous but infinitely 
connected percussions, the gamelan embodies 
greatness and sensitivity. It is the example 
of family. Accessible to anyone, it reveals his 
sonorous and exotic identity when played by 
everyone. This is always a special workshop, 
characterized by its unifying aspect and 
directed by Philippe Martins, Portuguese/French 
instructor from Cité de la Musique (Paris).

10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2

€ 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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14 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Primeiras Sinfonias
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical 

Sergei Rachmaninoff Sinfonia de Juventude, em Ré menor
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 1, Clássica
-
Alfred Schnittke Sinfonia nº 1 

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Fernando Lapa

O lendário maestro Leonard Bernstein dizia que a Sinfonia Clássica era uma das partituras 
mais divertidas de sempre e que sempre o fazia rir. Prokofieff conseguiu recriar o ambiente 
das grandes sinfonias do período Clássico, recuperando as instrumentações, as formas e 
os ritmos do século XVIII, a própria linguagem tonal e o ambiente geral, com um toque do 
modernismo que despontava na Europa. Uma obra de génio. 
A Primeira Sinfonia de Schnittke é claramente uma obra do nosso tempo. Também nela 
pairam as influências de diversos compositores do passado, citações de Chopin, Johann 
Strauss e Tchaikovski às quais se juntam coreografias dos músicos que se transformam 
numa espécie de manifesto. 
Rachmaninoff era um jovem estudante com 17 anos de idade quando escreveu o primeiro 
andamento de uma Sinfonia. A influência de Tchaikovski é nítida e o poema sinfónico 
Francesca da Rimini é apontado como modelo desta sinfonia incompleta mas cuja beleza 
justificou bem a sua inclusão no repertório.
The legendary conductor Leonard Bernstein said that the Classical Symphony was one of the funniest 
scores ever and that always made him laugh. Prokofiev managed to recreate the atmosphere of the 
great symphonies of the Classical period, recovering the instrumentation, the forms, the rhythms, the 
very tonal language and the general setting of the 18th century, with a touch of the modernism that was 
looming in Europe. Schnittke's First Symphony is clearly a work of our time. The influences of various 
composers of the past also hover over it, as well as quotes by Chopin, Johann Strauss and Tchaikovsky 
joined by the choreography of the musicians that became a kind of manifesto.
Rachmaninov was a young student of 17 years of age when he wrote the first movement of a symphony. 
The influence of Tchaikovsky is clear and the symphonic poem Francesca da Rimini is said to be the 
model of this incomplete symphony whose beauty justified its inclusion in the repertoire.

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

TRIBUTO ALFRED SCHNITTKE IV

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

€ 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

Babysitting Musical € 5  

Enquanto os adultos assistem 

ao concerto, as crianças dos 

3 aos 10 anos participam em 

sessões de descoberta e 

criação musical



31

15 Dom/Sun
Era uma vez…
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

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 1

15 Dom/Sun · 17:15 Cibermúsica
Sofia Lourenço
Lançamento do disco "Daddi / Viana da 
Mota - Portuguese Piano Music" 

Apresentação Rui Vieira Nery

Ao longo das últimas duas décadas Sofia Lourenço tem sido 
responsável por uma série de importantes contribuições discográficas 
para o património musical português. A Cibermúsica recebe o 
lançamento do novo disco, Daddi/Viana da Mota: Portuguese Music 
For Piano, com apresentação de Rui Vieira Nery. Lançado pela Grand 
Piano (série "premium" do grupo Naxos), distribuído pela Companhia 
Nacional da Música e com produção musical e executiva da ARTWAY, 
o álbum dá particular destaque aos primeiros registos fonográficos de 
música para piano de Daddi.
Over the past two decades Sofia Lourenço has contributed immensely for the 
Portuguese musical heritage. Cibermúsica welcomes the release of her new 
album, Daddi/Viana da Mota: Portuguese Music for Piano, presented by Rui 
Vieira Nery. Released by Grand Piano ("premium" series of Naxos), distributed 
by Companhia Nacional de Música and produced by ARTWAY, the album gives 
particular emphasis to the first recordings for piano by Daddi.

Entrada Livre

€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

17 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Quarteto de Cordas  
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Joseph Haydn Quarteto de cordas em Dó maior, op.33 nº 3
Eurico Carrapatoso In Illo Tempore
Alfred Schnittke Quarteto de cordas nº 3 

Ao longo de 2016, o Quarteto de Cordas de Matosinhos 
celebra o Ano Rússia apresentando em todos os seus 
recitais um dos célebres Quartetos Russos de Haydn 
e um quarteto de um grande compositor russo. O ciclo 
abre com o Quarteto “O Pássaro”, assim designado 
pela semelhança entre os temas do seu primeiro 
andamento e o canto dos pássaros.  
A presença da música de autores portugueses é 
outra constante nos programas, sendo esta uma 
oportunidade para escutar a obra que Eurico 
Carrapatoso escreveu para o Quarteto de Matosinhos.
A síntese entre a música do passado e do presente, 
marcada por uma influência da música tradicional e de 
raiz popular, encontra no Quarteto nº 3 de Schnittke 
um exemplo perfeito, razão pela qual esta obra é das 
mais conhecidas que o compositor russo escreveu. 

Throughout 2016, Quarteto de Cordas de Matosinhos 
celebrates the Year of Russia presenting in all its 
recitals one of the famous Russian Quartets by Haydn 
and a quartet by a great Russian composer. The cycle 
begins with the Quartet “The Bird”, designated as 
such due to the similarity between its first movement 
and the singing of birds.  
The music of Portuguese authors is also constantly 
present in the programs, representing an opportunity 
to listen to the piece that Eurico Carrapatoso wrote 
for Quarteto de Matosinhos.
The synthesis between the music from the past 
and from the present, marked by the influence of 
traditional and folk music, finds a perfect example in 
Schnittke’s Quartet No. 3, which is why this is the most 
famous work written by the Russian composer.

€ 8 · Cartão Amigo € 6

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

Cartão BPI € 6,4 · Jantar+Concerto € 25
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17 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia
Peter Murphy

Peter Murphy, um dos mais icónicos nomes do rock britânico, apresenta-se na Sala 
Suggia, onde revisita quatro décadas recheadas de êxitos. O músico que se tornou 
mítico como vocalista dos Bauhaus iniciou a sua carreira a solo no início dos anos 
80, sendo hoje autor de vários álbuns de sucesso, entre eles os aclamados Deep, 
Love Hysteria ou Holy Smoke. Em formato de um concerto intimista, Peter Murphy 
promete reviver alguns dos principais temas da sua carreira, num espectáculo que 
tem tudo para ser imperdível. 
Peter Murphy, one of the most iconic names in British rock, will present four decades of hits 
at Sala Suggia. The musician that became legendary as the lead singer of Bauhaus started 
his solo career in the early 80’s. He is the author of several successful albums, including the 
acclaimed Deep, Love Hysteria or Holy Smoke. In an intimate concert, Peter Murphy will revive 
some of the main hymns of his career in a must see performance. 

Promotor: Everything is New

€ 35

Cartão Amigo € 26,25

19 Qui/Thu · 21:00 Sala 2
Elias

Elias é mais um sinal de uma geração educada na imensa 
fonte pop-rock, com derivações mais acústicas e folk 
no seu caso específico, mas cujas referências assentam 
na língua de Camões. Pelos recantos melódicos e 
rítmicos do seu álbum de estreia, Talvez Queiras Ficar, 
passam experientes convidados, mas o trunfo principal 
talvez esteja mesmo na ponta da caneta e da língua 
de Elias: canções com alma sem serem fadistas, com 
poesia sem serem difíceis, com ideias novas sem 
serem complicadas. Já o conhecíamos de temas como 
“Cientista Profissional” ou “Quem te Disse?”, mas na 
sua bagagem há muitas outras pérolas prontas a ser 
descobertas pelos nossos ouvidos.
Elias is another testimony of a generation educated in the great 
pop-rock culture, in this particular case with a more acoustic and 
folk approach, whose references are based on the language of 
Camões. The melodic and rhythmic junctions of his debut album, 
Talvez Queiras Ficar, include some renowned guests, but the 
main asset is probably on the tip of his pen or, perhaps, on the tip 
of his tongue: soulful songs that aren’t fado, with great poetry that 
isn’t difficult, with new ideas that aren’t complicated. We already 
knew him from songs like “Cientista Profissional” or “Quem te 
disse?”, but in his baggage there are many other gems ready to 
be discovered.

Promotor: Uguru

€ 10

Cartão Amigo € 7,5  
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20 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Clássicos de Viena
SÉRIE CLÁSSICA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Christoph Altstaedt direcção musical 
António Rosado piano

Joseph Haydn Sinfonia nº 104, Londres
W. A. Mozart Concerto para piano e orquestra nº 23, em Lá maior, KV 488 
-
L. van Beethoven Sinfonia nº 7

Mecenas Ciclo  
Deutche Bank

Haydn, Mozart e Beethoven permanecem como a tríade de compositores mais 
popular da história da música, sendo associados ao Classicismo e à chamada 
Primeira Escola de Viena, rivalizando entre si as preferências do grande público. 
Em programa estão algumas das suas composições mais conhecidas. O pianista 
António Rosado interpreta o célebre Concerto em Lá maior de Mozart, cujo 
andamento lento constitui um dos mais belos sicilianos de todo o repertório. 
Tentar eleger a melhor peça entre este concerto e as duas sinfonias de Haydn e 
Beethoven em programa é uma tarefa aparentemente impossível. Já conhecer 
a interpretação do maestro Christoph Altstaedt, uma recente revelação no 
universo da direcção musical que tem reunido a unanimidade da crítica da 
especialidade, surge-nos como uma proposta imperdível. 
Haydn, Mozart and Beethoven continue to be the most popular triad of composers in 
music history, associated to Classicism and the so-called First Viennese School, dividing 
the preferences of the public. The programme includes some of their best-known 
compositions. The pianist António Rosado performs Mozart’s famous Concerto in A major, 
whose slow movement is one of the most beautiful sicilianos of the entire repertoire. Trying 
to choose the best piece between this concerto and the two symphonies by Haydn and 
Beethoven is a seemingly impossible task. The interpretation of conductor Christoph 
Altstaedt, a recent revelation in the world of musical direction that has gathered the 
unanimous praise of the critics, is an unmissable proposal.

“Altstaedt comunicou sempre de 
perto com a orquestra e dirigiu a 
sinfonia de Haydn ‘com spirito’”
Frankfurter Neue Presse

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Jovem/Sénior € 16,15

Cartão Estudante € 15,2

Cartão BPI € 15,2

Jantar+Concerto € 34,5
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21 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Coral de Letras da Universidade do Porto
Concerto Comemorativo do 50º Aniversário 

José Luís Borges Coelho direcção musical 

Dirigido desde a sua fundação pelo maestro José Luís 
Borges Coelho, o Coral de Letras da Universidade 
do Porto completa este ano 50 anos de um percurso 
intenso com concertos em todo o país e digressões 
internacionais. O repertório vasto e ecléctico é uma das 
características marcantes do coral, que desde o início fez 
da música portuguesa o seu eixo central. Neste concerto 
comemorativo podemos ouvir algumas das obras mais 
emblemáticas deste repertório. 
Directed by conductor José Luís Borges Coelho since its 
foundation, Coral de Letras da Universidade do Porto is 
celebrating 50 years of an intense journey with concerts 
throughout the country and international tours. The vast and 
eclectic repertoire is one of the striking features of the group, 
which has made Portuguese music its central axis since the 
beginning. This commemorative concert includes some of the 
most emblematic works of this repertoire.

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

22 Dom/Sun
Sheiks do Shake
SERVIÇO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS*

Joaquim Alves e Jorge Queijo direcção artística
Artur Carvalho, Joaquim Alves, Jorge Queijo,  
Miguel Ramos e Paulo Neto interpretação
Mafalda Ramos cenário, adereços e figurinos

É dia de mil e uma noites. Há um tapete mágico, um génio 
da lâmpada. Há homens das Arábias, aventuras ao ritmo 
do Oriente. Depois de um bem-sucedido workshop, os 
Sheiks apresentam-se em concerto com um shake que 
soa a dum dum takata dum takata…
It’s time for Arabian nights. There is a magic carpet, a lamp genie, 
Arabian characters and adventures to the rhythm of the East. 
After a successful workshop, the Sheiks perform a concert with a 
shake that sounds like a dum dum takata dum takata…

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.
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22 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Sinfónica
A 7ª de Beethoven
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Christoph Altstaedt direcção musical 
Concerto comentado por Helena Marinho

L. van Beethoven Sinfonia nº 7

Patrocinador Sinfónica ao 
Domingo CONTINENTE

A estreia da Sinfonia nº 7 de Beethoven foi um daqueles momentos da 
história da música memoráveis a vários níveis. Decorreu a 8 de Dezembro 
de 1813, na Grande Sala da Universidade de Viena, num concerto a favor 
dos soldados feridos na batalha de Hanau. A grandiosa introdução do 
primeiro andamento, a imparável e misteriosa procissão que é o segundo 
andamento, a exuberante alegria do terceiro e a alucinante energia do quarto 
soaram perante um público que aplaudiu entusiasticamente. O concerto foi 
organizado por Maelzel, o inventor do metrónomo, e na orquestra tocavam 
alguns dos maiores músicos daquele tempo, nomeadamente Salieri, Spohr 
e Meyerbeer. Foi um sucesso triunfal. E esse sucesso repete-se hoje em dia 
sempre que esta fabulosa sinfonia é alvo de uma grande interpretação.
The premiere of Beethoven’s Symphony No. 7 was one of those memorable moments in 
the history of music at various levels. It took place on December 8, 1813, at the University 
of Vienna, in a concert honouring the wounded soldiers of the battle of Hanau. The grand 
introduction of the first movement, the irrepressible and mysterious procession that is 
the second movement, the exuberant joy of the third and the exhilarating energy of the 
fourth were performed before an audience who applauded enthusiastically. Maelzel, the 
inventor of the metronome, organized the concert and some of the greatest musicians 
of that time were playing in the orchestra, including Salieri, Spohr and Meyerbeer. It 
was a triumphant success. And this success is repeated today, whenever this fabulous 
symphony is the object of a sublime interpretation.

€ 7,5 · Cartão Amigo € 5,63

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)
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24 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Romeu Costa e Fernando Ramos
Crossover
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Romeu Costa e Fernando Ramos têm estado 
envolvidos em projectos de vanguarda em torno 
do saxofone, procurando estimular a composição 
de novas obras. Nesta sua actividade privilegiam 
a exploração de todo o potencial do instrumento, 
bem como de uma estética artística actual. 
Acompanhados por todo um mundo electrónico, 
interagem em palco como duas personagens 
(saxofones alto e barítono), apresentando um 
programa inovador e estimulante com obras 
maioritariamente escritas para este projecto. 
Para a segunda parte do concerto convidam o 
Flux Ensemble, com o qual exploram infindáveis 
e surpreendentes possibilidades expressivas 
em estreias mundiais de obras de Dimitris 
Andrikopoulos e Jeffery Davis, terminando com a 
interpretação de SunFlower II de Carlos Azevedo.

Romeu Costa and Fernando Ramos have been 
engaged in cutting-edge projects with the saxophone, 
hoping to motivate the composition of new works. In 
order to do that, they try to explore the full potential 
of the instrument in a modern artistic aesthetic. 
Accompanied by a whole electronic world, they 
interact on stage as two characters (alto and 
baritone saxophones), presenting an innovative 
and challenging programme with works that were 
mostly written for this project. They invited Ensemble 
Flux for the second part of the concert, with whom 
they explore endless and surprising expressive 
possibilities in world premieres of pieces by Dimitris 
Andrikopoulos and Jeffery Davis, ending with the 
interpretation of SunFlower II by Carlos Azevedo.

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Romeu Costa e Fernando Ramos saxofones
 
Dimitris Andrikopoulos Apneia
Paulo Bastos Baritnok
Jeffery Davis Trickery for a Dishonest End 
Chiel Meijering Het vocht verdwijnt niet door een  
vrouw te nemen
 -
Flux Ensemble
Fernando Ramos direcção musical
 
Dimitris Andrikopoulos Acheron (estreia mundial)
Jeffery Davis Castalia (estreia mundial)
Carlos Azevedo SunFlower II

28 Sáb/Sat 16:00 Sala 2
Terra: um planeta  
com vida
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS*

Curso de Música Silva Monteiro direcção artística
Andreia Sousa, Óscar Rodrigues, Liliana Rocha, 
Victor Gomes e Névio Silva direcção musical
Alunos do Curso de Música Silva Monteiro 
interpretação
Rute Pimenta encenação 
Escola Fontes Pereira de Melo, Universidade de 
Stord, Universidade de Stavanger, Ópera Nacional 
de Bergen, Fundação Dr. António Cupertino de 
Miranda e Casa da Música parceiros

É uma ópera científica, a matéria escolar a entregar-se 
à Arte. É a Pegada Cultural a desejar-se indelével no 
Ensino, sobre a Terra que merece cuidados. Concebido 
por alunos do 5º ao 8º ano, o espectáculo tem libreto 
criado a partir dos programas curriculares de Ciências. 
Realizado com o apoio dos EEA Grants e da DGArtes, e 
unindo instituições nacionais e europeias, é a expressão 
do projecto Write a Science Opera da RESEO – 
European Network for Opera and Dance Education.
It is a scientific opera; a school subject surrendering to Art. It is 
the Cultural Footprint hoping to be indelible while imparting the 
knowledge that Earth deserves to be looked after. The opera 
was created  by students from the 5th to the 8th grade, and 
the libretto derives from the science curricular programs. With 
the support of EEA Grants and DGArtes, and establishing the 
connection between national and European institutions, this is 
the expression of the project Write a Science Opera by RESEO 
– European Network for Opera and Dance Education.

€ 7,5

Menores de 18 anos € 5

*Espectáculos destinados a famílias 

e público geral que cruzam a música 

com outras linguagens de palco.
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28 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Música em tempo de guerra
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical 

Erkki-Sven Tüür Le poids des vies non vécues
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 7, Leninegrado

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pereira

A Sinfonia Leninegrado é possivelmente a composição mais célebre 
do grande compositor russo Dmitri Chostakovitch. Após a estreia de 
grande sucesso na União Soviética, a sinfonia foi tocada pelas grandes 
orquestras mundiais e transmitida pelas rádios inglesa e norte-americana 
em interpretações dirigidas por maestros tão célebres quanto Sir Henry 
Wood e Arturo Toscanini. Escrita durante o cerco a Leninegrado, a 
Sinfonia permanece como um hino à resistência contra o nazismo. Neste 
enquadramento, é espantoso o bom humor com que esta fabulosa sinfonia 
surpreende os ouvintes. 
O programa abre com a estreia nacional de uma obra muito recente, escrita 
em 2015 pelo compositor estónio Erkki-Sven Tüür para assinalar o centenário 
da Primeira Grande Guerra.
The "Leningrad" Symphony is possibly the most famous composition of Russian 
composer Dmitri Shostakovich. Following its highly successful premiere in the Soviet 
Union, the Symphony was played by the world's greatest orchestras and broadcast by 
the British and North American radio stations with interpretations directed by renowned 
conductors such as Sir Henry Wood and Arturo Toscanini. Written during the siege of 
Leningrad, it remains a hymn to the resistance against Nazism. In this setting, the good 
humor with which this fabulous symphony surprises its listeners is astonishing.
The programme begins with the national premiere of a very recent work, written in 2015, 
by the Estonian composer Erkki-Sven Tüür to mark the centenary of the First World War.

€ 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

Babysitting Musical € 5 · Enquanto os adultos 

assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 

anos participam em sessões de descoberta  

e criação musical
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29 Dom/Sun · 10:00-18:00 Vários espaços
103 teclistas para D. Helena
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS*

Maratona de concertos de instrumentos de 
tecla com alunos das Escolas Vocacionais

€ 1

*Espectáculos destinados a famílias e 

público geral que cruzam a música com 

outras linguagens de palco.

Mais um ano e mais uma edição, aumentada, da nossa 
maratona de instrumentos de tecla. Criada pelo 100.º 
aniversário de nascimento de Helena Sá e Costa, 
esta celebração conta, de ano para ano, com mais 
participantes, de todo o país. Como numa boa Casa 
há sempre lugar para quem deseja entrar, abrimos as 
portas a todos, sejam 103 ou cento-e-muitos… 
Another year, another edition – a bigger one – of our keyboard 
instruments marathon. Created on the 100th anniversary of 
the birth of Helena Sá e Costa, this celebration is gathering 
more participants from across the country every year. There is 
always room for anyone who wants to join us. Our door is always 
open, whether they are 103 or many more…

29 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Boris Berezovsky
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Béla Bartók Sonata
Edvard Grieg Sete peças líricas
Edvard Grieg Três danças norueguesas
-
Domenico Scarlatti 3 Sonatas
Igor Stravinski Sonata em Dó maior
Igor Stravinski Petruchka

Vencedor da Medalha de Ouro do Concurso Internacional 
Tchaikovski de Moscovo, em 1990, Boris Berezovsky 
conquistou os palcos mundiais com o repertório mais 
virtuosístico da literatura pianística. Destilando uma 
facilidade estonteante e um domínio absoluto do teclado, 
Berezovsky tornou-se numa lenda viva dos festivais de 
música e consagrou-se como um dos mais aclamados 
intérpretes dos Românticos e dos grandes mestres russos. 
No seu regresso à Casa da Música, onde actuou em 2010, 
o pianista russo toca os seus compositores de eleição, 
percorrendo algumas das mais conhecidas Peças Líricas 
de Grieg, incluindo Butterfly, Berceuse, March of the Dwarfs 
ou Wedding day. O recital culmina com a mítica Petruchka 
de Stravinski, um marco de dificuldade transcendente no 
repertório dos virtuosos.
Winner of the Gold Medal of the International Tchaikovsky 
Competition in Moscow, in 1990, Boris Berezovsky has conquered 
the international stages with the most virtuosic piano repertoire. 
With a stunning ability and an absolute mastery of the keyboard, 
Berezovsky has become a living legend of music festivals and 
one of the most acclaimed interpreters of the Romantic and the 
great Russian masters. On his return to Casa da Música, where he 
performed in 2010, the Russian pianist will perform his favourite 
composers, covering some of the most famous Lyric Pieces 
by Grieg, including Butterfly, Berceuse, March of the Dwarfs or 
Wedding day, and some beloved pieces by Tchaikovsky. The 
recital ends with Stravinsky’s mythical Petrushka, a landmark of 
transcendent difficulty in the repertoire of the virtuosi.

“O verdadeiro sucessor dos 
grandes pianistas russos 
do passado.” Gramophone

€ 22

Cartão Amigo € 16,5

Jovem/Sénior € 18,7

Cartão Estudante € 17,6

Cartão BPI € 17,6

Mecenas Ciclo  
Piano Fundação EDP
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30 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia
Academia de Música 
de Costa Cabral
CONCERTO ESCOLAR

A Academia de Música de Costa Cabral é uma das mais importantes escolas do 
ensino artístico especializado de música em Portugal. Com cerca de 700 alunos, 
distribuídos por todos os regimes de frequência, do pré-escolar ao 12º ano, a 
AMCC tem apresentado na Sala Suggia inúmeros concertos, proporcionando ao 
público experiências enriquecedoras.
Academia de Música de Costa Cabral is one of the most important schools of artistic 
education specialized in music in Portugal. With about 700 students divided in all frequency 
regimes, from preschool to the final year of secondary education, the AMCC has presented 
numerous concerts at Sala Suggia, providing enriching experiences to the audience.

Promotor: AMCC

€ 5

Jantar+Concerto € 22,5

Untitled-2   1 11/04/16   16:59



Norte Magnético
Porto – Guimarães – Vila Real

03 Mai Ter/Tue
21:00 Casa da Música
Porto
CICLO JAZZ

29 Mai Dom/Sun
18:00 Casa da Música
Porto
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Jack DeJohnette
An Evening Of Solo Piano

Boris Berezovsky Piano

Béla Bartók Sonata
Edvard Grieg Sete peças líricas
Edvard Grieg Três danças norueguesas
-
Domenico Scarlatti 3 Sonatas
Igor Stravinski Sonata em Dó maior
Igor Stravinski Petruchka

O Norte Magnético é uma parceria entre a Direcção Regional 
de Cultura do Norte, as Câmaras Municipais de Guimarães 
e Vila Real e a Fundação Casa da Música, para criar, fidelizar 
e cruzar públicos através da partilha de uma programação 
músical ímpar, de elevada exigência artística.
Para o público de Guimarães e Vila Real é uma excelente 
oportunidade de conhecer o projecto da Casa da Música. 
Para a população do Porto, de descobrir o que de melhor se 
apresenta em Guimarães e Vila Real.

10 Mai Ter/Tue · 18:30
Prova de vinhos  

Prova + Jantar

Casa de Paços Loureiro e Arinto 2015
Casa do Capitão Mor Alvarinho 2015
Quinta Vale da Raposa Reserva 2012
Quinta da Gaivosa 2013
 
€ 22 (inclui jantar depois da prova)

O Restaurante Casa da Música tem novos 
menu e carta de vinhos. Venha conhecê-los.

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

12:30 – 15:00

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
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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

Dom 12:30–15:00

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 Sala Suggia: € 2,50, válido para um período 

máximo de estacionamento de 3,5 horas consecutivas, entre 

as 19:00 e as 01:00. O bilhete de evento fica disponível 90 

minutos antes e até 15 minutos depois do início do concerto.

DESCONTOS  RESTAURANTE

Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o período de 

estacionamento entre as 12:30 e as 15:30.

Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o período de 

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

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada. 

Uma vez iniciados, não será permitida a entrada na sala, 

excepto no intervalo ou quando o programa o permitir.

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta

agenda poderão estar sujeitos a alterações.

Se desejar ser incluído na nossa

mailing list, envie um e ‑mail para:

info@casadamusica.com

—

Fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

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

per person

DISCOUNTS
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.

CIN S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,  

 INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

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

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

PATHENA / I2S / VORTAL

RAR 

SONAE SIERRA –  PATRONO DO MAESTRO TITULAR  

DO REMIX ENSEMBLE – PETER RUNDEL

THYSSENKRUPP –  PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA  

SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 

A Casa da Música é membro de



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 
das Visitas Guiadas

Mecenas 
Música Coral

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 Educativo

Norte Magnético financiado por

Mecenas 
dos Programas de Sala


