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JUNHO

01 Qua/Wed Abertura Café Casa da Música – 
DJ Sininho 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

02 Qui/Thu Viviane 
Promotor: Ampla Portugal

02 Qui/Thu Escola Profissional de Música 
de Espinho
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

03 Sex/Fri Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Serenatas

03 Sex/Fri Alright Gandhi
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

04 Sáb/Sat Hailey Tuck 
Promotor: Incubadora d’Artes

04 Sáb/Sat Florentino 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

05 Dom/Sun Bebé Waka 
Serviço Educativo 

05 Dom/Sun Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
O carteiro de Mozart

05 Dom/Sun Idipsumúsica

05 Dom/Sun Conservatório de Música 
do Porto 
Concerto de Encerramento 
do Ano Escolar

06 Seg/Mon Kamasi Washington 
Promotor: Uguru

08 Qua/Wed Conservatório de Música da Jobra 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

09 Qui/Thu Mariana Vergueiro 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

10 Sex/Fri Fado Violado 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

21 Ter/Tue Remix Ensemble Casa da Música 
Grandes solistas

22 Qua/Wed Academia de Música 
de Costa Cabral 
Promotor: AMCC

22 Qua/Wed Escola de Música 
Valentim de Carvalho 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

23 Ter/Tue Banda Sinfónica Portuguesa 
Concerto de S. João

23 Qui/Thu DJ Rodrigo Affreixo
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

24 Sex/Fri Francisco Sobral 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

25 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica Portuguesa

25 Sáb/Sat Concerto Sinfónico 
Arrábida Shopping 20 anos
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

25 Sáb/Sat Palankalama
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

26 Dom/Sun Era uma vez… 
Serviço Educativo 

26 Dom/Sun Orquestra Barroca 
Casa da Música 
Na corte de Catarina, a Grande

27 Seg/Mon Fernando Costa e Luís Costa

28 Ter/Tue Borealis Ensemble 
Música nova para instrumentos antigos

29 Qua/Wed Escola de Música 
Valentim de Carvalho
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

30 Qui/Thu Música sem Fronteiras
Concerto de Orquestras 
e Coros em apoio aos refugiados

30 Qui/Thu Gileno Santana e Tuniko Goulart
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

JULHO

01 Sex/Fri Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
O Concerto de Suggia

01 Sex/Fri Ela Vaz 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

02 Sáb/Sat Maratona de Violoncelistas 
Serviço Educativo 

02 Sáb/Sat Fado à Mesa
Diogo Aranha, Cátia de Oliveira 
e Joaquim Macedo

02 Sáb/Sat Duquesa 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

03 Dom/Sun Empire State Youth Orchestra 
Promotor: Empire State Youth Orchestra

06 Qua/Wed Ensemble de Trompas da ESMAE 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

07 Qui/Thu Salvador Sobral/Excuse Me 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

08 Sex/Fri Rui Oliveira 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

09 Sáb/Sat Lola Lola 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

10 Dom/Sun Sonópolis 
Serviço Educativo 

11 Seg/Mon Academia de Música 
de Costa Cabral 
Promotor: AMCC

12 Ter/Tue Trio de Gonçalo Marques + 
Jacob Sacks (piano) 
Fim de Tarde · Novos valores do jazz

12 Ter/Tue Damien Rice 
Promotor: Everything is New

11 Sáb/Sat Jota Erre 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

12 Dom/Sun Na ponta dos dedos 
Serviço Educativo 

12 Dom/Sun Coro Casa da Música 
Cântico do Sol

14 Ter/Tue Ricardo Gordo 
Fim de Tarde · Novos valores 
da guitarra portuguesa

14 Ter/Tue Grupo Coral Alma de Coimbra

15 Qua/Wed Escola de Música Valentim de Carvalho 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

16 Qui/Thu Madur 
Promotor: Fabulastic Blue Productions

16 Qui/Thu Nuno Costa Trio 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

17 Sex/Fri Academia de Música 
de Costa Cabral 
Promotor: AMCC

17 Sex/Fri Diogo Aranha 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

18 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
A 7ª de Prokofieff

18 Sáb/Sat Romani 2.0
Serviço Educativo 

18 Sáb/Sat Celina da Piedade 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

19 Dom/Sun Pequenos Piratas 
Serviço Educativo 

19 Dom/Sun Orquestra Jazz de Matosinhos 
& Sérgio Godinho 
Ciclo Jazz

21 Ter/Tue “Making Light of Mathematics”
Conferência por Michael Berry



12 Sex/Fri Rui Oliveira 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

13 Sáb/Sat Los Waves
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

18 Qui/Thu Nega Jaci 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

19 Sex/Fri Ela Vaz 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

20 Sáb/Sat Saulo Haikai 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

25 Qui/Thu Liftoff 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

26 Sex/Fri Fado Violado 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

27 Sáb/Sat Filho da Mãe 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

SETEMBRO

01 Qui/Thu Metamorfose 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

02 Sex/Fri –
06  Ter/Tue

III Academia de Verão 
Remix Ensemble

02 Sex/Fri Orquestra XXI

02 Sex/Fri Atlantihda 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

03 Sáb/Sat Mionia 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
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13 Qua/Wed Grupo de Percussão da Academia 
de Música de Vilar do Paraíso 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

14 Qui/Thu Lúcia Martinez Quarteto 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

15 Sex/Fri  + 
16 Sáb/Sat

Guilhermina Suggia e Pablo Casals, 
a paixão e a música 
Restaurante Casa da Música

15 Sex/Fri Orquestra de Balalaicas Ossipov

15 Sex/Fri Leiden
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

16 Sáb/Sat Rui Vilhena e os Aliados 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

17 Dom/Sun Orquestra Energia Fundação EDP

19 Ter/Tue Folefest 
Fim de Tarde · Música de Câmara

20 Qua/Wed Ensemble PerFisarmónica, 
da Escola de Música de Perosinho 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

21 Qui/Thu André Carvalho Quinteto 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

22 Sex/Fri Academia de Música 
de Costa Cabral 
Promotor: AMCC

22 Sex/Fri Patrícia Costa 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

23 Sáb/Sat Concurso Internacional Santa Cecília

23 Sáb/Sat André Rio 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

24 Dom/Sun Branford Marsalis Quartet 
with special guest Kurt Elling 
Ciclo Jazz

08 Qui/Thu André Santos  
feat. Tristan Renfrow 
& Matt Adomeit 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

09 Sex/Fri Concertos na Avenida 
Orquestra Jazz de Matosinhos 
& Convidado Surpresa

09 Sex/Fri Patrícia Costa 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

10 Sáb/Sat Concertos na Avenida 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

10 Sáb/Sat Bonga
Promotor: Ao Sul do Mundo

10 Sáb/Sat Rita Damásio 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

27 Qua/Wed Estágio Gulbenkian para Orquestra

28 Qui/Thu AP Quarteto
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

29 Sex/Fri Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
A família Prokofieff

29 Sex/Fri DJ Prokofiev + Mr Switch 
Bar Casa da Música

29 Sex/Fri Francisco Sobral 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

30 Sáb/Sat + 
31 Dom/Sun

Encontro de Bandas Filarmónicas

30 Sáb/Sat Maia Symphonic Techno
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

30 Sáb/Sat Lucas/Medeiros 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

AGOSTO

02 Ter/Tue Artur Pizarro piano

04 Qui/Thu The Amplectors 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

05 Sex/Fri Diogo Aranha 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

06 Sáb/Sat Orquestra D’Ouro
Promotor: Associação Filarmónica 
de Crestuma

06 Sáb/Sat YB Solo Project 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

11 Qui/Thu Mariana Vergueiro 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
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Verão na Casa
Summer at Casa da Música

O Verão na Casa arranca em Junho com a inauguração 
de um espaço renovado, o Café Casa da Música, com 
extensão para a esplanada e uma programação intensa 
ao longo de toda a estação. São concertos de jazz, 
fado, pop/rock, DJs ou escolas do ensino vocacional 
de música, todos eles no ambiente descontraído das 
noites de Verão. E é com o chamamento da música ao ar 
livre que na Sala Suggia se ouvirão serenatas célebres 
de Mozart e Tchaikovski, o louvor aos elementos com 
o Cântico ao Sol de Gubaidulina pelo Coro Casa da 
Música, ou a evocação da lua pelo Remix Ensemble 
dirigido por Heinz Holliger – na primeira visita do maestro 
e compositor suíço enquanto Artista em Residência na 
Casa da Música. As noites brancas de São Petersburgo 
ressoam no programa da Orquestra Barroca, inspirado 
na Corte de Catarina, a Grande, e que marca a estreia no 
Porto do violinista Dmitri Sinkovsky. Mas há mais solistas 
a abrilhantar este Verão, seja a violoncelista Stéphanie 
Huang, vencedora do Prémio Suggia, em concerto com 
a Orquestra Sinfónica, seja o pianista Artur Pizarro, num 
recital a solo, ou ainda o DJ britânico Mr Switch, que 
sobe ao palco na companhia da Sinfónica para a estreia 
mundial de uma nova obra de Gabriel Prokofiev. Outra 
estreia mundial a assinalar é uma encomenda ao Jovem 
Compositor em Residência 2016, António Breitenfeld 
Sá-Dantas, pela Orquestra Sinfónica.
As inesquecíveis canções de Sérgio Godinho estão no 
centro de um concerto da Orquestra Jazz de Matosinhos, 
e no que respeita precisamente ao jazz convém assinalar 
os concertos de Branford Marsalis com Kurt Elling e do 
saxofonista sensação Kamasi Washington. A noite de 
São João festeja-se mais uma vez com a Banda Sinfónica 
Portuguesa, e outros agrupamentos convidados ajudam 
a colorir este Verão: da Orquestra Sinfónica Portuguesa 
à Orquestra XXI, das sonoridades típicas do País Tema 
com a Orquestra de Balalaicas Ossipov à nova música 
para instrumentos antigos com o Borealis Ensemble, 
passando pela estreia do novo projecto Orquestra 
Energia Fundação EDP. A Casa da Música volta a sair 
de Casa para concertos especiais em várias cidades 
do Grande Porto, e o Verão termina em Setembro, ao 
ar livre, com os Concertos na Avenida dos Aliados pela 
Orquestra Sinfónica e OJM, esta com um convidado 
surpresa. Por sua vez, o Serviço Educativo repõe o 
espectáculo Romani em Matosinhos e regressa para 
encerrar o ano com a grande festa que é Sonópolis.

AF_PRESS_SB_CASADAMUSICA_151x216 OUT.indd   1 08/10/15   15:26

Summer at Casa da Música kicks off in June with 
the opening of a new space, Café Casa da Música, 
which expands to the terrace and has an intense 
program throughout the season. Jazz, fado and pop/
rock concerts, DJs or music schools, all in the relaxed 
atmosphere of balmy summer evenings. The call 
of the outdoors invades Sala Suggia with famous 
serenades by Mozart and Tchaikovsky, a praise 
to the elements with Gubaidulina’s Canticle of the 
Sun, in a performance of Coro Casa da Música, and 
the evocation of the moon by the Remix Ensemble 
conducted by Heinz Holliger – in what will be the first 
visit of the Swiss conductor and composer as Casa da 
Música’s Artist in Residence. The White Nights in St. 
Petersburg resound in the programme of Orquestra 
Barroca, inspired by the Court of Catherine the 
Great, and marking the debut of violinist Dmitri 
Sinkovsky in Porto. But there are more soloists that 
will brighten up this summer, like the cellist Stephanie 
Huang, winner of Prémio Suggia, in a concert with 
Orquestra Sinfónica, the pianist Artur Pizarro, in a 
solo recital, or the British DJ Mr Switch, who takes the 
stage alongside Orquestra Sinfónica for the world 
premiere of a new work by Gabriel Prokofiev. Another 
world premiere worthy of notice is one of the pieces 
commissioned to António Breitenfeld Sá-Dantas by 
Orquestra Sinfónica.
The unforgettable songs of Sérgio Godinho are the 
motif of a concert by Orquestra Jazz de Matosinhos. 
And there are also two unmissable jazz concerts 
by Branford Marsalis with Kurt Elling and the 
amazing saxophonist Kamasi Washington. São 
João is celebrated once again with Banda Sinfónica 
Portuguesa and other groups that will help colouring 
this summer: Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
Orquestra XXI, the typical sounds of the Theme 
Country with the Ossipov Balalaica Orchestra, new 
music for old instruments with the Borealis Ensemble, 
and the debut of a new project called Orquestra 
Energia Fundação EDP. Casa da Música invades the 
streets with special concerts in various cities around 
Porto, and the summer ends in September, outdoors, 
with concerts at Avenida dos Aliados by Orquestra 
Sinfónica and OJM with a special guest. In turn, the 
Education Service restores the show Romani in 
Matosinhos and ends the year with Sonópolis.
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01 Jun Qua/Wed · 21:30 Café Casa da Música/Palco Super Bock
Abertura do Café Casa da Música

DJ Sininho

DJ Sininho é a anfitriã da primeira noite do Verão 
na Casa e simultaneamente da inauguração do 
Café Casa da Música,  um espaço renovado que 
com a sua extensão para a esplanada apresenta 
uma programação intensa ao longo das noites de 
Verão. A DJ e produtora Sininho nasceu no Porto 
e é actualmente considerada uma das melhores 
DJs da Invicta. Os sets, imbuídos da energia 
e emoção que Sininho lhes incute, assentam 
maioritariamente no techno e noutras correntes 
da música electrónica.

Viviane é uma cantora, compositora e letrista portuguesa que se deu a conhecer com o 
grupo pop-rock Entre Aspas nos anos 90. Na última década, iniciou uma carreira a solo 
com percurso firme e coerente, espelhando a sua ideia muito pessoal de uma música 
nova, sem fronteiras. Uma música em que a tradição e a modernidade, o apelo das 
raízes e da invenção livre, onde o fado, chanson française, jazz manouche, bossa nova ou 
música latino-americana são revistos à luz de uma sensibilidade pop apurada, elegante 
e sofisticada. No seu concerto, Viviane convida-nos para uma viagem através das suas 
memórias pessoais e musicais, num formato essencialmente acústico onde se cruzam os 
sons da guitarra portuguesa, da guitarra acústica, do contrabaixo, da melódica, da flauta, 
do piano e da bateria.
Viviane is a Portuguese singer, composer and songwriter who was firstly known as the vocalist of 
pop-rock band Entre Aspas, in the 90s. In the last decade, she began a steady and consistent solo 
career, mirroring her very particular idea of   a new music, without boundaries. A music that combines 
tradition and modernity, the appeal of our roots and free invention, where fado, la chanson française, 
jazz manouche, bossa nova and Latin American music are reviewed in light of a refined, elegant and 
sophisticated pop sensibility. In this concert, Viviane takes us on a journey through her personal and 
musical memoires, in an essentially acoustic performance where the sound of the Portuguese guitar, 
the acoustic guitar, the bass, the melodica, the flute, the piano and the drums beautifully congregate.

02 Jun Qui/Thu · 21:00 Sala 2
Viviane

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

02 Jun Qui/Thu · 21:30
Escola Profissional 
de Música de Espinho

ENTRADA LIVRE

Promotor: Ampla Portugal

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jantar+Concerto € 32,5

DJ Sininho hosts the first night of Summer at Casa 
da Música and the opening of Café Casa da Música, 
a renewed space with its extension to the terrace and 
a busy schedule all over the summer nights. The DJ 
and producer Sininho was born in Porto and is now 
considered one of the best DJs of the city. The sets, 
with the energy and excitement that Sininho instills 
them, are mainly based in techno and other genres 
of electronic music.

 ENTRADA LIVRE 
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Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

04 Jun Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia
Hailey Tuck

Após a apresentação ao público português num 
espectáculo com Sarah McKenzie, que passou pela 
Casa da Música em Janeiro passado, Hailey Tuck 
regressa agora num concerto em nome próprio. 
Nascida em Austin, Texas, Hailey Tuck tem uma 
predilecção por tudo o que é old school, desde o jazz 
dos anos 30 à moda vintage e aos filmes a preto e 
branco. Depois de uma infância sonhando ao som de 
Ella Fitzgerald e Billie Holiday, e seguindo as façanhas 
de Judy Garland, mudou-se para França com apenas 
18 anos. Com o seu álbum de estreia, Hailey convida o 
ouvinte a entrar num mundo muito próprio, uma Belle 
Époque do século XXI.
After presenting herself to the Portuguese public in a 
performance with Sarah McKenzie, who visited Casa da 
Música in January, Hailey Tuck returns for a solo concert. Born 
in Austin, Texas, Hailey Tuck has a predilection for everything 
that is old school, from ‘30s jazz to vintage fashion and black 
and white movies. After a childhood creating fantasies to the 
sound of Ella Fitzgerald and Billie Holiday, and following the 
adventures of Judy Garland, Hailey moved to France when 
she was only 18 years old. With her debut album, she invites us 
to a very particular world, a Belle Époque of the XXI century.

Promotor: Incubadora d’Artes

€ 22,5

Cartão Amigo € 16,88

03 Jun Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Serenatas
SÉRIE CLáSSICA · RúSSIA

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical

Johannes Brahms Serenata nº 1
–
W.A. Mozart Serenata nº 9, em Ré maior, KV 320 

Chegou o Verão e com o calor o tempo das serenatas, um 
género musical que nos remete para o ar livre e a música 
nocturna, tocada em homenagem a uma pessoa ilustre 
ou para cortejar uma donzela. A Serenata “Posthorn” 
de Mozart representa o expoente máximo deste género 
no Classicismo e as suas dimensões ultrapassam 
largamente as sinfonias da época. O sentido dramático 
de Mozart tem aqui uma fabulosa representação do seu 
génio teatral. Seguindo essa mesma tradição, Brahms 
iniciou a sua escrita orquestral com uma Serenata de 
grandes dimensões mas cujo carácter é mais ligeiro do 
que o das sinfonias que escreveu posteriormente. A peça 
foi acolhida entusiasticamente pelo público da época, 
abrindo caminho à gloriosa carreira de Brahms.
Summer is here and the warm heather is also the perfect time 
for serenades, an outdoor musical genre played at night in honor 
of an illustrious person, or to woo a damsel. Mozart’s “Posthorn” 
represents the epitome of this kind in Classicism and its 
dimensions far exceed the symphonies of the time. The dramatic 
sense of Mozart has, in this serenade, a fabulous representation 
of his theatrical genius. Following the same tradition, Brahms 
began his orchestral writing with a long Serenade somewhat 
lighter in character than the symphonies that he later wrote. 
The piece was enthusiastically appraised by the public of the 
time, opening the way to Brahms’ glorious career.

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Jovem/Sénior € 16,15

Cartão Estudante € 15,6 

Cartão BPI € 15,6

Jantar+Concerto € 34,5

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

03 Jun Sex/Fri · 22:00
Alright Gandhi

04 Jun Sáb/Sat · 22:00
Florentino

 ENTRADA LIVRE 
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Parceiro Serviço Educativo Apoio Institucional

05 Jun Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Sinfónica
O carteiro de Mozart
SINFóNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO · RúSSIA

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira

W.A. Mozart Serenata nº 9, em Ré maior, KV 320

Uma obra ideal para conhecer diversos instrumentos da orquestra, repleta de belíssimos 
e melodiosos solos, bem como de andamentos muito contrastantes entre si e com 
ritmos de danças palacianas do século XVIII. As fabulosas dramaturgias de Mozart estão 
presentes desde os contrastes bem dramáticos do início, marcados por exclamações 
grandiosas da orquestra. E a trompa que associamos à imagem universal dos correios, 
a mesma que no tempo de Mozart anunciava a chegada do postilhão, está em destaque 
num solo que deu o nome à Serenata. Venha conhecer em detalhe uma das grandes obras 
de Mozart sob a direcção de um grande especialista da música Clássica, Leopold Hager.
This is the ideal piece to introduce the various instruments of the orchestra, filled with beautiful 
and melodious solos, movements contrasting with one another and rhythms of court dances of the 
eighteenth century. Mozart’s fabulous dramaturgy is evident in the dramatic contrasts of the beginning, 
marked by sumptuous orchestral exclamations. And the horn that we associate with the universal 
image of the post office, the same that in Mozart’s time announced the arrival of the postilion, is 
highlighted in the solo that names the Serenade. Get acquainted with one of Mozart’s greatest works 
under the direction of a great classical music expert, Leopold Hager.

Patrocinador Sinfónica ao 
Domingo CONTINENTE

05 Jun 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

€ 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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06 Jun Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia
Kamasi Washington

05 Jun Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Conservatório de Música do Porto

Concerto de Encerramento do Ano Escolar

Orquestra do Norte
Academia Coral do Porto
Ensemble Vocal Pro Musica
José Ferreira Lobo direcção musical
Patrícia Carvalho piano (Prémio CMP/ON)
José Manuel Pinheiro direcção musical
Carlos Batista Rêgo voz branca
Abdul Rehman Mangá chamada para a Oração 
(Presidente do Centro Cultural Islâmico do Porto)
Mariana Silva soprano
Patrícia Quinta meio-soprano
Ruben Fernandes tenor
Pedro Telles barítono
Jairo Grossi projecção

Kamasi Washington é um fenómeno. E uma 
raridade. The Epic, o álbum que lançou o ano 
passado, recolheu elogios de toda a imprensa 
– da Pitchfork ao New York Times – e posicionou-
-se destacado nas listas de melhores registos do 
ano. Mas nada em Kamasi Washington parece 
seguir as regras: conduz um grupo de tamanho 
considerável numa era que já não se compadece 
muito com a generosidade das visões, edita numa 
label de hip hop, participa em álbuns de rap, como 
o enorme To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, 
e toca tanto em festivais jazz de referência como 
em eventos de música pop alternativa. Não há 
outro saxofonista assim e já é, muito justamente, 
apontado como herdeiro dos grandes.

Concurso de Música de Câmara da Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo – 
3ª Edição 2016

Grupos Finalistas
Vianna Bones Quartet Quarteto de trombones
Four Horns Quarteto de trompas
Extreme Trumpet Quintet Quinteto de trompetes
Effes Quartet Quarteto de cordas
Waltusbart Trio Trio de flauta, oboé e fagote
Musique à Quatre Quarteto de madeiras
Shauplin Quintet Quinteto de cordas

05 Jun Dom/Sun · 15:00 Sala 2
Idipsumúsica

Promotor: Uguru Lda.

1ª Plateia: € 35 · Cartão Amigo € 26,25

2ª Plateia e Coro: € 30 · Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 52,5

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano 
e orquestra nº 2
–
Karl Jenkins The Armed Man, A Mass for peace

O Conservatório de Música do Porto celebra o 
encerramento do ano escolar numa colaboração 
com a Orquestra do Norte, a Academia Coral do 
Porto e o Ensemble Vocal Pro Musica. 
Conservatório de Música do Porto celebrates the end 
of the school year in a collaboration with Orquestra do 
Norte, Academia Coral do Porto and Ensemble Vocal 
Pro Musica. 

Kamasi Washington is a phenomenon. And a rarity. 
The Epic, the album he released last year, has 
gathered praise from the entire press – from Pitchfork 
to the New York Times – and earned its place on the 
lists of the best records of the year. Nothing in Kamasi 
Washington seems to follow the rules: he leads a 
sizable group in an era that no longer sympathizes 
with the generosity of visions, he works with a hip hop 
label, he collaborates with rap albums, like the massive 
To Pimp a Butterfly, by Kendrick Lamar, and plays in 
renowned jazz festivals as well as in alternative pop 
music events. There is no other saxophonist like him, 
and he is rightly named as the heir of the great ones.

O Concurso de Música de Câmara da Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo 
(EPMVC) 2016 é destinado aos alunos desta 
escola e tem como objectivo a valorização da 
música de câmara e das competências dos 
jovens instrumentistas. Pretende também 
promover o intercâmbio de aprendizagem 
entre os alunos e dar visibilidade ao trabalho 
desenvolvido pela EPMVC. 
The 2016 edition of the Chamber Music Competition 
of Escola Profissional de Música de Viana do Castelo 
(EPMVC) is directed to its own students and aims 
at valuing chamber music and the skills of young 
instrumentalists. The competition also intends to 
promote the learning exchange between students and 
give visibility to the work carried out by EPMVC.  

Promotor: Escola Profissional de Música de Viana do Castelo

Entrada Livre

Promotor: Conservatório de Música do Porto € 4
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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...

12 Jun Dom/Sun
Na ponta dos dedos
SERVIçO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS  SONS*

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

08 Jun Qua/Wed · 21:30
Conservatório
de Música da Jobra 

09 Jun Qui/Thu · 21:30 
Mariana Vergueiro

10 Jun Sex/Fri · 22:00
Fado Violado

11 Jun Sáb/Sat · 22:00
Jota Erre

ENTRADA LIVRE

12 Jun Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Coro
Cântico do Sol
RúSSIA

Coro Casa da Música
Kaspars Putniņš direcção musical
Filipe Quaresma violoncelo
Mário Teixeira percussão
Manuel Campos percussão

Johannes Brahms Três canções, op.42
Johann Sebastian Bach Suite nº 1 para 
violoncelo solo
Sofia Gubaidulina Cântico ao sol

Dedicado ao 70º aniversário do violoncelista Mstislav Rostropovitch, o Cântico do Sol de 
Sofia Gubaidulina, a mais aclamada compositora russa da actualidade, é escrito segundo 
textos de São Francisco de Assis em louvor do Criador e das suas criações. Há quem 
considere a obra um concerto para violoncelo e coro mas a compositora rejeitou sempre 
a sugestão. Contando com dois percussionistas, um violoncelista e coro misto, a obra tem 
um forte carácter ritual e reproduz sonoridades que nos remetem para cultos ancestrais. 
As Três canções op.42 de Brahms, escritas para coro misto a seis vozes, enquadram-se na 
melhor tradição da música a cappella. Os efeitos de pergunta e resposta entre dois coros 
– o masculino e o feminino que se dividem a três vozes – são particularmente expressivos 
e criam uma atmosfera belíssima. O programa é dirigido pelo titular do Coro Filarmónico 
da Estónia.
Dedicated to the 70th birthday of cellist Mstislav Rostropovich, the Canticle of the Sun, by Sofia 
Gubaidulina, the most acclaimed Russian composer of our time, is composed according to the writings 
of St. Francis of Assisi in praise of the Creator and his creations. Some consider it a concerto for cello 
and choir but the composer has always rejected the suggestion. With two percussionists, a cellist and 
a mixed choir, the work has a strong ritualistic character and reproduces sounds that take us back 
to ancestral cults. Brahms’ Three songs op.42, written for a mixed six-voice chorus, fall within the 
best tradition of a cappella music. The question and answer effects between two choirs – the male 
and the female that are divided into three voices – are particularly expressive and create a beautiful 
atmosphere. The principal conductor of the Estonian Philharmonic Chamber Choir.

“Nem um só gesto desperdiçado, nem 
um só exagerado. Kaspars Putniņš é um 
modelo de expressividade relaxada.” 
Wales Arts Review

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 5 anos 

de idade (com participação dos acompanhantes 

adultos) que promovem o encontro criativo com sons, 

ritmos e movimento.

Mecenas Música Coral

€ 12

Cartão Amigo € 9 

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6

Cartão BPI € 9,6
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14 Jun Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Ricardo Gordo
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA

14 Jun Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia 
Grupo Coral Alma de Coimbra

Ricardo Gordo guitarra portuguesa
Samuel Lupi guitarra
José Sales baixo
Paulo Martins bateria

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

15 Jun Qua/Wed · 21:30
Escola de Música 
Valentim de Carvalho

16 Jun Qui/Thu · 21:30
Nuno Costa Trio

17 Jun Sex/Fri · 22:00
Diogo Aranha

18 Jun Sáb/Sat · 22:00
Celina da Piedade
 
ENTRADA LIVRE

16 Jun Qui/Thu · 22:00 Sala 2
Madur

Madur apresenta o segundo álbum de originais, 
assinalando 10 anos de uma carreira no fado 
com uma digressão internacional que a leva a 
percorrer a Alemanha, França, Argélia, Espanha 
e Canadá. Considerada uma das embaixadoras 
da cultura portuguesa pelo mundo, a fadista 
regressa às origens com o álbum homónimo 
que promete uma longa viagem de exploração 
de novas sonoridades sempre com a roupagem 
fadista enraizada. 
Depois de iniciar a carreira com apenas 22 anos, 
Madur tem sido convidada para actuar nas salas 
mais emblemáticas do país e em conceituados 
festivais internacionais.   

O Grupo Coral Alma de Coimbra é formado por 
antigos alunos da Universidade de Coimbra 
que hoje se encontram dispersos pelo país 
mas encontraram na música um espaço 
agregador e propiciador do cultivo dos ideais 
que pautaram os anos de vida académica. 
Tendo como núcleo central um coro masculino 
e incluindo as guitarras e os fados de Coimbra, 
procura a divulgação dos poetas e autores de 
língua portuguesa, dentro e  fora do país. 
Este concerto celebra o décimo aniversário 
do agrupamento.

€ 8

Cartão Amigo € 6 · Jovem/Sénior € 6,8

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

Jantar+Concerto € 25

Grupo Coral Alma de Coimbra consists of 
former students of the University of Coimbra 
that are scattered across the country but found 
in music an aggregator and enabler space for 
the cultivation of the ideals that guided the 
years of their academic life. Having its core 
in a male choir, the group’s concerts usually 
include guitars and fado of Coimbra. Based 
on the talent and creativity of the maestro, 
the group seeks to reveal the poets, authors 
and Portuguese or Portuguese-speaking 
interpreters within the country and abroad.

€ 8 

Cartão Amigo € 6

Madur presents her second album, celebrating a 10-
year career in fado with an international tour that will 
include Germany, France, Algeria, Spain and Canada. 
As one of the ambassadors of Portuguese culture in the 
world, the singer returns to her roots in this self-titled 
album that promises a long journey exploring new 
sonorities always under the guise of fado. 
Madur began her career when she was 22 years old and 
has been invited to perform in the most emblematic 
concert halls in the country and in various renowned 
international  festivals.

Promotor: Fabulastic Blue Productions

€ 12,5

Cartão Amigo € 9,37

Ricardo Gordo inspira-se fortemente na música tradicional portuguesa, cruzando as 
linguagens da música alentejana, mais precisamente da sua terra natal Portalegre, 
com as do fado, mesclando aqui e ali sonoridades do norte de áfrica e do Oriente. 
Sem esquecer o rock, do pop ao mais pesado, num diálogo recorrente entre a guitarra 
portuguesa e a guitarra eléctrica. Depois do  EP de estreia Fado Metal, Ricardo Gordo 
editou em 2014 o álbum Mar Deserto, onde todos estes elementos se encontram em 
composições da sua autoria, sozinho ou a várias mãos – excepção feita a “Terra de Pó”, 
cuja composição pertence ao seu Mestre Custódio Castelo, com quem se licenciou 
em Guitarra Portuguesa na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco.
Ricardo Gordo is inspired by traditional Portuguese music, intersecting the music from 
Alentejo, more precisely from his homeland Portalegre, with fado, mixing sounds of North Africa 
and Oriental music here and there, as well as rock music, from pop to heavy, in a recurring 
dialogue between the portuguese guitar and the electric guitar. After his debut EP, Fado Metal, 
Ricardo Gordo released the album Mar Deserto, in 2014, with all these elements in his own 
compositions – except in “Terra de Pó”, which was written by Custódio Castelo, his master and 
portuguese guitar teacher at  Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco.
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Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical

Sándor Veress Quatro danças transilvanas
Heinz Holliger (S)irató, in memoriam 
Sándor Veress
–
António Breitenfeld Sá-Dantas 
Perante sonora flor esta (estreia mundial; 
encomenda da Casa da Música)
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 7

20:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

Portrait Heinz Holliger

integral das sinfonias de Prokofieff

17 Jun Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Academia de Música 
de Costa Cabral

Concerto Final das Orquestras de Sopro 
e Percussão de Nível Básico da AMCC

Orquestra de Sopros e Percussão – Iniciação
Marcelo Marques direcção musical

Kees Vlak A Sailors Adventure
Luigi di Ghisallo Sun Calypso
Joseph Compello Rock to the Max, Mr. Sax
J.W. Stole & Del Roma I Will Follow Him
(participação do Coro de Pais da AMCC)
–
Orquestra de Sopros e Percussão – 2º Ciclo
Luís Carvalhoso direcção musical

Norman Ward Apache Warrior
James Swearingen Excalibur
John Edmondson Kitty Hawk March
Tradicional (arr. Philip Sparke) Jamaica 
Farewell
Philip Sparke Tijuana Trumpets
–
Orquestra de Sopros – Básico Articulado 
3º Ciclo
Avelino Ramos direcção musical

André Waignein Petit Suite Française
Pavel Chesnokov (arr. Michael Brown) 
Salvation Is Created
James Barnes Heatherwood Portrait
–
Orquestra de Sopros – Básico Integrado 
3º Ciclo
Avelino Ramos direcção musical

Jan de Haan Susato Variations 
Nelson Jesus Variações Modais
Frank Ticheli Shenandoah
J.N. Howard (arr. Jay Bocook) King Kong 
Soundtrack Highlights

Promotor: AMCC

€ 5

18 Jun Sáb/Sat · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
A 7ª de Prokofieff
DESCOBERTAS SINFóNICAS · RúSSIA

MÚSICA MAGNÉTICA

Na sua última sinfonia, Prokofieff parece procurar as 
origens da sua música e faz como que um regresso em 
direcção à Sinfonia Clássica, numa obra escrita para 
conquistar o público mais jovem, com melodias serenas 
e timbres claros.
O compositor suíço de origem húngara Sándor Veress foi 
fortemente influenciado pelos seus dois professores de 
Budapeste, Kodály e Bartók. Seguindo os seus exemplos 
estudou aprofundadamente o folclore de diversas 
regiões. As Quatro danças transilvanas foram escritas 
nessa linha de influência muito nítida, resultando em 
obras de um extremo sabor popular. A segunda parte da 
sua vida foi passada na Suíça, onde entre os seus alunos 
de composição figurou o grande oboísta e maestro 
Heinz Holliger. Após a morte de Veress, em 1992, Holliger 
compôs (S)irató em homenagem ao mestre. O programa 
apresenta em estreia mundial uma encomenda da Casa 
da Música ao Jovem Compositor em Residência 2016.

In his last symphony, Prokofiev seems to be looking for the 
origins of his music and returns to the Classical Symphony 
in a work that intended to capture the younger audience, 
with serene melodies and clear tones.
The Swiss composer of Hungarian origin Sándor Veress 
was greatly influenced by his two teachers from Budapest, 
Kodály and Bartók. Following their examples, Veress 
studied the folklore of various regions. The Transylvanian 
Dances were written in this line of influence, resulting in 
works with popular characteristics. The second part of his 
life was spent in Switzerland where among his composition 
students was the oboist and conductor Heinz Holliger. 
After the death of Veress, in 1992, Holliger composed (S)
irató in his honor. The programme also features the world 
premiere of a work commissioned by Casa da Música to 
the Young Composer in Residence in 2016.

€ 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

Apoio



18 Jun Sáb/Sat · 21:30 Praça Guilhermina Suggia · Matosinhos
Romani 2.0
SERVIçO EDUCATIVO

Isabel Barros direcção artística e coreografia
Jorge Queijo direcção musical
Carlos Silva e Sónia Cunha assistência 
de coreografia
Mafalda Ramos espaço cénico e figurinos
Comunidade Cigana dos Bairros de 
Matosinhos, Balleteatro, Adeima/Câmara 
Municipal de Matosinhos, Filipe Ricardo, 
Nuno Caldeira, Sérgio Bastos interpretação

Espectáculo criado na Casa da Música em Abril 
de 2015, alia a música e a dança ao espírito livre 
e alegre da cultura cigana. Entre os intérpretes 
há moradores de conjuntos habitacionais de 
Matosinhos, músicos profissionais, alunos 
da escola de dança do Balleteatro e pessoal 
técnico da ADEIMA (Associação para o 
Desenvolvimento Integrado de Matosinhos) 
e da Câmara de Matosinhos.
This performance was created at Casa da Música in 
April 2015, combining music and dance with the free 
and joyous spirit of the Gypsy culture. The performers 
include public housing tenants from Matosinhos, 
professional musicians, students of the Balleteatro 
dance school and technical personnel from ADEIMA 
(Associação para o Desenvolvimento Integrado de 
Matosinhos) and the Municipality of Matosinhos.

A Câmara Municipal de Matosinhos e a Fundação 
Casa da Música oferecem à cidade um grande 
concerto na Praça Guilhermina Suggia, de acesso 
livre, que marca a programação de Matosinhos,  
Capital da Cultura Eixo-Atlântico 2016.

Co-produção 

ENTRADA LIVRE
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19 Jun Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia
OJM & Sérgio Godinho
CICLO JAzz

Pedro Guedes direcção musical e arranjos
Carlos Azevedo piano e arranjos

 Quem não se lembra de temas eternos como 
“Com um brilhozinho nos olhos”, “Dança da 
velha”, “Liberdade”, “Maré Alta” ou “Arranja-me 
um emprego”? Estes e muitos outros sucessos 
da música popular portuguesa estarão no 
centro de um concerto inédito em que a 
música de Sérgio Godinho nos é revelada 
numa nova roupagem, fruto dos arranjos para 
Big Band escritos para a ocasião por Pedro 
Guedes e Carlos Azevedo, os dois directores 
musicais da Orquestra Jazz de Matosinhos.

 Who doesn’t remember timeless songs like “Com um 
brilhozinho nos olhos”, “Dança da velha”, “Liberdade”, 

“Maré Alta” or “Arranja-me um emprego?” These and 
many other hits of popular Portuguese music will be 
at the center of an unprecedented concert in which 
the music of Sérgio Godinho is revealed in a new 
light, as a result of the arrangements for Big Band 
written for the occasion by Pedro Guedes and Carlos 
Azevedo, the two musical directors of Orquestra 
Jazz de Matosinhos. 

€ 12

Cartão Amigo € 9

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6 

Cartão BPI € 9,6

Colectivo GiraSol Azul direcção artística 
e interpretação
Patricia Costa cenários, figurinos e adereços

Com rajadas sonoras do Capitão Barba Rija e 
alegres cantorias da Pirata X, mares já antes 
navegados numa oficina musical chegam agora 
ao palco. Nesta epopeia de corsários cheios de 
génio, conte-se com desaguisados ruidosos, 
mansas harmonias e o canto suave das sereias.
With the outbursts of Captain Toughbeard and the 
cheerful singing of Pirate X, seas that were already 
navigated in a musical workshop will now take the 
stage. This epic story of temperamental privateersmen 
is filled with noisy tiffs, gentle harmonies and the soft 
singing of the mermaids.

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.

19 Jun Dom/Sun
Pequenos Piratas
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS*

MÚSICA MAGNÉTICA
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21 Jun Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia
Remix
Grandes solistas

Remix Ensemble 
Casa da Música
Heinz Holliger oboé e direcção musical
Ivan Ludlow barítono

Heinz Holliger/Arnold Schoenberg Sechs 
kleine Klavierstücke op.19
Bernd Alois Zimmermann Un “petit rien” , 
musique légère, lunaire et ornithologique
Bruno Maderna Concerto nº 1 para oboé 
e ensemble
–
Heinz Holliger Lunea, para barítono 
e grande ensemble

Portrait Heinz Holliger

17:00 Sala 2
“Making Light of Mathematics”

Conferência por Sir Michael Berry (H. H. Wills 
Physics Laboratory e Professor Emérito da 
Universidade de Bristol, Inglaterra)

A Assembleia Geral das Nações Unidas 
proclamou 2015 como o Ano Internacional da 
Luz e das Tecnologias baseadas em Luz, com 
o objectivo de sensibilizar a humanidade para 
a importância do papel que a luz desempenha 
no nosso quotidiano. O Departamento de Física 
e Astronomia da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto e a Comissão Nacional do 
Ano Internacional da Luz organizam a Sessão de 
Encerramento do Ano Internacional da Luz com 
uma conferência a cargo do físico matemático Sir 
Michael Berry e o concerto Grandes Solistas, pelo 
Remix Ensemble Casa da Música.
The United Nations General Assembly proclaimed 
2015 as the International Year of Light and Light-based 
Technologies in order to raise global awareness to the 
important role that light plays in our daily lives. The 
Department of Physics and Astronomy of Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto and the National 
Commission of the International Year of Light organized 
the Closing Session for the International Year of Light 
with a conference by mathematical physicist Sir Michael 
Berry and the concert Grandes Solistas (Great Soloists), 
by Remix Ensemble Casa da Música.

Entrada Livre

Bilhetes disponíveis para levantamento no dia da conferência.  

Sujeito ao limite da lotação da sala.

Heinz Holliger ficou mundialmente conhecido em 1959 
após conquistar o primeiro prémio no prestigiado 
Concurso Internacional de Genebra. Compositores 
como Messiaen, Berio, Carter, Lutosławski, 
Stockhausen ou Penderecki escreveram obras para 
Holliger, senhor de uma das maiores discografias deste 
instrumento onde consta uma notável gravação do 
Concerto de Maderna em programa. Mas a sua carreira 
é hoje em dia igualmente consagrada no domínio da 
direcção de orquestra e da composição, arte pela 
qual já foi distinguido com o Ernst von Siemens, entre 
outros. No concerto em que dirige o Remix Ensemble 
pela primeira vez, Holliger dá a conhecer as suas três 
facetas profissionais, naquele que é um raro exemplo de 
excelência em múltiplas actividades.

Heinz Holliger became known worldwide in 1959 after winning 
the first prize in the prestigious Geneva International music 
Competition. Composers such as Messiaen, Berio, Carter, 
Lutosławski, Stockhausen or Penderecki wrote for Holliger, 
who has one of the greatest discographies of this instrument, 
including a remarkable recording of the Maderna’s Concerto 
integrated in the programme. But his career is also enshrined 
today in the field of orchestration and composition, for which 
he has already been awarded the Ernst von Siemens Prize, 
among others. Conducting the Remix Ensemble for the first 
time, Holliger introduces his three professional facets in a rare 
example of excellence in multiple activities.

Este concerto tem como embaixadores: 
Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências 
da Universidade Porto e a Comissão Nacional de Organização do Ano 
Internacional da Luz

Apoio

€ 12

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

Professores e estudantes de música (IPP) € 6

Cartão BPI € 9,6 · Jantar+Concerto € 28
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23 Jun Qui/Thu · 22.00 Sala Suggia
Concerto de S. João

22 Jun Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia
Academia de Música 
de Costa Cabral

Concerto Final de Ano Escolar

Luís Carvalhoso direcção musical
Patrícia Silva e Filipa Quadrado preparação 
coral
 
Orquestra de Sopros e Percussão
Johan de Meij Sinfonia nº 1, “The Lord of 
the Rings”
–
Orquestra Sinfónica e Coro Musical
The Pied Piper (arr. Daniel Martinho) 

Duas das mais famosas narrativas fantásticas 
servem de base a uma nova apresentação dos 
alunos da Academia de Música de Costa Cabral. 
A Sinfonia “The Lord of the Rings” é a obra mais 
conhecida do compositor holandês Johan de 
Meij, com quase três décadas preenchidas por 
inúmeras interpretações em todo o mundo. 
A obra é baseada na célebre trilogia de J.R.R. 
Tolkien e ilustra várias personagens e episódios 
do livro. A segunda parte do concerto é um 
arranjo de Daniel Martinho, compositor portuense 
e professor da Academia, sobre uma lenda 
medieval que ganhou vida nas páginas escritas 
pelos Irmãos Grimm e na imaginação de milhares 
de crianças – O Flautista de Hamelin.

Promotor: AMCC

€ 5

Cartão Amigo € 3,75

Jantar+Concerto € 22,5

Banda Sinfónica Portuguesa
Rafa Agulló Albors direcção musical
David Leão gaita-de-foles

Óscar Navarro Downey Overture
José Miguel Fayos Jordán Tribal Elements
Antón Alcalde Exilieta
José Alberto Pina The Island of Light

Entrada Livre

A Banda Sinfónica Portuguesa brinda-nos com o já tradicional concerto de São João. 
Do compositor óscar Navarro, Downey Overture é uma amálgama rítmica e de colorido 
orquestral numa atmosfera de dança alegre e enérgica. Pouco habitual numa sala de 
concertos e a partilhar o palco com uma formação sinfónica, a gaita-de-foles faz-se ouvir 
em Exilieta do compositor galego Antón Alcalde. Tribal Elements de José Miguel Jordán, 
vencedor de vários prémios de composição, é uma homenagem aos ritos ancestrais das 
tribos milenares de todo o mundo, evocativa dos ritmos, danças, mitos e primitivismo dos 
seus costumes. O concerto encerra com a obra de José Alberto Pina, The Island of Light, 
uma ilustração das lendas e lugares da ilha de Minorca.
Banda Sinfónica Portuguesa brings us our traditional São João concert. Downey Overture by Oscar 
Navarro, is a rhythmic amalgamation with an orchestral colouring in an atmosphere of cheerful 
and energetic dance. Unusual in a concert hall and particularly sharing the stage with a symphonic 
formation, the bagpipe is heard in Exilieta, a composition of the Galician composer Antón Alcalde. 
Tribal Elements, by José Miguel Jordán, winner of several composition awards, is a tribute to the 
ancestral rites of the ancient tribes of the world, evoking the rhythms, the dances, the myths and the 
primitivism of their customs. The concert ends with a piece by José Alberto Pina, The Island of Light, 
an illustration of the legends and places of the island of Minorca.

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

22 Jun Qua/Wed · 21:30
Escola de Música 
Valentim de Carvalho

23 Jun Qui/Thu · 22:30
DJ Rodrigo Affreixo
CONCERTO S. JOãO

24 Jun Sex/Fri · 22:00
Francisco Sobral

25 Jun Sáb/Sat · 22:00
Palankalama

ENTRADA LIVRE
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25 Jun Sáb/Sat · 21:00 Sala Suggia
Orquestra Sinfónica Portuguesa
FORA DE SÉRIE

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Joana Carneiro direcção musical
Artur Pizarro piano

Luís Tinoco Incipit
Maurice Ravel Concerto para piano e orquestra 
em Sol maior
–
Béla Bartók Concerto para orquestra

Joana Carneiro regressa à Casa da Música na qualidade 
de Maestrina Titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa 
para dirigir um programa onde se destaca a presença 
do pianista português Artur Pizarro na interpretação do 
Concerto para piano em Sol maior de Ravel. Terminado 
em 1931, o Concerto foi escrito sob a influência da viagem 
de Ravel aos Estados Unidos, denotando nitidamente 
a ascendência do jazz. No entanto, uma clareza formal 
e uma simplicidade melódica muito atraente colocam-
-no numa linha muito clássica, quase mozartiana, ao 
mesmo tempo que o rasgo de virtuosismo dos grandes 
românticos está igualmente presente. O reconhecido 
virtuosismo de Pizarro adequa-se na perfeição à escrita 
pianística de Ravel, compositor de quem o pianista já 
gravou a integral.
Incipit, a obra que Luís Tinoco escreveu em 2015 a pedido 
da Orquestra Sinfónica Brasileira para celebrar os 450 
anos da Cidade do Rio de Janeiro, abre este atraente 
programa que inclui o Concerto para orquestra de Bartók.
Joana Carneiro returns to Casa da Música as Principal Conductor 
of Orquestra Sinfónica Portuguesa in a program highlighting 
the presence of the Portuguese pianist Artur Pizarro in the 
interpretation of the Piano Concerto in G major, by Ravel. 
Completed in 1931, the Concerto was written under the influence 
of Ravel’s visit to the United States, clearly denoting several jazz 
elements. However, the formal clarity and the attractive melodic 
simplicity place it in a very classic line, almost Mozartian, while the 
virtuosity of the great romantics is also present. The recognized 
expertise of Pizarro fits perfectly with the pianistic writing of Ravel, 
which is why he has recorded the composer’s complete works.
Incipit, the piece that Luís Tinoco wrote in 2015 at the request 
of the Brazilian Symphony Orchestra to celebrate the 450th 
anniversary of the City of Rio de Janeiro, opens this appealing 
programme that also includes Bartók’s Concerto for orchestra.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jovem/Sénior € 12,75

Cartão Estudante € 12 

Cartão BPI € 12

Jantar+Concerto € 31



25 Jun Sáb/Sat · 22:00 Praceta Exterior Norte do ArrábidaShopping
Concerto Sinfónico ArrábidaShopping 20 anos

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Martin André direcção musical 

Modest Mussorgski/Rimski-Korsakoff 
Danças Persas de Khovanchtchina 
Modest Mussorgski/Maurice Ravel 
Uma noite no Monte Calvo
Modest Mussorgski/Maurice Ravel 
Quadros de uma exposição

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a 
Fundação Casa da Música e o ArrábidaShopping 
oferecem à cidade um grande concerto, de 
acesso livre, que marca a programação das 
celebrações dos 20 anos deste Shopping.

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música junta-se às comemorações do 20º 
aniversário do ArrábidaShopping num concerto de entrada livre dedicado a um 
compositor fundamental do século XIX. Modest Mussorgski inspirou-se, para muitas das 
suas obras, nas tradições populares russas. É o caso do poema sinfónico Uma noite no 
Monte Calvo, celebrizado no filme Fantasia da Disney, com a história de um encontro de 
feiticeiras em noite de São João que nos leva ao encontro de sonoridades fantásticas. 
Também a história russa dá origem a muitas páginas da música de Mussorgski, e esse é 
o caso da ópera Khovanchtchina, da qual são apresentadas as exóticas Danças Persas. 
O programa encerra com a obra mais famosa do compositor, Quadros de uma exposição, 
que integra a banda sonora do filme A Árvore da Vida, vencedor da Palma de Ouro no 
Festival de Cannes e nomeado para o óscar de melhor filme em 2012.

Co-produção 

Apoio

ENTRADA LIVRE
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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

26 Jun Dom/Sun
Era uma vez…
SERVIçO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

26 Jun Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Barroca
Na corte de Catarina, a Grande
CICLO BARROCO BPI · RúSSIA

Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings pianoforte, cravo 
e direcção musical
Dmitri Sinkovsky violino
Miguel Jalôto cravo

Maxim Berezovsky Sinfonia em Dó maior
Anton Tietz Concerto para violino
C.P.E. Bach Concerto para cravo e pianoforte
–
Dmitri Bortnianski Sinfonia concertante
Joseph Haydn Sinfonia em Dó maior nº 37

O reinado de Catarina, a Grande, deu ao Império Russo 
um cosmopolitismo sem precedentes e um enorme 
incremento nas artes. A sua corte atraiu ilustres 
compositores e intérpretes de toda a Europa, muito 
particularmente no domínio da ópera, mas também 
da música concertante e de câmara. Com a presença 
pela primeira vez no Porto do virtuoso russo do violino 
barroco, Dmitri Sinkovsky, a Orquestra Barroca Casa da 
Música leva-nos ao encontro da música que animou a 
corte de São Petersburgo. O programa inclui aquela que 
é considerada a primeira sinfonia russa da história, da 
autoria de Berezovsky. Merecem igual destaque as obras 
concertantes de C.P.E. Bach, Tietz e Bortnianski, quer 
pela original combinação de instrumentos, quer pela 
raridade com que são interpretadas.
The reign of Catherine the Great gave the Russian Empire 
unprecedented cosmopolitanism and a huge development in the 
arts. Her court attracted illustrious composers and performers 
from all over Europe, most notably in the field of opera, but also in 
the concertante and chamber music area. The virtuoso Russian 
baroque violinist, Dmitri Sinkovsky, in Porto for the first time, will 
accompany Orquestra Barroca Casa da Música on a journey 
to the music of the court of St. Petersburg. The programme 
includes a symphony by Berezovsky that is considered the 
first Russian symphony of all time. Noteworthy are also the 
concertante works of C. P. E. Bach, Tietz and Bortniansky, either 
by the original combination of the instruments or by the fact that 
they are so rarely performed.

“A interpretação sentida de Sinkovsky 
deixou o público maravilhado.” 
New York Times

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jovem/Sénior € 12,75

Cartão Estudante € 12

Cartão BPI € 12

MÚSICA MAGNÉTICA
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Fernando Costa violoncelo
Luís Costa piano

Luiz Costa Sonata para violoncelo e piano op.11
Fernando Lopes-Graça Página esquecida, para 
violoncelo e piano
Luís de Freitas Branco Sonata para violoncelo 
e piano

No dia em que se celebra o aniversário da grande 
violoncelista portuense Guilhermina Suggia, a 
Antena 2 promove um concerto de homenagem 
com música portuguesa para violoncelo que 
será transmitido em directo a partir da Casa 
da Música. Os irmãos Fernando e Luís Costa 
apresentam um programa inteiramente 
dedicado à música portuguesa para violoncelo. 
On the day that we celebrate the birthday of the 
great cellist from Porto Guilhermina Suggia, Antena 
2 promotes a tribute concert with Portuguese music 
for cello that will be broadcast live from Casa da 
Música. Brothers Fernando and Luis Costa present 
a programme entirely devoted to Portuguese music 
for cello.

€ 8

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

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

Apoio RDP/Antena 2

27 Jun Seg/Mon · 19:00 Sala 2
Fernando Costa e Luís Costa

28 Jun Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Borealis Ensemble

Música nova para instrumentos antigos

António Carrilho flautas de bisel
Carla Caramujo soprano
Helena Marinho pianoforte

Obras de C. P. E. Bach, Rui Penha, Daniel 
Schvetz, Vasco Negreiros, Marcos Portugal, 
Sigismund Neukomm, Cândido Lima, 
Jônatas Manzolli e Franz Schubert 

O Borealis Ensemble apresenta “Música nova 
para instrumentos antigos”, uma proposta que 
pretende reinventar e desconstruir o conceito 
de instrumento/repertório histórico, procurando 
novas perspectivas na interpretação e criação 
musical para flauta de bisel e pianoforte. 
The Borealis Ensemble presents “Música nova para 
instrumentos antigos”, a proposal that intends to 
reinvent and deconstruct the concept of instrument/
historical repertoire, looking for new perspectives in 
the interpretation and musical creation for recorder 
and pianoforte. 

€ 8

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

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

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

29 Jun Qua/Wed · 21:30
Escola de Música 
Valentim de Carvalho 

30 Jun Qui/Thu · 21:30
Gileno Santana 
e Tuniko Goulart 

ENTRADA LIVRE

30 Jun Qui/Thu 21:30 Sala Suggia 
Música Sem Fronteiras

Concerto de Orquestras e Coros das 
Instituições Portuguesas de Ensino Superior 
em apoio aos refugiados

Joana Carneiro direcção de orquestra
Kodo Yamaguishi direcção coral

Marc-Antoine Charpentier 
Prelúdio, de Te Deum
Giuseppe Verdi Va pensiero, da ópera Nabucco
Modest Mussorgski Uma Noite no Monte Calvo
L. van Beethoven Hino da Alegria, Finale 
da Nona Sinfonia
John Williams Schindler's List
João Gil Salvé Mariam
Joly Braga Santos Hino à Juventude, 
da Sinfonia nº 4

Sob o signo da solidariedade, as instituições de ensino 
superior unem-se para responder a um dos maiores 
desafios que a Europa atravessa: a crise dos refugiados. 
Orquestras e coros das universidades e politécnicos 
apresentam-se num concerto de recolha de fundos que 
reverte a favor dos refugiados, com um programa que 
exorta à paz e fraternidade universal.
Under the sign of solidarity, higher education institutions get 
together to respond to one of the biggest challenges that 
Europe is facing: the refugee crisis. Orchestras and choirs from 
universities and polytechnic institutes organized a concert to 
collect funds for the refugees, with a programme that calls for 
peace and fraternity.

€ 15
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01 Jul Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
O Concerto de Suggia
FORA DE SÉRIE · SUGGIA · RúSSIA
CONCERTO DEDICADO AO ORPHEON PORTUENSE

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical
Stéphanie Huang violoncelo

Edward Elgar Concerto para violoncelo 
e orquestra em Mi menor, op.85
–
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 6

integral das sinfonias de Prokofieff

A brilliant solo recital and a mature interpretation of 
Dvořák’s Cello Concerto gave the victory of the fourth 
edition of Internacional Suggia/Fundação Casa da 
Música Award to the Belgian cellist Stephanie Huang, 
in 2015. Now the cellist returns to Sala Suggia in an 
interpretation of Elgar’s Concerto, one of the most 
praised in the repertoire of Guilhermina Suggia, under 
the direction of the acclaimed German conductor 
Michael Sanderling. The Complete Symphonies 
by Prokofiev continues with the Sixth Symphony, a 
work dedicated to Beethoven that shares the opus 
number (111) with the last piano sonata by the German 
composer. The characteristic neoclassicism of 
Prokofiev is evident in this piece.

Um recital a solo brilhante e uma interpretação madura 
do Concerto para violoncelo de Dvořák deram à 
violoncelista belga Stéphanie Huang a vitória da quarta 
edição do Prémio Internacional Suggia/Fundação Casa 
da Música em 2015. A violoncelista regressa agora ao 
palco da Sala Suggia para interpretar o Concerto de 
Elgar, um dos mais elogiados no repertório de Suggia, 
sob a direcção do aclamado maestro alemão Michael 
Sanderling. A Integral das Sinfonias de Prokofieff 
prossegue com a Sexta Sinfonia, obra dedicada a 
Beethoven por partilhar o número de opus (111) com a 
última sonata para piano do compositor alemão. Nela 
marcam presença os recortes transparentes que 
caracterizam o neoclassicismo de Prokofieff.

€ 15

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

Cartão Estudante € 12 · Cartão BPI € 12

Jantar+Concerto € 31

Apoio Institucional ApoioMecenas Prémio Suggia
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Cha-Pyo direcção musical

Clint Needham nova obra (estreia nacional)
Aaron Copland Appalachian Spring
George Gershwin Abertura Cubana

03 Jul Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Empire State Youth Orchestra

Maratona de concertos de violoncelo com alunos de escolas vocacionais

Apresentam-se a solo ou em grupo, no palco grande, no canto discreto, por onde 
passamos. Da manhã ao final da tarde, acompanham o sol com o arco da música. 
Tocam como quem abraça, abraçam o que os apaixona. São jovens de muitas 
escolas, de todo o país, e fazem a terceira edição de uma maratona surgida para 
homenagear Guilhermina Suggia. Violoncelistas, podem começar.
They present themselves in solo or group performances, in a big stage, in a small corner, 
everywhere we look. From morning to late afternoon, they follow the sun with their music. 
These young musicians play as if they are embracing their passions. They come from many 
schools from around the country to participate in the third edition of a marathon created in 
honor of Guilhermina Suggia. Cellists, you may begin.

€ 1

*Espectáculos destinados a famílias e público geral

que cruzam a  música com outras linguagens de palco.

18:00 Cibermúsica
Palestra sobre a história do Orpheon Portuense 
por Henrique Gomes de Araújo

02 Jul Sáb/Sat · 10:00-18:00 Vários espaços
Maratona de Violoncelistas
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

01 Jul Sex/Fri · 22:00
Ela Vaz

Todos os anos, cerca de 300 alunos das 
escolas de música do estado de Nova Iorque 
são integrados em orquestras que actuam 
regularmente em salas tão prestigiadas quanto 
o Carnegie Hall. No final do ano, os músicos mais 
destacados constituem a Empire State Youth 
Orchestra e apresentam-se em digressões 
mundiais sob a direcção de prestigiados 
maestros. Pela primeira vez no Porto, a Empire 
State Youth Orchestra apresenta a música de 
compositores consagrados norte-americanos 
e portugueses sob a direcção da maestrina 
americana de origem sul-coreana Cha-Pyo, num 
concerto integrado numa digressão ibérica.

–
Arturo Marquez Danzón
Joly Braga Santos Três esboços sinfónicos, op.38
Luís de Freitas Branco Suite alentejana nº 2

Every year, approximately 300 students from music 
schools in the state of New York are integrated into 
orchestras that perform regularly in prestigious venues 
such as the Carnegie Hall. At the end of the year, the 
most outstanding musicians make up the Empire 
State Youth Orchestra and go on world tours under the 
direction of celebrated conductors. For the first time 
in Porto, the Empire State Youth Orchestra presents 
the music of renowned American and Portuguese 
composers under the direction of Korean-born 
American conductor Cha-Pyo, in a concert that is part 
of their Iberian tour.

Promotor: Empire State
Youth Orchestra

€ 8

Cartão Amigo € 6

02 Jul Sáb/Sat · 20:30 Restaurante Casa da Música 
Fado à Mesa
Diogo Aranha, Cátia de Oliveira e Joaquim Macedo

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 Cátia de Oliveira e Joaquim 
Macedo, 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 Cátia de Oliveira and Joaquim Macedo, two singers that represent 
the best tradition of fado with their sensitivity, expression and identity.

€ 35 (inclui jantar)

02 Jul Sáb/Sat · 22:00
Duquesa ENTRADA LIVRE

Apoio
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Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

06 Jul Qua/Wed · 21:30
Ensemble de 
Trompas da ESMAE

07 Jul Qui/Thu · 21:30
Salvador Sobral/ 
Excuse Me

08 Jul Sex/Fri · 22:00
Rui Oliveira

09 Jul Sáb/Sat · 22:00
Lola Lola

ENTRADA LIVRE

10 Jul Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Sonópolis
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS*

Pete Letanka e Paul Griffiths direcção musical
XI Curso de Formação de Animadores Musicais, 
Outros interpretação

Neste palco cabe uma cidade. Nele se cruzam visitas 
de casa, vizinhos que nem sempre se vêem, vivências 
tão díspares sobre o mesmo solo. São dele inúmeras 
comunidades, todas as gerações, linguagens, gostos, 
credos. E tudo isto, junto, é muito bom! Sonópolis é 
a celebração da diversidade, a mistura a rimar com 
cultura. É também a nossa festa final, a união de muitos 
projectos sociais, artísticos e de formação. Somos nós, 
com todos.
This stage can hold an entire city. Visitors and neighbors who 
never see each other; so many different experiences in the 
same space; different communities, generations, languages, 
tastes and beliefs. Everything on the same stage. And the 
combination of all of this is truly wonderful! Sonópolis is the 
celebration of diversity, the mixture that rhymes with culture. 
It is also our final party, the union of several social, artistic and 
educational projects. It is us, along with everyone else. 

Entrada Livre

*Espectáculos destinados a famílias e público geral 

que cruzam a música com outras linguagens de palco.

11 Jul Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia
Academia de Música de Costa Cabral

Concerto de Encerramento do III Estágio 
de Orquestras Infantis e Juvenis

Considerando a importância da prática 
instrumental em orquestra, a Academia de 
Música de Costa Cabral lançou há três anos 
um projecto pioneiro destinado aos alunos 
dos Conservatórios e Academias de Música 
que ainda se encontram numa fase inicial ou 
básica das suas aprendizagens. Alunos com 
idades compreendidas entre os 8 e os 16 
anos convivem entre si durante mais de uma 
semana, integrando uma panóplia de orquestras 
específicas consoante os seus níveis artísticos, 
com um estudo prévio de naipe sob a orientação 
dos professores da AMCC e dos maestros 
Fernando Marinho e Luís Carvalhoso.

Three years ago, considering the importance of the 
instrumental practice within an orchestra, Academia 
de Música de Costa Cabral created a pioneer project for 
the students of Conservatories and Music Academies that 
are still in the initial or basic stage of their learning. Pupils 
aged between 8 and 16 years old spend time with each other 
for more than a week, incorporating a variety of specific 
orchestras, depending on their artistic levels, under the 
guidance of the AMCC teachers and conductors Fernando 
Marinho and Luis Carvalhoso.

Promotor: AMCC

€ 6

Cartão Amigo € 4,5 · Jantar+Concerto € 23,5



12 Jul Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia
Damien Rice

Damien Rice apresenta na Sala Suggia o seu 
mais recente trabalho de originais, My Favourite 
Faded Fantasy, resultado de uma introspecção 
de oito anos. Confrontado pelas suas próprias 
aporias sobre felicidade, sucesso e escrever 
música, fez apenas duas malas e começou a 
viajar ininterruptamente, nunca ficando muito 
tempo no mesmo sítio. A Islândia foi o lugar que 
mais inspirou este último álbum. Mas foi quando 
chegou a Los Angeles e começou a trabalhar com 
o superprodutor Rick Rubin que Damien Rice 
começou definitivamente a gravar My Favorite 
Faded Fantasy. Na Casa da Música, partilha com 
o público toda a aprendizagem destes últimos 
anos materializada em canções que o próprio 
músico apelida de honestas.

12 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Trio de Gonçalo Marques + Jacob Sacks (piano)
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAzz

Gonçalo Marques trompete
Demian Cabaud contrabaixo
Bruno Pedroso bateria
Jacob Sacks piano

O trio de Gonçalo Marques existe há cerca de 
dez anos. Tem-se apresentado um pouco por 
todo o país e tem 2 discos gravados, o primeiro 
conta com o saxofonista Bill McHenry como 
convidado e o segundo com o saxofonista 
José Pedro Coelho e o guitarrista André 
Santos. Tocando geralmente música original 
contemporânea que é, na fase actual, música 
com algum espaço e de texturas abertas, o trio 
também gosta de tocar temas do american 
songbook, interpretando-os à sua maneira. 
Neste concerto, serão certamente tocados 
temas do seu disco com Jacob Sacks que se 
encontra actualmente em fase de produção.
Gonçalo Marques created his trio about ten years 
ago. The group has performed all over the country 
and released two albums. Saxophonist Bill McHenry 
was a guest in the first album and saxophonist José 
Pedro Coelho and guitarist André Santos collaborated 
in the second. The trio is devoted to contemporary 
original music, ultimately with some space and open 
textures, but they also enjoy playing the themes of the 
American songbook, performing them in their own 
way. In this concert, they will certainly play songs from 
their album with Jacob Sacks, which is currently in the 
production phase.

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25

Damien Rice presents at Sala Suggia his latest work, 
My Favourite Faded Fantasy, the result of eight years 
of introspection. Confronted by his dilemmas about 
happiness, success, and writing music, he packed 
two suitcases and began traveling non-stop, never 
staying in one place for long. Iceland was the greatest 
inspiration for this album. But it was only when he 
came back to Los Angeles and began working with 
superproducer Rick Rubin that Damien Rice really 
began to record My Favorite Faded Fantasy. At Casa 
da Música, he will share with the audience all the 
knowledge he acquired in recent years materialized in 
songs the musician himself dubs as honest.

Promotor: Everything is New

€ 40

Cartão Amigo € 30
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15 Jul Sex/Fri  + 16 Jul Sáb/Sat · 20:00 Restaurante Casa da Música
Jantar Encenado
Guilhermina Suggia e Pablo Casals, 
a paixão e a música

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

13 Jul Qua/Wed · 21:30
GP-AMVP
Grupo de Percussão da Academia 
de Música de Vilar do Paraíso

14 Jul Qui/Thu · 21:30 
Lúcia Martinez Quarteto

15 Jul Sex/Fri · 22:00
Leiden

16 Jul Sáb/Sat · 22:00
Rui Vilhena e os Aliados

ENTRADA LIVRE

Vanessa Pires e Tiago Hora
concepção artística
Filipe Quaresma direcção musical
Vanessa Pires, Filipe Quaresma
e Tiago Hora interpretação

€ 42,5 (inclui aperitivo e jantar)

Pablo Casals e Guilhermina Suggia, duas personalidades míticas do século 
XX, envolveram-se numa relação amorosa que hoje a história reconstrói 
repleta de incógnitas, suposições, incompreensão e romance. Da vivência 
intensa entre os dois violoncelistas, uma coisa não coloca interrogações: 
a sua partilha e fruição musical, que hoje se permite perdurar em algumas 
das mais belas passagens musicais que Casals e Suggia contemplaram e 
comungaram durante o seu romance.
A união das duas personalidades e o amor comum pela música é o centro 
da proposta deste espectáculo, onde acção, música, história, romance, 
drama e imagem se misturam e dialogam. Com o apoio de um narrador 
anónimo, Tiago Hora, o universo comum de Suggia e Casals é dado a 
conhecer por dois violoncelistas, Vanessa Pires e Filipe Quaresma.
O menu do jantar, especialmente concebido para a ocasião, é da autoria do 
Chef Artur Gomes.
Pablo Casals and Guilhermina Suggia are two mythical personalities of the twentieth 
century who shared a loving relationship that the story reconstructs today, despite 
of the missing pieces, assumptions and misunderstandings. From the intense 
story between the two cellists, there is one thing that is never questioned: their 
musical involvement and enjoyment, that lingers in some of the most beautiful 
musical passages Casals and Suggia created during their romance. The union of 
the two personalities and the common love of music is the central purpose of this 
performance where action, music, history, romance, drama and image combine and 
dialogue with each other. With the support of an anonymous narrator, Tiago Hora, the 
common universe of Suggia and Casals is introduced to the audience by the hands of 
two cellists, Vanessa Pires and Filipe Quaresma. 
The dinner menu was specially designed for the occasion by Chef Artur Gomes
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15 Jul Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Orquestra de Balalaicas Ossipov

Vladimir Andropov direcção musical

Piotr Tchaikovski Dança dos bufões
Georgy Sviridov Ilustração musical do romance “A tempestade 
de neve” de Pushkin
Piotr Tchaikovski Dança russa de O lago dos cisnes
Gregory Pomonarenko 2 canções populares russas
Nikolai e Dmitri Osipov Kamarinskaya
Alexander Varlamov 2 canções populares russas
Darius Milhaud Brasileira, da Suite Scaramouche
–
Vera Gorodovskaya Inverno russo
Victor Malyarov Fantasia sobre o romance “Ao luar” de Yuriev
Tradicional Duas canções populares russas
Victor Gridin Paráfrase sobre uma canção russa
Alexander Tsygankov Czardas
Luigi Denza Não chores
Ernesto de Curtis Tarantela napolitana
Gioacchino Rossini Canção
Alexandra Shirokova Dança popular
Vladimir Ditel Fantasia sobre uma canção tradicional 
russa “Korobeiniki”

 
A Sala Suggia recebe pela primeira vez a Orquestra de Balalaicas 
Ossipov, formada por 80 músicos que tocam diferentes tipos 
de balalaicas, domras, acordeões e instrumentos de sopro 
tradicionais. Desde a sua fundação em 1919, o ensemble 
apresenta arranjos do cancioneiro tradicional de leste mas 
também de obras do repertório erudito, surpreendendo o público 
com arranjos de Tchaikovski, Borodin, Milhaud, Chostakovitch, 
entre outros. Desde 2009 a Orquestra de Balalaicas Ossipov 
é dirigida por Vladimir Andropov, um dos mais talentosos e 
destacados músicos russos da actualidade. 
Sala Suggia welcomes for the first time the Ossipov Balalaica Orchestra, 
an ensemble of 80 musicians who play different types of balalaicas, 
domras, accordions and traditional wind instruments. Since its beginning, 
in 1919, the ensemble presents arrangements of themes from the 
traditional eastern songbook and of works from the classical repertoire, 
surprising the audience with arrangements of pieces by Tchaikovsky, 
Borodin, Milhaud and Shostakovich, among others. Since 2009, the 
Ossipov Balalaica Orchestra has been conducted by Vladimir Andropov, 
one of the most talented and prominent Russian musicians of today.

€ 10

Cartão Amigo € 7,5

17 Jul Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Orquestra Energia Fundação EDP
SERVIçO EDUCATIVO

Orquestra Energia de Amarante
Orquestra Energia de Mirandela
Orquestra Energia de Murça

José Eduardo Gomes direcção musical

Orquestra Energia Fundação EDP, a new project 
artistically and pedagogically directed by Casa da 
Música is performing for the first time at Sala Suggia. 
Composed of young people and children from three 
locations in the north of the country – Amarante, 
Mirandela and Murça – the main purpose of 
Orquestra Energia Fundação EDP is to achieve social 
inclusion through music. The programme includes 
the world premieres of works written especially for 
the three ensembles by composers who have strong 
connections with Casa da Música: José Alberto 
Gomes, óscar Rodrigues and Nuno Peixoto de Pinho.
This concert features the musical direction of José 
Eduardo Gomes, principal conductor of Orquestra 
Clássica da FEUP and Coro do Círculo Portuense de 
ópera, a conductor that has accomplished a valuable 
work ahead of young formations.

€ 7,5

Menores de 18 anos € 5

A Orquestra Energia Fundação EDP, um novo projecto 
com direcção artística e pedagógica da Casa da 
Música, apresenta-se pela primeira vez na Sala Suggia. 
Composta por três pólos e com jovens e crianças 
oriundos de três locais da zona norte do país – Amarante, 
Mirandela e Murça –, a Orquestra Energia Fundação EDP 
tem por objectivo principal a inclusão social através da 
música. O programa inclui obras em estreia mundial, 
escritas especialmente para as três formações por 
compositores ligados à Casa da Música: José Alberto 
Gomes, óscar Rodrigues e Nuno Peixoto de Pinho.
Este concerto conta com a direcção musical de José 
Eduardo Gomes, maestro titular da Orquestra Clássica 
da FEUP e do Coro do Círculo Portuense de ópera e 
uma personalidade que se tem distinguido pelo valioso 
trabalho à frente de formações jovens.
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19 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Folefest
FIM DA TARDE · MúSICA DE CâMARA

Fernando Brites acordeão solo
Spirito Trio
Duo Cygnus

Obras de David del Puerto, Alexandrer Nagayev, 
Eddy Flecijn, Barbara Kaszuba e Graciane Finzi

O Folefest está de regresso à Casa da Música para apresentar a mais recente 
geração de acordeonistas premiados em Portugal e dar mostra da diversidade 
de formações em que o acordeão participa com um fascinante repertório. 
O acordeonista João Alexandre apresenta-se em trio com a flautista Mariana 
Preto e a violinista Inês Pinhão. Fernando Brites apresenta-se a solo e na 
companhia da violinista Catarina Bastos, completando esta lista de novos talentos.
Folefest returns to Casa da Música to present the latest generation of awarded Portuguese 
accordionists and to show the diversity of formations in which the accordion takes part with 
a fascinating repertoire. The accordionist João Alexandre, the flutist Mariana Preto and the 
violinist Inês Pinhão will be performing in trio. Fernando Brites will be performing solo and also 
with violinist Catarina Bastos, completing this list of new talented musicians.

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

20 Jul Qua/Wed · 21:30
Ensemble PerFisarmónica, 
da Escola de Música 
de Perosinho 

21 Jul Qui/Thu · 21:30
André Carvalho Quinteto

22 Jul Sex/Fri · 22:00
Patrícia Costa

23 Jul Sáb/Sat · 22:00
André Rio

ENTRADA LIVRE

22 Jul Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia
Academia de Música de Costa Cabral

Concerto de encerramento do V Estágio 
Nacional de Orquestras Sinfónicas 
de Jovens AMCC

José Eduardo Gomes direcção musical
Jorge Sousa e Marcelo Marques saxofones

P. Tchaikovski Marcha Eslava
Daniel Martinho Duplo-Quádruplo concerto 
para saxofones soprano, alto, tenor e barítono 
(estreia mundial)
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 5

O concerto final do Estágio de Orquestra de 
Jovens da AMCC apresenta um programa com 
duas obras célebres do repertório sinfónico e uma 
estreia mundial do compositor Daniel Martinho. 
The final concert of Estágio de Orquestra de Jovens 
da AMCC presents a programme with two famous 
works of the symphonic repertoire and a world premiere 
of composer Daniel Martinho. 

Promotor: AMCC

€ 5

Cartão Amigo € 3,75 · Jantar+Concerto € 22,5

23 Jul Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Concurso Internacional Santa Cecília

Orquestra Filarmonia das Beiras
António Vassalo Lourenço direcção musical

Provas finais com orquestra e entrega de prémios

Durante uma semana a Casa da Música é palco para dezenas de pianistas de 
todo o mundo disputarem as provas eliminatórias do Concurso Internacional 
Santa Cecília. Os três pianistas apurados para a final interpretam um concerto 
do repertório na companhia da Orquestra Filarmonia das Beiras. O concerto 
inclui a cerimónia de entrega de prémios na qual será anunciado o vencedor.
For an entire week, Casa da Música will welcome dozens of pianists from around the 
world that are qualifying for the Concurso Internacional Santa Cecília (Santa Cecilia 
International Competition). The three finalists will interpret a concerto from the repertoire 
of Orquestra Filarmonia das Beiras. The concert includes the award ceremony where the 
winner will be announced.

€ 10

Cartão Amigo € 7,5

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25
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24 Jul Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia
Branford Marsalis Quartet 
with special guest Kurt Elling
CICLO JAzz

O quarteto do célebre saxofonista Branford Marsalis conta já 30 anos de 
actividade e é conhecido pela comunicação quase telepática entre os seus 
membros. Com um repertório imenso de música original, melodias expressivas 
e formas arrojadas, é um quarteto que tem sido considerado modelo para outras 
formações do género. No entanto, a actividade de Branford Marsalis vai muito 
para além do quarteto: tocou com artistas como Sting, Grateful Dead e Bruce 
Hornsby e foi Director Musical de The Tonight Show Starring Jay Leno. Desta 
vez, o quarteto de Marsalis é o suporte de luxo para um concerto com Kurt Elling. 
O cantor já premiado com o Grammy está entre os vocalistas mais celebrados 
do mundo, tendo sido eleito melhor cantor masculino repetidamente ao longo 
de anos pela imprensa especializada.
The quartet of renowned saxophonist Branford Marsalis has been around for 30 years 
and is famous for the almost telepathic communication among its members. With a huge 
repertoire of original music, expressive melodies and bold arrangements, this quartet has 
been a model for other formations. However, the activity of Branford Marsalis goes far 
beyond the quartet: he has played with artists such as Sting, the Grateful Dead and Bruce 
Hornsby, and was Musical Director of The Tonight Show Starring Jay Leno. This time, 
Marsalis’ quartet will be the luxurious background for a concert with Kurt Elling. The singer, 
winner of a Grammy, is among the most celebrated singers in the world, having been voted 
best male singer repeatedly over the years by the specialized press. On this rare occasion, 
they will present new songs especially written by all the members of the quartet, for this 
reunion with Kurt Elling.

27 Jul Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia
Estágio Gulbenkian para Orquestra

Joana Carneiro direcção musical
Pedro Gomes piano
 
L. van Beethoven Concerto para piano e orquestra nº 3, 
em Dó menor, op.37
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 5, em Ré menor, op.47 

Lançado em Julho de 2013, sob a direcção artística de 
Joana Carneiro, o Estágio Gulbenkian para Orquestra 
promove a experiência orquestral de elevado nível 
técnico-artístico entre a comunidade de jovens 
instrumentistas portugueses ou residentes em 
Portugal, facilitando a transição entre a fase final da 
vida académica e a entrada no mundo das orquestras 
profissionais. Pedro Gomes, jovem pianista português 
aluno do prestigiado Dmitri Alexeev no Royal College of 
Music em Londres, apresenta-se a solo com o Concerto 
para Piano e Orquestra nº 3 de Beethoven, composição 
que viria a assinalar um ponto de viragem e marcar as 
grandes obras do repertório concertante do Romantismo. 
Uma das mais espantosas marcas irónicas na história 
da cultura europeia, a Sinfonia nº 5 de Chostakovitch 
simboliza a amarga reconciliação do compositor com 
o regime soviético.  
Launched in July 2013, under the artistic direction of Joana 
Carneiro, the Gulbenkian Internship for Orchestra promotes 
an orchestral experience with a top technical and artistic level 
between the community of Portuguese young instrumentalists, 
or young musicians residing in Portugal, facilitating the transition 
between the final phase of academic life and the entry into 
the world of professional orchestras. Pedro Gomes, a young 
Portuguese pianist, student of the prestigious Dmitri Alexeev at the 
Royal College of Music in London, performs solo the Concerto for 
Piano and Orchestra No. 3 by Beethoven, a piece that represents 
a turning point for the great works of the Romantic concerto 
repertoire. With his Symphony No. 5, Shostakovich marked his 
bitter reconciliation with his country’s regime in one of the most 
amazing ironic moments in the history of European culture.

€ 8

Cartão Amigo € 6
€ 25

Cartão Amigo € 18,75

Jovem/Sénior € 21,25

Cartão Estudante € 20

Cartão BPI € 20

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

28 Jul Qui/Thu · 21:30
AP Quarteto

29 Jul Sex/Fri · 22:00
Francisco Sobral

ENTRADA LIVRE
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29 Jul Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
A família Prokofieff
FORA DE SÉRIE · RúSSIA

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Mr Switch DJ

Sergei Prokofieff Sinfonia nº 2
–
Gabriel Prokofiev Concerto para gira-discos 
e orquestra
Gabriel Prokofiev Novo Concerto para 
gira-discos e orquestra (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música e Bergen 
Philharmonic Orchestra)

integral das sinfonias de Prokofieff

Portrait gabriel Prokofiev ii

Em programa, dois nomes da mesma família – o 
ditado bem podia ser “neto de peixe sabe nadar”. 
Sergei Prokofieff causou furor com a sua Segunda 
Sinfonia, “feita de ferro e aço” segundo as suas próprias 
palavras tão apropriadas à estética construtivista que 
dominava as sociedades industriais do início do século 
XX. As actuais tendências da música urbana chegam 
à plataforma da Orquestra Sinfónica pelas mãos de 
Gabriel Prokofiev, que junta a arte de DJ à música de 
raiz clássica. O resultado é surpreendente e cruza 
públicos de diferentes tendências, fazendo justiça 
àqueles que defendem que a boa música não tem 
fronteiras. Merece amplo destaque a estreia mundial 
de um novo concerto para gira-discos e orquestra, 
resultado de uma encomenda conjunta da Casa da 
Música e da Filarmónica de Bergen.

The programme will include two names of the same 
family – the apple doesn’t fall far from the tree, 
indeed. Sergei Prokofiev caused a stir with his Second 
Symphony, “made of iron and steel”,  according to 
his own words, so appropriate to the constructivist 
aesthetic that dominated the industrial societies 
of the early twentieth century. The current trends 
in urban music come to the platform of Orquestra 
Sinfónica by the hands of Gabriel Prokofiev, who 
combines the art of DJ with classical music. The 
result is surprising and appeals to very different 
audiences, doing justice to those who argue that 
good music has no boundaries. The world premiere 
of a new concerto for turntables and orchestra is the 
result of a commission by Casa da Música and the 
Bergen Philharmonic.

€ 25

Cartão Amigo € 18,75

Jovem/Sénior € 21,25

Cartão Estudante € 20 

 Cartão BPI € 20

Jantar+Concerto € 40
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29 Jul Sex/Fri · 24:00 Bar Casa da Música
DJ Prokofiev + Mr Switch

Featuring Ianina Khmelik and Evandra Gonçalves 
performing Violin Duo by Gabriel Prokofiev

30 Jul Sáb/Sat + 31 Jul Dom/Sun · 15:00 Sala Suggia
Encontro de Bandas Filarmónicas

O Verão é tempo de arruadas e romarias, assinaladas 
pelas inúmeras bandas filarmónicas que por todo o 
país mantêm actividade. É também altura para mais 
um Encontro de Bandas na Casa da Música, onde a 
tradição não é esquecida e se evoca em arruadas 
vespertinas na praça exterior. As bandas chegam de 
várias localidades do país, trazendo consigo muitos anos 
de tradição e os seus repertórios de eleição. Sobem 
depois ao palco da Sala Suggia para se apresentarem 
em concerto, com programas que variam entre as 
aberturas e rapsódias históricas e os novos e desafiantes 
repertórios contemporâneos.

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

30 Jul Sáb/Sat · 22:00
Lucas/Medeiros

ENTRADA LIVRE

After performing the symphonic work of Gabriel 
Prokofiev on the stage of Sala Suggia, Mr Switch 
joins the composer (who is also a DJ) to liven up the 
dance floor of Bar Casa da Música. An expert in the 
scratch technique and winner of the DMC World 
Championship in 2014, Mr Switch was the first DJ 
ever to perform at the BBC Proms. The distinctive 
sound of Gabriel Prokofiev is a result of his career as a 
hip-hop, grime and electro music producer, along with 
his electroacoustic experiments at the Universities 
of York and Birmingham.

Depois de interpretar as obras sinfónicas de Gabriel 
Prokofiev na Sala Suggia, Mr Switch junta-se ao 
compositor e também DJ para animar a pista de dança 
do Bar Casa da Música. Especialista na técnica de 
scratch e vencedor do título DMC 2014 World Champion, 
Mr Switch foi o primeiro DJ a actuar nos BBC Proms. 
O som distinto de Gabriel Prokofiev tem origem num 
percurso como produtor de hip-hop, grime e electro, 
a que se juntam as experiências electroacústicas nas 
universidades de York e Birmingham.

€ 10

Cartão Amigo € 7,5 · Jovem/Sénior € 8,5

Cartão Estudante € 8 · Cartão BPI € 8

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

Entrada Livre
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Mr. Switch DJ

A música techno invade o território da Orquestra Sinfónica 
num concerto de entrada livre oferecido à cidade da 
Maia. A música é de Gabriel Prokofiev, neto do famoso 
compositor russo com o mesmo apelido, e o solista é Mr 
Switch, um dos DJs mais talentosos e bem sucedidos do 
Reino Unido – reconhecido pela versatilidade e habilidade 
no scratch e vencedor de quatro títulos mundiais DMC 
World Champion. Boa música que não conhece fronteiras 
e chega à Maia com dois concertos para gira discos e 
orquestra, um deles acabado de estrear, e ainda a Segunda 
Sinfonia de Sergei Prokofieff, “feita de ferro e aço” segundo 
as palavras do compositor. 
Techno music invades the territory of the Symphony Orchestra 
in a free entrance concert offered to the city of Maia. The music is 
by Gabriel Prokofiev, grandson of the famous Russian composer 
with the same name, and the soloist is Mr Switch, one of the 
most talented and successful DJs to come out of the UK – noted 
worldwide for his versatility and scratch skills, and winner of 
four DMC World Champion titles. Good music that knows no 
boundaries and arrives at the city of Maia with two concerts for 
turntables and orchestra – one of them has just been premiered 
– and also the Second Symphony by Sergei Prokofiev, “made of 
iron and steel”, in the words of the composer.

 

30 Jul Sáb/Sat · 22:00 Praça Doutor José Vieira de Carvalho · Maia
Maia Techno Symphonic

A Câmara Municipal da Maia e a Fundação 
Casa da Música oferecem à cidade um 
grande concerto na Praça Doutor José Vieira 
de Carvalho, de acesso livre, que marca a 
programação de Verão do mês de Julho.

Co-produção

ENTRADA LIVRE



Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

02 Ago Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia
Artur Pizarro piano

Fryderyk Chopin Barcarola op.60
Robert Schumann Sonata nº 1, op.11
–
Johannes Brahms Valsas op.39
Kreisler/Rachmaninoff Liebesleid & Liebesfreud

Vencedor do Concurso Internacional de Piano de Leeds, o pianista 
português Artur Pizarro regressa à Sala Suggia, onde já se apresentou 
por diversas vezes a solo, com orquestra e em música de câmara, 
para um recital de piano no âmbito da primeira edição do Porto Piano 
Fest. O programa contém obras favoritas do grande público e é uma 
ilustração perfeita do Romantismo e da era dos virtuosos.
Winner of the Leeds International Piano Competition, Portuguese pianist Artur 
Pizarro returns to Sala Suggia, where he has performed solo several times 
before, with an orchestra and chamber music, in a piano recital that is part of 
the first edition of the Porto Piano Fest. His programme includes famous works, 
favourites of the general public, and is a perfect illustration of Romanticism and 
of the era of the virtuosi.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Parceria: Porto Piano Fest

26 Ago Sex/Fri · 22:00
Fado Violado

27 Ago Sáb/Sat · 22:00
Filho da Mãe

ENTRADA LIVRE

13 Ago Sáb/Sat · 22:00
Los Waves

18 Ago Qui/Thu · 21:30
Nega Jaci

19 Ago Sex/Fri · 22:00
Ela Vaz

20 Ago Sáb/Sat · 22:00
Saulo Haikai

25 Ago Qui/Thu · 21:30
Liftoff

04 Ago Qui/Thu · 21:30
The Amplectors

05 Ago Sex/Fri · 22:00
Diogo Aranha

06 Ago Sáb/Sat · 22:00
YB Solo Project

11 Ago Qui/Thu · 21:30
Mariana Vergueiro

12 Ago Sex/Fri · 22:00
Rui Oliveira

Concerto de encerramento do Estágio D’Ouro

Fernando Marinho direcção musical

Programa a anunciar
 
Criado por iniciativa de jovens músicos da Sociedade Filarmónica de Crestuma, 
o Estágio D’Ouro está já na sua 8ª edição, voltando a juntar instrumentistas de 
sopro e percussão interessados em desenvolver as suas capacidades ao nível 
do instrumento e dos ensembles instrumentais. O Estágio D’Ouro revela-se um 
importante complemento ao trabalho musical diário e semanal efectuado nas 
bandas filarmónicas, escolas de música e universidades.
Created by young musicians from Crestuma Philharmonic Society, Estágio D'Ouro is now 
in its 8th edition, reuniting wind and percussion performers interested in developing their 
skills regarding the instrument and instrumental ensembles. Estágio D'Ouro proves to be an 
important addition to the daily and weekly musical work of brass bands, music schools and 
universities.

Promotor: Associação Filarmónica de Crestuma

€ 4

06 Ago Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia
Orquestra D’Ouro
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02-06 Set
Masterclass internacional 
de direcção orientada 
por Peter Rundel
Participantes: € 600

Ouvintes: € 100

03-06 Set
Masterclasses para 
instrumentistas orientadas 
pelo Remix Ensemble
Participantes: € 100

Ouvintes: € 30

Email para candidaturas
remixacademy@casadamusica.com  

Recepção das inscrições até 01 Jul 2016

Mais info
facebook.com/RemixEnsemble | facebook.com/
RemixEnsembleSummerAcademy

Concertos
Entrada livre

05 Set · 19:30 Sala2 
Remix Ensemble
Alunos de direcção da Academia de Verão 
direcção musical
Pierre Boulez/Johannes Schöllhorn 
Douze Notations

06 Set · 19:30 Sala 2
Ensemble Academia de Verão
Peter Rundel e alunos de direcção da 
Academia de Verão direcção musical
Vitor Pereira clarinete
John Adams Shaker Loops 
Hanspeter Kyburz A travers 
Edgar Varèse Déserts
Alexander Zemlinsky/ Roland Freisitzer 
Sinfonietta 

02-06 Set 
III Academia de Verão Remix Ensemble

A III Academia de Verão Remix Ensemble 
inclui duas masterclasses: uma de direcção 
com Peter Rundel, outra para instrumentistas, 
orientada pelos músicos do agrupamento. 
Serão trabalhadas obras de Pierre Boulez, 
Alexander zemlinsky, John Adams, Hanspeter 
Kyburz e Edgar Varèse. Durante o evento 
realizar-se-ão dois concertos de entrada livre 
onde actuarão o Remix Ensemble e o Ensemble 
Academia. 
The III Summer Academy of Remix Ensemble 
includes two master classes: one for directing, with 
Peter Rundel, and another one for instrumentalists, 
with the musicians from Remix. The students of 
the academy will work on pieces by Pierre Boulez, 
Alexander zemlinsky, John Adams, Hanspeter 
Kyburz and Edgard Varèse. During the event, there will 
be two free entrance concerts with Remix Ensemble 
and the Academy’s Ensemble.

Café Casa da Música
PALCO SUPER BOCK

01 Set Qui/Thu · 21:30
Metamorfose

02 Set Sex/Fri · 22:00
Atlantihda

03 Set Sáb/Sat · 22:00
Mionia

08 Set Qui/Thu · 21:30
André Santos feat. 
Tristan Renfrow 
& Matt Adomeit

09 Set Sex/Fri · 22:00
Patrícia Costa

10 Set Sáb/Sat · 22:00
Rita Damásio

ENTRADA LIVRE

02 Set Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Orquestra XXI

Dinis Sousa direcção musical

Dando continuidade à tradição de se apresentar na Casa da Música no final 
do Verão, a Orquestra XXI regressa ao palco da Sala Suggia, onde tem sido 
recebida com grande entusiasmo pelo público e pela crítica especializada. 
A orquestra, que reúne músicos portugueses espalhados pelo mundo, 
estreou-se em 2013 e tem percorrido Portugal de norte a sul, voltando a 
reunir-se em Setembro para mais uma digressão.
Continuing the tradition of performing at Casa da Música every end of the summer, 
Orquestra XXI returns to Sala Suggia, where it has already been welcomed with 
great enthusiasm by the audience and the critics. The orchestra, which brings 
together Portuguese musicians based all over the world, debuted in 2013 and has 
travelled through all the country. In September, the musicians reunite for another 
tour.

€ 10

Cartão Amigo € 7,5
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10 Set Sáb/Sat · 22:00 Avenida dos Aliados
Concertos da Avenida

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical

Franz von Suppé Abertura Cavalaria Ligeira
Antonín Dvořák Danças Eslavas nº 8
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
Bedřich Smetana Dança dos Comediantes 
de “A noiva vendida”
Edward Elgar Pompa e Circunstância nº 1
Leroy Anderson Fiddle Faddle
Arturo Márquez Danzon nº 2
P. I. Tchaikovski Abertura 1812

OJM & Convidado Surpresa
Pedro Guedes direcção musical e arranjos
Carlos Azevedo piano e arranjos

A Orquestra Jazz de Matosinhos volta a desafiar 
o público portuense para uma noite de grande 
música na Avenida dos Aliados, celebrando 
os últimos dias de Verão com um concerto de 
entrada livre. A surpresa mais bem guardada 
será a figura convidada para se apresentar como 
solista, num programa especial que promete 
tornar-se inesquecível.

09 Set Sex/Fri · 22:00 Avenida dos Aliados
Concertos da Avenida ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE

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

Co-produção 

A Orquestra Sinfónica encerra a programação 
de Verão com um concerto oferecido à cidade na 
Avenida dos Aliados. A espectacularidade de Pompa 
e Circunstância e da Abertura 1812 contrasta com o 
exotismo sensual das Danças Polovtsianas e os ritmos 
sul-americanos de Danzón nº 2. Com Fiddle Faddle – 
uma peça norte-americana nascida a partir de uma 
canção de embalar infantil – ou a inspiração do folclore 
eslavo numa dança de Dvořák, esta será uma noite 
imperdível preenchida por alguns dos números mais 
popularizados da música sinfónica.
Orquestra Sinfónica ends the summer programme with 
a concert offered to the city, at Avenida dos Aliados. The 
splendor of Pomp and Circumstance and of the 1812 Overture 
contrasts with the sensual exoticism of the Polovtsian Dances 
and the South American rhythms of Danzón No. 2. 
With Fiddle Faddle – an American piece born from a children’s 
lullaby – or the inspiration of the Slavonic folklore in a dance by 
Dvořák, this will be an unforgettable evening filled with some of 
the most renowned pieces of symphonic music.

Orquestra Jazz de Matosinhos invites 
everyone in Porto to another night of great 
music at Avenida dos Aliados, to celebrate 
the last days of summer with a free entrance 
concert. The biggest surprise of the evening 
will be the person invited to perform as a 
soloist in a special program that will most 
certainly be unforgettable.
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10 Set Sáb/Sat · 22:00 Sala 2
Bonga

26 Jun
Espinho
Festival Internacional de Música de Espinho 

PáSSARO DE FOGO
Serviço Educativo
Aquilo que vocês quiserem direcção artística e interpretação

21 Jul
Póvoa de Varzim
Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim 

REMIX ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Três novas obras (Concurso de Composição do Festival)
Igor Stravinski Suite de A História do Soldado 
Arnold Schoenberg (arr. Anton Webern) Sinfonia de Câmara 

22 Jul
Póvoa de Varzim
Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Dmitri Liss direcção musical
Boris Berezovsky piano

Carl Maria von Weber Abertura Oberon 
Edvard Grieg Concerto para piano e orquestra, op.16, 
em lá menor
Antonin Dvořák Sinfonia em Sol maior, op.88

Digressões 01 Jun – 10 Set

O músico angolano Bonga assinala o fim do Verão na Casa da Música com 
a apresentação do novo disco de inéditos. Gravado entre Paris, Lisboa, 
Cuba e Luanda, o 43º disco de estúdio transporta o carisma e cunho 
pessoal de Bonga, desta vez imersos num sentimento maior: o de dar a 
conhecer Bonga Kwenda Barceló de Carvalho, filho de Bonga, que é autor 
e intérprete de um dos temas do disco e que na similaridade vocal carrega 
o mítico som tradicional dos musseques. 
Angolan singer Bonga closes the summer of Casa da Música with the presentation of 
his new album. Recorded in Paris, Lisbon, Cuba and Luanda, this 43rd studio album 
carries the charisma and personal “touch” of Bonga, immersed in a greater purpose: 
to introduce Bonga Kwenda Barceló de Carvalho, son of Bonga, and the author and 
interpreter of one of the songs of the album, who carries the mythic traditional sound 
of the musseques in his vocal similarity. 

Promotor: Ao Sul do Mundo

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

08 Jul
Espinho
Festival Internacional de Música de Espinho 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Pedro Neves direcção musical
Natalia Gutman violoncelo

Anton Arenski Variações sobre um tema de Tchaikovski, op.35a
Dmitri Chostakovich Concerto para violoncelo e orquestra nº 1, 
op.107
P. I. Tchaikovski Serenata, op.48, para cordas



O CARTÃO UNIVERSO E A CASA DA MÚSICA 
JUNTARAM-SE PARA LHE PROPORCIONAR 

MOMENTOS VERDADEIRAMENTE INESQUECÍVEIS.

Orquestra Sinfónica em Junho e Julho 

  
 

   
 

  
 

TAEG 18,1%

TAEG 18,1%, para um Limite de Crédito de € 1.500, utilizado na totalidade logo na primeira utilização, a ser pago 
em 12 prestações mensais iguais de capital, às quais acrescem encargos e juros (calculados com base na TAN 
18,00%). Crédito concedido pelo BNP Paribas P. F.

Não acumulável com outras ofertas em vigor (excluem-se os bilhetes para os Concertos Sinfónica ao Domingo). 
Campanha limitada até 31 de dezembro de 2016. Saiba mais em www.universo.pt

O UNIVERSO DA MÚSICA  
NAS SUAS MÃOS

Compre os seus bilhetes para a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música com o Cartão Universo 
e receba um desconto de 20% em Cartão Continente.

O desconto será disponibilizado até 10 dias após a transação. Oferta limitada a 2 bilhetes por 
concerto, adquiridos em full-price, nas bilheteiras da Casa da Música ou em www.casadamusica.com. 

Mecenas Visitas Guiadas

03 Jun · 21:00
Serenatas 

18 Jun · 21:00
A 7ª de 
Prokofieff 

01 Jul · 21:00
Concerto 
de Suggia

29 Jul · 21:00
A Família
Prokofieff

VISITAS GUIADAS GUIDED TOURS
• As visitas guiadas dão-lhe a conhecer a  
Casa da Música nas suas várias vertentes. 
Durante cerca de uma hora, um guia descreve 
o edifício projectado pelo holandês Rem 
Koolhaas, explicando a arquitectura, as 
funcionalidades e a programação artística.
• Guided tours are an excellent way to 
discover the different perspectives of Casa da 
Música. For about an hour, a guide describes 
the building designed by Rem Koolhaas, the 
functionalities and the artistic programming. 

DIARIAMENTE DAILY € 7,50
01 Jun – 30 Set
PT 11:00 / 14:30 / 16:00
ENG 10 am / 11 am / 4 pm / 5 pm
 
DURAÇÃO DURATION
Aproximadamente 1h
Approximately 1h
• Entrada livre para crianças com menos de 12 
anos desde que acompanhadas por um adulto 
com bilhete.  
• Free for children under 12 if accompanied by 
an adult with a ticket.

MARCAÇÕES BOOKINGS
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

VISITAS COM MARCAÇÃO  
BY APPOINTMENT
• Grupos a partir de 15 pessoas com horário  
a fixar previamente.
• Groups with a minimum of 15 people, 
scheduled in advance. 
Idiomas Disponíveis: 
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano.
Available Languages: 
English, French, German, Spanish, Italian.

GRUPOS GROUPS € 7,50
• Dirigidas a um público específico (empresas, 
instituições, associações, etc.).
• These tours are directed to a specific 
audience (companies, institutions, 
associations, etc.).

ESCOLAS SCHOOLS € 3,5
• Visitas adequadas às diferentes faixas 
etárias, do ensino pré-escolar ao superior.
• Tours tailored to different age groups, from 
pre-school to higher education.

TURÍSTICA TOURIST € 10
• Em complemento à oferta de uma brochura 
Casa da Música, no fim da visita o grupo é 
convidado a tomar um cálice de vinho do Porto.
• In addition to offering a Casa da Música 
brochure, at the end of the tour the group is 
invited to enjoy a quiet glass of Port wine.

VISITA AO BACKSTAGE TECHNICAL € 8
• Permitem um acesso directo aos bastidores, 
envolvendo o visitante nas dinâmicas de 
preparação dos concertos.
• A backstage tour, involving the visitors in the 
dynamics behind the concerts. 

Visitas Guiadas



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

Música Magnética
Porto – Guimarães – Vila Real

23 Jun Qui/Thu · 20:00

Jantar de S. João

Inicie as celebrações do S. João com 
um jantar no Restaurante. A decoração 
temática e o menu tradicional dão o 
mote para uma noite que prossegue na 
Sala Suggia com um concerto da Banda 
Sinfónica Portuguesa (ver pág. 31)

€ 25 p/ pessoa

A Música Magnética 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.

19 Jun Dom/Sun
10:00, 11:30 e 16:00 
Casa da Música  
Porto

Pequenos Piratas
SERVIçO EDUCATIVO

Colectivo GiraSol Azul direcção 
artística e interpretação

25 Jun Sáb/Sat
18:00 Museu do Douro – Régua
Vila Real

26 Jun Dom/Sun
18:00 Casa da Música
Porto

Orquestra Barroca Casa da Música
Laurence Cummings pianoforte, cravo 
e direcção musical
Dmitri Sinkovsky violino
Fernando Miguel Jalôto cravo

24 Jul Dom/Sun
21:00 Casa da Música
Porto

Branford Marsalis Quartet 
with special guest Kurt Elling
CICLO JAzz

09 Set Sex/Fri
22:00 Centro Cultural Vila Flor
Guimarães

10 Set Sáb/Sat
22:00 Avenida dos Aliados
Porto

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical

17 Jun Sex/Fri
21:30 Teatro de Vila Real
Vila Real

18 Jun Sáb/Sat
21:00 Casa da Música
Porto

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical



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, 14:30 e 16:00

Inglês 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00

€ 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 11:00/14:30/16:00 

English 10 am/11 am/4 pm/5 pm

€ 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


