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Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

01 Sáb/Sat Canto em Cada Canto 
Serviço Educativo

01 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Império dos sentidos

01 Sáb/Sat Mina 
Café Casa da Música

02 Dom/Sun Novas Aventuras de Waka 
Serviço Educativo

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

05 Qua/Wed ME21 Coletivo 
Parceria: Bilateral International 
Conference Portugal/Italy 
“Performance analysis: 
a bridge between theory 
and interpretation”

06 Qui/Thu Santi Calabrò 
Parceria: Bilateral International 
Conference Portugal/Italy 
“Performance analysis: 
a bridge between theory 
and interpretation” 

06 Qui/Thu Mané Fernandes 
“BounceCore” 
Café Casa da Música

07 Sex/Fri Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Rach 3

07 Sex/Fri STURQEN
Café Casa da Música

08 Sáb/Sat Workshop “Editar um 
Disco – Da Edição de Autor 
à Criação de uma Editora 
Independente”
Promotor: AMAEI

08 Sáb/Sat Teresa Salgueiro 
Promotor: Uguru

08 Sáb/Sat We Bless This Mess
Café Casa da Música

09 Dom/Sun Pássaro de Fogo 
Serviço Educativo

09 Dom/Sun Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Sinfonia do Novo Mundo

09 Dom/Sun Eliane Elias 
Promotor: Incubadora d’ Artes

11 Ter/Tue Micael Gomes 
Fim de Tarde · Novos Valores 
da Guitarra Portuguesa

13–19 Out

13 Qui/Thu Chucho Valdés 
& Joe Lovano Quintet
Outono em Jazz

13 Qui/Thu Alexandre Dahmen Trio 
Café Casa da Música

14 Sex/Fri Sara Gazarek
Outono em Jazz 
Promotor: Incubadora d’ Artes

14 Sex/Fri OCP – Operador de Cabine 
Polivalente
Café Casa da Música

15 Sáb/Sat Composing for the Eye 
and Ear: A Guide to Building 
an Interactive Audiovisual 
Performance System 
Serviço Educativo 

15 Sáb/Sat Moncef Genoud 
Selma Uamusse 
Outono em Jazz

15 Sáb/Sat Aline Frazão 
Promotor: IM-Par

15 Sáb/Sat Um Corpo Estranho
Café Casa da Música

16 Dom/Sun Na Ponta dos Dedos 
Serviço Educativo 

16 Dom/Sun Banda Sinfónica Portuguesa

16 Dom/Sun Peter Murphy 
Promotor: Lemon Ibéria

17 Seg/Mon Konstrukt & Rodrigo Amado 
Angles 8 
Outono em Jazz

18 Ter/Tue Orelhudo! 
Serviço Educativo 

18 Ter/Tue Quarteto de Cordas 
de Matosinhos 
Fim de Tarde 
Música de Câmara

18 Ter/Tue Maria João & Guinga
Dino Saluzzi 
Outono em Jazz

19 Qua/Wed Alessandro Penezzi 
Sumrrá 
Outono em Jazz

20 Qui/Thu Fátima Serro 
Café Casa da Música

21 Sex/Fri Fado à Mesa
José Manuel Barreto, 
Catarina Almada 
e Diogo Aranha 

21 Sex/Fri Marcos Tavares DJ Set
Café Casa da Música

22 Sáb/Sat Pedro e o Lobo Mentiroso 
Serviço Educativo 

22 Sáb/Sat À Mesa 
Serviço Educativo 

22 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Êxtase sinfónico

22 Sáb/Sat We Find You 
Café Casa da Música

23 Dom/Sun Anikibebé 
Serviço Educativo 

23 Dom/Sun Coro Casa da Música 
Valsas de amor

25 Ter/Tue Desidério Lázaro 
Fim de Tarde · Novos Valores 
do Jazz

26 Qua/Wed John Pizzarelli 
Promotor: Incubadora d’Artes

27 Qui/Thu Estrela Leminski e Téo Ruiz 
Café Casa da Música

28 Sex/Fri Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Ao gosto popular

28 Sex/Fri GOM GOM 
Café Casa da Música

29 Sáb/Sat Tindersticks 
Promotor: Produtores 
Associados

29 Sáb/Sat André Tentugal 
& Eurico Amorim 
Café Casa da Música

30 Dom/Sun DME/ZKM: imersões 
electroacústicas
Parceria: Festival DME – Dias 
de Música Electroacústica, 
Casa da Música e ZMK 
– Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe



Mecenas Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música

Mecenas Principal 
Casa da Música

Apoio Institucional

Tons de Outono
Autumn tones

O Outono em Jazz está de volta e marca a 
programação de Outubro na Casa da Música. Nomes 
históricos como Chucho Valdés e Joe Lovano, a música 
singular do brasileiro Guinga na voz de Maria João, o 
bandoneón do argentino Dino Saluzzi, para além de 
projectos oriundos da Escandinávia, da Turquia ou da 
Galiza, dão corpo a um cartaz apelativo e abrangente. 
Mas o mês não começa sem as celebrações do Dia 
Mundial da Música, com múltiplos espectáculos pela 
cidade e um grande concerto da Orquestra Sinfónica 
com música de Ravel, Debussy, Freitas Branco e Boulez. 
Merece também destaque, mais tarde, um programa da 
orquestra com obras de dois compositores aos quais 
a Casa da Música tem dedicado uma atenção especial 
ao longo do ano: o novo Concerto para acordeão e 
orquestra de Georges Aperghis (Compositor em 
Residência 2016), co-encomenda da Casa da Música 
com o virtuoso Teodoro Anzellotti como solista, e uma 
obra do russo Alfred Schnittke. Também no âmbito do 
Ano Rússia, prossegue a interpretação da integral dos 
Concertos para piano de Rachmaninoff, desta vez com 
aquele que é considerado o Concerto para piano mais 
difícil do mundo, aqui entregue às mãos do português 
Rafael Kyrychenko, numa noite em que poderemos 
ouvir também uma das obras sinfónicas mais célebres 
de sempre – a Sinfonia do Novo Mundo de Dvořák, 
dirigida por Joseph Swensen.
Com os agrupamentos de câmara ganha destaque a 
música portuguesa. O Trio Perspective faz a estreia 
mundial de uma das encomendas realizadas ao Jovem 
Compositor em Residência, António Breitenfeld Sá-

-Dantas, enquanto o Quarteto de Cordas de Matosinhos 
apresenta Da luz nítida da manhã de Fernando Lapa, 
num recital que passa ainda por Haydn e Chostakovitch. 
O Coro Casa da Música junta-se ao duo de pianistas 
formado por Lígia Madeira e Luís Duarte para um 
programa especialmente aliciante que inclui as famosas 
Valsas das Canções de Amor de Brahms.
O Café Casa da Música é, desde o Verão, um dos 
espaços de eleição para a apresentação de novos 
projectos, e mantém-se agora com uma programação 
activa nas noites entre quinta e sábado. De resto, este 
mês traz ainda uma série de propostas imperdíveis 
na Sala Suggia, desde um concerto intimista de Peter 
Murphy à apresentação de novos álbuns de Tindersticks, 
Teresa Salgueiro, Eliane Elias e John Pizzarelli. 

Autumn in Jazz is back in the October program of Casa da 
Música. Legendary names like Chucho Valdés and Joe Lovano, 
the unique music of the Brazilian Guinga in the voice of Maria 
João, the bandoneon of the Argentinean Dino Saluzzi, and 
other projects from Scandinavia, Turkey or Galicia, integrate an 
appealing and comprehensive program.
But the month begins with the traditional World Music Day 
celebrations, with multiple performances throughout the city 
and a magnificent concert by Orquestra Sinfónica performing 
Ravel, Debussy, Freitas Branco and Boulez. Later on, and 
also very worth mentioning, is a programme of the orchestra 
with works by two composers to which Casa da Música has 
dedicated special attention throughout the year: the new 
Concerto for accordion and orchestra by Georges Aperghis 
(Composer in Residence 2016) with the virtuoso soloist Teodoro 
Anzellotti, a work co-commissioned by Casa da Música, and a 
piece by the Russian composer Alfred Schnittke. 
Within the scope of the year of Russia the Piano Concertos by 
Rachmaninoff continues, this time with what is regarded the 
most difficult piano concerto in the world, interpreted by the 
Portuguese Rafael Kyrychenko. This evening also gives us the 
opportunity to hear one of the most famous symphonic works 
ever – the Symphony of the New World by Dvořák, conducted 
by Joseph Swensen.
The chamber music groups call our attention to Portuguese 
music. The Trio Perspective is responsible for the world 
premiere of a work commissioned to the Young Composer in 
Residence, António Breitenfeld Sá-Dantas, while Quarteto 
de Cordas de Matosinhos features Da luz nítida da manhã, by 
Fernando Lapa, in a recital that also includes pieces by Haydn 
and Shostakovich. Coro Casa da Música joins the two pianists 
Lígia Madeira and Luís Duarte for a particularly exciting program 
that includes Brahms' famous Love Song Waltzes.
Since the beginning of the summer, Café Casa da Música has 
been one of the favorite stages for the presentation of new 
projects and continues with an active program between Thursday 
and Saturday evenings. Moreover, this month also brings a 
series of unmissable proposals to Sala Suggia, from an intimate 
Peter Murphy concert to the presentation of new albums by 
Tindersticks, Teresa Salgueiro, Eliane Elias and John Pizzarelli.
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01 Sáb/Sat 
Canto em Cada Canto
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
DIA MUNDIAL DA MúSICA 

Coros escolares e amadores interpretação

São muitas as vozes, tantos os repertórios, que 
se espalham pela cidade. Sem aviso, coros 
escolares e amadores cantam para quem passa, 
transformam a rotina urbana e tornam o dia 
maior. A meio da tarde confluem para a Casa, 
onde decorre uma apresentação simultânea que 
manifesta diversidade: dos registos próprios de 
cada grupo nasce o mosaico musical.
There are so many voices and so many repertoires that 
spread throughout the city. Without previous warning, 
school choirs and amateur choirs perform for people who 
are just passing by on the street, renovating the urban 
routine and aggrandizing the day. They gather at Casa 
da Música in the middle of the afternoon for a shared 
presentation that displays diversity: a musical mosaic 
is born from the unique characteristics of each group.

10:00 Vários locais da cidade
Apresentação · 17:30 Praça exterior da Casa da Música

*Espectáculos destinados a famílias e público geral 

que cruzam a música com outras linguagens de palco.

  EntrAdA LIVrE  

01 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Império dos sentidos
SINFóNICA FORA DE SéRIE · DIA MUNDIAL DA MúSICA

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Maurice Ravel Suite nº 2 de Daphnis et Chloé
Pierre Boulez Notations I- IV e VII
–
Luís de Freitas Branco Paraísos Artificiais 
Claude Debussy La Mer

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Apoio InstitucionalParceiro Serviço Educativo

fundação
energia

Mecenas dia Mundial da Música

O amor entre um pastor e uma pastora da ilha de Lesbos, 
segundo o romance pastoral do poeta grego Longos de 
Lesbos, é a premissa para o célebre bailado Daphnis et 
Chloé de Ravel. No cenário não faltam alusões a ninfas, 
faunos e piratas, e a partitura irradia luz e cor. Debussy 
ficou conhecido como o mestre da arte da sugestão pela 
sua capacidade de através dos sons sugerir sensações 
visuais e tácteis. Nas suas músicas podemos escutar o 
som do vento, das ondas do mar, vislumbrar a alvorada 
ou os raios de sol por entre a folhagem das árvores. 
Este jogo de coloridos orquestrais que associamos 
aos compositores impressionistas franceses é o ponto 
de partida para Paraísos Artificiais, de Luís de Freitas 
Branco, poema sinfónico no qual se transmite uma 
experiência sensorial inspirada num livro onde o autor 
descreve as sensações de estar acima dos ruídos da 
terra sob os efeitos do ópio.

The love between a shepherd and a shepherdess from 
the island of Lesbos, based on the pastoral romance of 
the Greek poet Longos from Lesbos, is the premise for 
the famous ballet Daphnis et Chloé, by Ravel. Allusions 
to nymphs, fauns and pirates abound on the set, and the 
score radiates light and color.
Debussy became known as the master of the art of 
suggestion for his ability to suggest sounds through visual 
and tactile sensations. In his songs we can hear the wind 
and the sea waves, watch the dawn and see the sun rays 
through the trees.
This game of orchestral colourings that we associate 
with the French impressionist composers is the starting 
point for Paraísos Artificiais, by Luís de Freitas Branco, 
a symphonic poem that transmits a sensory experience 
inspired by a book where the writer describes the sensation 
of rising above the earth noises under the influence of opium.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jovem/Sénior € 12,75

Cartão Estudante € 12

Cartão BPI € 12

Jantar+Concerto € 31
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Café Casa da Música

01 Sáb/Sat · 22:00
Mina 
Pop-Rock/World
 EntrAdA LIVrE  

02 dom/Sun
Novas Aventuras de Waka
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Onde está o Jacaré? Sem o seu amigo tradutor, o Rei 
Leão não é bom comunicador. E truz -truz, lá volta ele 
ao consultório do Dr. Otho... As personagens de Bebé 
Waka regressam em novo workshop com aventuras 
musicais inéditas. Pela selva dos sons, jogos e alegria 
são uma boa terapia.
Where is the Alligator? Without his translator friend the Lion 
King is not a good communicator. Knock-knock, there he goes 
back to Dr Otho’s office... The characters of Baby Waka return 
in a new workshop with new musical adventures. Games and 
laughter are a good therapy in the jungle of sounds.

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

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante com mais 

de 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças 

até aos 6 anos de idade (com participação 

dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, 

ritmos e movimento.

04 ter/tue · 19:30 Sala 2
Prémio Jovens Músicos/Antena 2
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Perspective Trio
Guilherme Sousa oboé
Paulo Ferreira fagote
Pedro Costa piano

David Diamond Partita para oboé, fagote e piano
Ludwig van Beethoven Trio op.11, “Gassenhauer”
António Breitenfeld Sá-Dantas nova obra para 
grupo de câmara (estreia mundial; encomenda 
da Casa da Música)
André Previn Trio para oboé, fagote e piano

Depois de conquistar o 1º lugar no Prémio Jovens Músicos 2015, 
categoria de Música de Câmara, nível superior, o Perspective 
Trio vem à Casa da Música apresentar algum do raro repertório 
para este tipo de formação. O Trio para oboé, fagote e piano de 
André Previn reflecte as múltiplas facetas do célebre maestro e 
compositor norte -americano. Escrito originalmente para piano, 
clarinete e violoncelo, o trio “Gassenhauer” de Beethoven contém 
o tema extraído da ópera O Corsário por Amor de Joseph Weigl. 
O programa inclui ainda uma obra em estreia mundial do Jovem 
Compositor em Residência na Casa da Música em 2016, António 
Breitenfeld Sá-Dantas.
After winning the Young Musicians Award, in 2015, in the top level of the 
chamber music category, Perspective Trio comes to Casa da Música to 
present a rare repertoire for this type of formation. André Previn’s Trio for 
oboe, bassoon and piano reflects the many facets of the famous American 
conductor and composer. Originally written for piano, clarinet and cello, 
Beethoven’s trio, “Gassenhauer”, includes the theme of the opera The 
Corsair of Love, by Joseph Weigl. The program also includes a world 
premiere by Casa da Música’s Young Composer in Residence in 2016, 
António Breitenfeld Sá-Dantas.

€ 8

Cartão Amigo € 6 

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4 

Jantar+Concerto € 25
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Paulo Assis direcção artística e piano
Lucia D’Errico som, imagem digital e intertítulos
Juan Parra C. som e vídeo
Bobby Mitchel espineta e cravo
Heloísa Amaral cravo e gira-discos
Catherine Laws voz pré-gravada

Rasch23, segundo a Kreisleriana op.16 de Robert Schumann

Rasch23 é uma performance experimental baseada na obra Kreisleriana 
op.16 de Schumann. Situando-se para lá da noção de interpretação, 
Rasch23 opera vários encontros da partitura schumanniana com 
outros materiais acústicos, musicais, imagéticos e textuais, tais como as 
Variações Goldberg e a Suite Francesa em Dó menor de Bach, esboços 
de Schumann, improvisações no estilo de Schumann, a voz de Roland 
Barthes e excertos dos seus ensaios musicais, áudio e vídeo processados 
em tempo real, gravações históricas em vinil e fragmentos-mosaico 
extraídos de versões anteriores da série Rasch. O título – Rasch – refere-

-se ao ensaio homónimo de Barthes, no qual interpretações tradicionais 
da música de Schumann são criticadas pela sua incapacidade de 
comunicar o corpo schumanniano, um corpo no limiar da loucura, em 
permanente estado de agitação e desejo.
ME21 é um colectivo que inclui instrumentistas e compositores, mas 
também actores, encenadores, filósofos e artistas visuais, dedicado 
a práticas performativas experimentais. 
Rasch23 is an experimental performance based on Schumann’s Kreisleriana 
op.16. Reaching beyond the notion of interpretation, Rasch23 operates several 
intersections between Schumann’s score and other acoustic, musical, imagetic 
and textual materials, such as the Goldberg Variations, Bach’s French Suite in 
C minor, sketches by Schumann, Schumann-style improvisations, the voice of 
Roland Barthes and excerpts from his musical essays, audio and video processed 
in real time, historical vinyl recordings and mosaic-fragments from previous 
versions of the Rasch series. The title – Rasch – refers to the homonymous essay 
by Barthes, in which traditional interpretations of Schumann’s music are criticized 
for their failure to convey the schumannian body, a body on the brink of madness, 
in a permanent state of agitation and desire.
ME21 is a collective that includes not only instrumentalists and composers but 
also actors, directors, philosophers and visual artists, dedicated to experimental 
performative practices.

€ 8 

Cartão Amigo € 6

Parceria: Bilateral International Conference Portugal/Italy 
“Performance analysis: a bridge between theory and interpretation”

05 Qua/Wed · 19:30 Sala 2
ME21 Coletivo

06 Qui/thu · 19:30 Sala 2
Santi Calabrò 

Santi Calabrò piano

Alexander Scriabin 3 Peças op.2; Sonata nº 2; 
Sonata nº 3 
–
Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte; 
Jeux d’eau; Gaspard de la nuit

Premiado em concursos nacionais e internacionais, o pianista 
italiano Santi Calabrò é internacionalmente conhecido pelos 
seus escritos e trabalhos teóricos sobre análise e interpretação 
musical. Os seus recitais são sempre o resultado de um estudo 
analítico e histórico aprofundado, revestindo de interesse 
acrescido as suas interpretações. No seu recital, inserido numa 
conferência internacional que reúne alguns dos mais destacados 
investigadores na área, o músico apresenta obras de Alexander 
Scriabin e Maurice Ravel, compositores a que tem dedicado 
diversos estudos.
Awarded in national and international competitions, the Italian pianist 
Santi Calabrò is recognized worldwide for his writings and theoretical 
work on analysis and musical interpretation. His recitals are always 
the result of an analytical and in-depth historical study that ultimately 
imparts greater interest to his interpretations. In his recital, which is part 
of an international conference that brings together some of the leading 
researchers in the field, the musician presents works by Alexander 
Scriabin and Maurice Ravel, to whom he has devoted several studies.

€ 8

Cartão Amigo € 6

Parceria: Bilateral International 
Conference Portugal/Italy 
“Performance analysis: a bridge 
between theory and interpretation”

Café Casa da Música

06 Qui/thu · 22:00
Mané Fernandes 
“BounceCore”
Jazz
 EntrAdA LIVrE  
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07 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Rach 3
SéRIE CLáSSICA · RúSSIA

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical 
Rafael Kyrychenko piano

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano 
e orquestra nº 3
–
Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”

Integral dos ConCertos para pIano de raChmanInoff

Apoio Colaboração

€ 19

Cartão Amigo € 14,25 

Jovem/Sénior € 16,15 

Cartão Estudante € 15,2 

Cartão BPI € 15,2

Rach 3. Por este nome ficou conhecido aquele que 
é considerado o Concerto para piano mais difícil do 
mundo e um dos cavalos de batalha dos grandes 
virtuosos do século XX, incluindo Rachmaninoff, que 
o estreou em Nova Iorque. Do início ao fim, destila 
temas extremamente melodiosos e passagens 
simultaneamente vertiginosas e majestosas, razões 
pelas quais se tornou também um dos concertos 
favoritos do grande público. Actualmente a estudar 
com Maria João Pires e Daniel Blumenthal, o jovem 
pianista português Rafael Kyrychenko regressa 
como solista à Casa da Música, onde inaugurou o 
Ciclo de Piano em 2014.
A Sinfonia do Novo Mundo é a mais célebre das nove 
que Dvořák compôs. Escrita nos EUA e estreada em 
Nova Iorque, integrou elementos da música popular 
e cedo se transformou num estandarte da música 
sinfónica americana. 

Rach 3. This is the name by which the world’s most 
difficult Piano concerto became known. The great 
virtuosos of the twentieth century turned it into a 
key work of their repertoire, including Rachmaninoff 
himself who premiered it in New York. From the 
beginning to the end, it unravels the most melodious 
themes as well as dizzying and majestic passages 
that made it one of the favourite concertos of the 
general public. Currently studying with Maria João 
Pires and Daniel Blumenthal, the young Portuguese 
pianist Rafael Kyrychenko returns to Casa da 
Música as a soloist, after opening the Piano Series 
in 2014.
Symphony From the New World is the most famous of 
the nine symphonies that Dvořák composed. Written 
in the United States and premiered in New York, it 
integrated elements of popular music and soon 
became a standard of American symphonic music.

08 Sáb/Sat · 15:00 Sala de Ensaio 10
Workshop AMAEI
“Editar um Disco – Da Edição 
de Autor à Criação de 
uma Editora Independente”

A Associação de Músicos Artistas e Editoras 
Independentes (AMAEI) inicia em Outubro 
um ciclo de workshops mensais na Casa da 
Música sobre matérias de interesse para o 
sector profissional da música. A primeira sessão 
tem por tema “Editar um Disco – Da Edição de 
Autor à Criação de uma Editora Independente” 
e conta com a presença de editores 
independentes nacionais que transmitirão 
ao público a sua experiência.
The Associação de Músicos Artistas e Editoras 
Independentes (AMAEI) begins in October a cycle of 
monthly workshops at Casa da Música on matters of 
interest to the professional music industry. The first 
session will address the topic “Editing a Record – From 
Author’s Edition to the Creation of an Independent 
Label”, and will be animated with the presence of 
national independent publishers that will convey their 
experience to the public.

reservas e confirmações: Ana Figueiredo (secretariado), através do 

email ana@amaei.org ou do telemóvel 939165919, até às 17:00 do dia 

07 de Outubro.

Café Casa da Música

07 Sex/Fri · 22:00
STURQEN
Electrónica/Experimental

08 Sáb/Sat · 22:00
We Bless This Mess
Pop-Rock/World
 EntrAdA LIVrE  
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Poucos meses depois de se instalar nos Estados 
Unidos, Dvořák começou a trabalhar na Sinfonia nº 9, 
uma encomenda para assinalar as comemorações da 
chegada de Colombo ao Novo Mundo. Nela exprime o 
seu fascínio pelos instrumentos e melodias dos índios 
bem como pelas canções dos trabalhadores das 
plantações de algodão que ouviu aquando da sua estadia 
em Spillville. A Sinfonia foi estreada em Dezembro 
de 1893, no famoso Carnegie Hall, causando impacto 
imediato no público e na crítica, que a descreveu 
como a nova música da América. Usada em filmes, 
tornou-se uma das obras sinfónicas mais conhecidas 
a nível mundial. A introdução ao concerto percorre os 
momentos mais importantes e emblemáticos da sinfonia.

09 dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Sinfónica
Sinfonia do Novo Mundo
SINFóNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Aquilo que vocês quiserem direcção artística 
e interpretação

Quem é ele, quem é? São cinco e bons cantantes, de 
penas flamejantes. De Stravinski a Zeca Afonso, trazem 
melodias no bico e abrem asas à aventura de um príncipe 
em busca do pássaro de fogo. Será o corvo ou o rouxinol, 
o pica-pau, o papagaio ou o colibri? A magia voa aqui…
Who is it, who is it? They are five good singers with flaming 
feathers. From Stravinsky to Zeca Afonso, they carry melodies 
in their beaks and open their wings to the adventures of a prince 
in search of the firebird. Is it the crow or the nightingale, the 
woodpecker, the parrot or the hummingbird? Magic is in the air...

09 dom/Sun
Pássaro de Fogo 
SERVIÇO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS* · RúSSIA

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.

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Antonín Dvorák Sinfonia nº 9 
“Do Novo Mundo”

€ 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)

Patrocinador Sinfónica ao 
domingo COntInEntE

A few months after settling in the United States, 
Dvořák was commissioned to write Symphony No. 9 
in celebration of the arrival of Columbus to the New 
World. In it, he expresses his fascination with the 
instruments and melodies of the Indians as well as his 
interest for the songs of workers he heard in the cotton 
fields during his stay in Spillville. The Symphony was 
premiered in December 1893 at the famous Carnegie 
Hall, causing immediate impact on the public and 
the critics, who described it as the new music from 
America. As it was also used in the film industry, it 
became one of the world’s best-known symphonic 
works. The introduction to the concert covers the most 
important and emblematic moments of the symphony.

08 Sáb/Sat · 22:00 Sala Suggia
Teresa Salgueiro

O percurso de três décadas iniciado com os Madredeus 
e prosseguido em nome próprio garantiu a Teresa 
Salgueiro um sólido reconhecimento internacional e um 
carinho muito especial por parte do público português, 
que se habituou a encontrar na voz da cantora uma das 
mais belas marcas da sua própria identidade. Na Sala 
Suggia apresenta O Horizonte, novo álbum composto por 
material inteiramente original e onde Teresa se assume 
como criadora de ambientes mágicos de uma beleza 
indiscutível, revelando a singular multiplicidade das suas 
facetas artísticas. 
The three-decade journey she started with Madredeus and 
continued with her solo career secured Teresa Salgueiro a solid 
international recognition and a very special affection on the part 
of the Portuguese public, who became used to recognizing in 
her voice one of the finest brands of their own identity. She will 
present Horizonte at Sala Suggia, her new album consisting of 
entirely new material where Teresa takes on the role of creator 
of magical environments of indisputable beauty, revealing the 
singular multiplicity of her artistic facets.

€ 25 · Cartão Amigo € 18,75 · Jantar+Concerto € 42,5

Promotor: Uguru
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11 ter/tue · 19:30 Sala 2
Micael Gomes
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA

Eliane Elias regressa a Portugal para apresentar 
o seu mais recente trabalho, Made in Brazil, 
cujo sucesso já lhe valeu a nomeação para a 
58ª Edição dos Grammy Awards na categoria 
de Melhor álbum Jazz Latino, o 1º lugar no iTunes 
de vários países e o 3º na tabela Billboard Charts. 
Cidadã do mundo e artista que ultrapassa 
fronteiras estilísticas, Eliane Elias mistura as 
raízes brasileiras e o jazz, afirmando -se como 
pianista, cantora e compositora com lugar 
destacado entre os grandes nomes do jazz actual.

09 dom/Sun · 21:30 Sala Suggia
Eliane Elias

Eliane Elias returns to Portugal to present her 
latest work, Made in Brazil, that already earned 
her a nomination for the 58th Edition of the 
Grammy Awards in the category of Best Latin Jazz 
Album, the number one song on iTunes in several 
countries and 3rd in the Billboard Charts. A citizen 
of the world and an artist who surpasses stylistic 
boundaries, Eliane Elias mixes Brazilian roots and 
jazz, asserting herself as a pianist, a singer and a 
songwriter with a prominent place among the great 
names in today’s jazz scene.

Micael Gomes faz parte da novíssima geração 
dos guitarristas que surgiram no início do século 
XXI. Com apenas 17 anos de idade, iniciou 
os estudos com Arménio de Melo e logo se 
aventurou pelas várias casas de fado da capital. 
Foi depois convidado a tocar com um série de 
fadistas de renome como Ana Moura, Mariza, 
Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro, entre outros. 
Tem como principais referências os mestres 
Carlos Gonçalves, Ricardo Rocha e Paulo 
Parreira, mas enquanto instrumentista defende 
as formas mais tradicionais, seja no fado seja na 
música instrumental para guitarra portuguesa.
Micael Gomes belongs to the new generation of 
musicians who emerged in the beginning of the 
twenty-first century in the field of Portuguese guitar. 
He began his studies with Arménio de Melo when he 
was 17 years old and soon ventured in several casas 
de fado in Lisbon. He was then invited to play with a 
number of renowned fado singers, such as Ana Moura, 
Mariza, Raquel Tavares and Ricardo Ribeiro, among 
others. His main references are the great masters 
Carlos Gonçalves, Ricardo Rocha and Paulo Parreira, 
but, as an instrumentalist, he is an advocate of the 
traditions, not only when it comes to fado but also in the 
instrumental music composed for the Portuguese guitar.

€  29

Cartão Amigo € 21,75

Promotor: Incubadora d’ Artes

€ 8

Cartão Amigo € 6 

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25
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13-19 Out
Outono em Jazz

O Outono em Jazz celebra as mais variadas manifestações 
contemporâneas de um género marcado pelo culto da 
improvisação e da inovação, sem qualquer dogma e com grande 
receptividade perante todas as derivações do jazz. A abertura 
do festival faz-se com dois nomes lendários, o pianista cubano 
Chucho Valdés e o saxofonista americano Joe Lovano, que pela 
primeira vez se apresentam num projecto comum. O que equivale 
a dizer que começamos desde logo a procurar um jazz que foge 
para os ritmos afro-cubanos. Proposta nova entre nós é também o 
encontro entre a cantora Maria João e a música singular do grande 
compositor brasileiro Guinga, num dueto de voz e violão que tomou 
a forma de disco muito recentemente. Também do Brasil vem o 
guitarrista virtuoso Alessandro Penezzi, cruzando as influências do 
choro e da guitarra erudita, e da Argentina chega-nos o bandonéon 
de Dino Saluzzi, músico veterano que se afirmou como um dos 
mais notáveis herdeiros de Piazzolla. As raízes africanas de Selma 
Uamusse, que lança o seu primeiro disco em nome próprio, são 
um irresistível convite à dança. O piano jazz está representado 
pelo suíço Moncef Genoud e, sob a forma de trio, com os galegos 
Sumrrá, focados nos sons vanguardistas e nas formas abertas. 
O cartaz completa-se com o jazz nórdico dos Angles 8, o free-

-jazz dos turcos Konstrukt – estes ao lado de Rodrigo Amado, um 
saxofonista incontornável da livre improvisação nacional – e a voz 
deslumbrante de Sara Gazarek. 
Autumn in Jazz celebrates the most diverse contemporary manifestations 
of a genre marked by the cult of improvisation and innovation without 
any dogmas and with great openness to all Jazz derivations. The festival 
opens with two legendary names, the Cuban pianist Chucho Valdés and 
the American saxophonist Joe Lovano, in a common project for the first 
time. That is to say that we immediately begin to look for a jazz deriving 
from african-Cuban rhythms. The encounter between singer Maria João 
and the unique music of the great Brazilian composer Guinga will happen 
for the first time in Portugal. This voice and guitar duet recently took the 
form of an album. Also from Brazil is the virtuoso guitarist Alessandro 
Penezzi that intersects the influences of choro and classical guitar, and 
from Argentina comes the bandoneon of Dino Saluzzi, a veteran musician 
who emerged as one of the most remarkable heirs of Piazzolla. The 
African roots of Selma Uamusse, which recently released her first solo 
album, are an irresistible invitation to dance. The Swiss Moncef Genoud 
represents the jazz piano and the Gallegos Sumrrá, focusing on the cutting 
edge sounds and the open forms, will represent the trio formation. The set 
is complete with the Nordic jazz of Angles 8 and the free jazz of the Turks 
Konstrukt alongside Rodrigo Amado, an essential saxophonist of the 
national free improvisation.
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13 Qui/thu · 21:00 Sala Suggia 
Chucho Valdés & Joe Lovano Quintet

Dois artistas da lendária editora Blue Note que são exemplo de criatividade 
e procura incessante de novos caminhos juntam-se pela primeira vez neste 
quinteto. O pianista Chucho Valdés é uma figura -chave da evolução do 
jazz afro-cubano desde há 50 anos, enquanto o saxofonista Joe Lovano é 
o artista com mais discos gravados para a Blue Note. São dois veteranos 
que durante anos estiveram na linha da frente da inovação no jazz e agora 
assumem esse mesmo desígnio em conjunto, deixando a promessa de 
uma noite inesquecível com a companhia de um baixista, uma baterista 
e um percussionista que figuram entre os músicos mais experientes e 
interessantes de Cuba.
Two artists who exemplify the standards for creativity and exploration at the venerable 
Blue Note Records will come together for a first-time collaboration in the Chucho Valdés 
& Joe Lovano Quintet. Pianist Chucho Valdés has been a key figure in the evolution of 
Afro-Cuban jazz for the past 50 years while saxophonist Joe Lovano has recorded more 
albums on Blue Note than any other artist. Both fearless innovators at the forefront of 
artistic expression, this collaboration expands their shared quest for the leading edge in 
jazz expression. The promise of combined greatness will deliver beyond expectations 
in a quintet backed by a bassist, drummer and percussionist who rank among Cuba’s 
hottest and most seasoned instrumentalists.

14 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia
Sara Gazarek

Patrocinada por algumas das maiores figuras da música, 
Sara Gazarek surgiu como uma artista notavelmente 
original e de potencial ilimitado. Com três discos 
aclamados e apenas 30 anos de idade, foi rotulada pelo 
LA Times como “a próxima cantora de jazz de maior 
importância”. De voz deslumbrante, translúcida, tom 
perfeito e uma excelente noção rítmica, Sara Gazarek 
combina a intimidade e o estilo de cantautora com 
elementos de improvisação. 
Supported by some of the greatest giants of music, Sara 
Gazarek emerged as a strikingly original artist with unlimited 
potential. With three acclaimed records and only 30 years old, 
the LA Times called her “the next important jazz singer”. With 
a dazzling voice, translucent, a perfect tone and an excellent 
rhythmic sense, Sara Gazarek combines intimacy and her own 
style with elements of jazz improvisation.

€ 20

Cartão Amigo € 15

Lugar Coro € 15

Jovem/Sénior € 16

Café Casa da Música

13 Qui/thu · 22:00
Alexandre Dahmen Trio 
Jazz

14 Sex/Fri · 22:00
OCP – Operador 
de Cabine Polivalente
Electrónica/Experimental
 EntrAdA LIVrE  

€ 22,5 

Cartão Amigo € 16,88

Promotor: Incubadora d’ Artes



23

15 Sáb/Sat · 10:30 Sala de Ensaio 3 
Composing for the Eye and Ear: A Guide to Building 
an Interactive Audiovisual Performance System
SERVIÇO EDUCATIVO · FORMAR NA DIGITóPIA*

Pierce Warnecke formador
Curso realizado em parceria com o GNRation

A exploração de códigos de programação e outras 
ferramentas tecnológicas obedece a um propósito: criar 
arte de modo consistente. Som e imagem partilham as 
atenções num curso que recorre a exemplos práticos e à 
linguagem Max, à edição vídeo no Premiere ou ao sound 
design no Ableton, entre outros programas, para, com 
sensibilidade artística, fundamentar o desenvolvimento 
de sistemas de performances audiovisuais interactivas. 
The exploitation of programming codes and other technological 
tools fulfils a purpose: to create art in a consistent manner. Sound 
and image share the spotlight on a path that resorts to practical 
examples and Max language, video editing in Premiere or sound 
design in Ableton, among other programs, to support the 
development of interactive audiovisual performance systems 
with artistic sensitivity.

Parceria

15 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2
Moncef Genoud
Selma Uamusse

Pianista suíço nascido na Tunísia, Moncef 
Genoud tem uma carreira com mais de 
três décadas e é um dos músicos mais 
representativos do jazz na Suíça. Conhecido 
especialmente pelo seu trio, tocou também com 
figuras tão relevantes quanto Michael Brecker, 
Larry Grenadier, Dee Dee Bridgewater, Bill 
Stewart, Idris Muhammad, Jack DeJohnette, 
Scott Colley e muitos outros. Depois de 12 
álbuns como líder, no final do ano passado 
Genoud editou o primeiro disco a solo, Live 
in Cully, mostra do seu repertório favorito: os 
standards de jazz, a par de temas do universo 
pop -rock, com arranjos inventivos e muito 
espaço para a improvisação.
Selma Uamusse é uma grande revelação dos 
últimos tempos, após anos de participação 
nos Wraygunn de Paulo Furtado. De origem 
moçambicana mas residente em Lisboa, 
acompanhou recentemente Rodrigo Leão em 
digressão com enorme sucesso. Depois de vários 
concertos dedicados a temas de Nina Simone, 
lançou as suas primeiras canções a solo e 
apresenta agora o novo disco no Outono em Jazz.

Alguma experiência prévia em Max 

(não obrigatória) facilitará o trabalho 

dos participantes, os quais são convidados a 

trazer computador pessoal com ethernet port 

ou thunderbolt<->ethernet e headphones.

Ministrado em Inglês.

€ 15

*Cursos intensivos destinados a músicos, DJs, 

artistas digitais, programadores, professores 

e outros profissionais interessados na música 

electrónica e na arte digital

€ 11

Cartão Amigo € 8,25

Jovem/Sénior € 8,8

Moncef Genoud is a Swiss pianist born 
in Tunisia who has a career of over 
three decades and is one of the most 
representative jazz musicians in Switzerland. 
He is mainly known for his trio, though he 
has also played with important artists like 
Michael Brecker, Larry Grenadier, Dee Dee 
Bridgewater, Bill Stewart, Idris Muhammad, 
Jack DeJohnette, Scott Colley and many 
others. After 12 albums as a bandleader, at 
the end of last year Genoud released his first 
solo album, Live in Cully, an example of his 
favorite repertoire: jazz standards and pop-
rock music with inventive arrangements and 
plenty of room for improvisation.
Selma Uamusse is a great revelation of 
recent times, after years of association 
with Paulo Furtado’s Wraygunn. Born in 
Mozambique and living in Lisbon, Selma 
recently accompanied Rodrigo Leão on 
tour in a very successful partnership. After 
several concerts dedicated to Nina Simone, 
she released her first solo songs and is now 
presenting her new album in Autumn in Jazz.
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16 dom/Sun 
Na Ponta dos Dedos
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

António Miguel e Sofia Nereida formadores

O Senhor dos Anéis, de jóias a brilhar, só está bem a 
cantar. Já a Senhora Mindinho (que feitio miudinho…) 
quer tudo organizar. Juntos conduzem uma sessão na 
ponta dos dedos, em que os contrastes fazem, afinal, 
a riqueza musical. Passeando entre teclas, descobre-

-se as primeiras melodias.
O Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings), with his dazzling 
jewels, is only happy when he’s singing, while Senhora Mindinho 
(Mrs. pinkie) – who is a bit of a nag – just wants everything to be 
organized. Together they lead this session that revolves around 
our fingertips and where contrasts make up the musical richness. 
The first melodies are discovered while strolling between keys.

Francisco Ferreira direcção musical
Pedro Burmester piano

Philip Wilby Paganini Variations
Ernõ Dohnányi (arr. John Paynter) 
Variations on a Nursery Tune
Oliver Waespi Temples 

Fonte de inspiração para muitos compositores, 
o Capricho nº 24 de Paganini é revisitado 
pelo britânico Philip Wilby, que se apropria da 
célebre melodia para em 14 variações explorar 
todo o potencial sonoro e tímbrico da banda 
sinfónica. Escrito para piano e orquestra em 
1914, Variations on a Nursery Tune é a obra mais 
famosa do compositor húngaro Ernõ Dohnányi, 
baseada na canção infantil francesa “Ah! vous 
dirai-je, maman”, popularizada por Mozart.  
Os templos de Angkor no Camboja foram a 
inspiração do alemão Oliver Waespi para a 
composição de Temples, obra em que cada 
andamento corresponde a um templo e a um 
excerto biblíco do Livro de Eclesiastes.

16 dom/Sun · 12:00 Sala Suggia 
Banda Sinfónica Portuguesa

Café Casa da Música

15 Sáb/Sat · 22:00
Um Corpo Estranho
Pop-Rock/World
 EntrAdA LIVrE  

15 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia
Aline Frazão

Aline Frazão está de volta ao nosso país para estrear 
o espectáculo Insular. Depois da apresentação em 
Portugal do novo disco no início do ano, regressa 
aos palcos nacionais para partilhar a poesia da 
sua mensagem, capaz de construir pontes entre a 
urgência da acção e a serenidade do isolamento, e uma 
linguagem musical que, ao terceiro disco, integra a 
vertente eléctrica na sua costumeira toada acústica.
Aline Frazão returns to premiere her show Insular. After 
presenting her latest album in the beginning of the year, 
Aline returns to Portugal to share the poetry of her message, 
capable of building bridges between the urgency of the action 
and the serenity of isolation, and a musical language that, in 
her third album, includes an electric component alongside her 
usual acoustic facet.

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 · Jovem/Sénior € 12 · Jantar+Concerto € 32

Promotor: IM-Par

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.

A source of inspiration for many composers, Paganini’s 
Caprice No. 24 is revisited by Philip Wilby, who uses 
the famous melody to explore, in 14 variations, the 
sound and timbre potential of the symphonic band. 
Written for piano and orchestra, in 1914, Variations on a 
Nursery Tune is the most famous work by the Hungarian 
composer Ernõ Dohnányi. It is based on the French 
children's song “Ah! vous dirai-je, maman”, popularized 
by Mozart. The temples of Angkor in Cambodia inspired 
the German composer Oliver Waespi to write Temples, a 
work in which each movement corresponds to a temple 
and a biblical excerpt from the Book of Ecclesiastes.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25 

Jovem/Sénior € 12,75

Cartão Estudante € 12 

Cartão BPI € 12

Almoço+Concerto € 29,5 

€ 24 (Menores de 18 anos)
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16 dom/Sun · 21:00 Sala Suggia
Peter Murphy

Depois de esgotar dois concertos em Maio e de 
passar pelo Festival Vilar de Mouros, Peter Murphy 
apresenta Stripped, um concerto intimista com 
dois convidados muito especiais: Emilio Zeff 
China (baixo e violino) e John Andrew (guitarra). 
Na bagagem, Murphy traz consigo temas épicos 
como “Hollow Hills”, “Indigo Eyes”, “King Volcano”, 

“Cascade” ou “Cuts You Up”, entre muitos outros, 
e a promessa de 90 minutos de magia. 
After selling out two concerts in May and performing 
at the Vilar de Mouros festival, Peter Murphy presents 
Stripped, an intimate concert with two extremely 
special guests: Emilio Zeff China (bass and violin) and 
John Andrew (guitar). Murphy will also revisit epic 
hits like “Hollow Hills”, “Indigo Eyes”, “King Volcano”, 

“Cascade” or “Cuts You Up”, among many others, in 90 
minutes of magic.

€ 35 

Cartão Amigo € 26,25

Promotor: Lemon Ibéria

17 Seg/Mon · 21:00 Sala 2
Konstrukt & Rodrigo Amado
Angles 8 

Na narrativa d’As Mil e Uma Noites contada 
por Xerazade podia constar o dia em que Peter 
Brötzmann parou em Istambul. Não sabemos 
dizer que astros se alinharam, mas de lá surgiu 
o primeiro namoro dos turcos Konstrukt com 
saxofones lendários, uma explosão free -jazz 
e grooves psicadélicos. O quarteto canaliza a 
sua posição geográfica vantajosa para cruzar 
linguagens no acto de desconstrução que é 
o seu concerto, pejado de transformações 
sensoriais analógicas. 
O saxofonista sueco Martin Küchen formou os 
Angles 6 em 2007, entretanto expandidos para 
8 elementos, incluindo nomes incontornáveis 
do jazz nórdico. O octeto surpreende pela 
intensidade das suas actuações, com música 
de grande coesão e simplicidade, intérpretes 
disponíveis para responder a qualquer 
mudança súbita de direcção e influências tão 
diversas quanto o folclore sueco, a música 
festiva dos Balcãs ou o jazz de Chris McGregor, 
Carla Bley ou Charles Mingus.

€ 11

Cartão Amigo € 8,25

Jovem/Sénior € 8,8

The narrative of One Thousand and One Nights told by Scheherazade 
could include the day that Peter Brötzmann stopped in Istanbul. We 
cannot say which stars were lined up at the time, but from there came 
the first encounter of the Turkish project Konstrukt with legendary 
saxophones, a free-jazz explosion and psychedelic grooves. The 
quartet channels its advantageous geographical position to intersperse 
languages in the deconstructing act that characterizes its concert, filled 
with analog sensory transformations.
The Swedish saxophonist Martin Küchen formed the Angles 6 in 2007, 
which expanded to 8 members, including several leading names of Nordic 
jazz. The octet live performances are always intense, with a cohesive 
sound, musicians available to respond to any sudden change of direction 
and influences as diverse as the Swedish folklore, the festive music of the 
Balkans or the jazz of Chris McGregor, Carla Bley or Charles Mingus.



29

18 ter/tue · 17:30 Sala de Ensaio 2
Orelhudo!
SERVIÇO EDUCATIVO · FORMAR NA CASA*

Factor E! formadores

O Orelhudo! instala a música na rotina lectiva com breves 
audições diárias que acompanham matérias curriculares 
e do conhecimento geral. Facilitador do processo de 
aprendizagem, este programa de acesso livre tem uma versão 
só para professores. Como o potenciar na sala de aula é o 
objectivo da oficina.
Big Ears! integrates music within the school year with brief daily 
listening experiences that supplement curricular subjects and general 
knowledge. This free access program, which enables the learning 
process, has a special version for teachers. The goal of this workshop 
is to maximize its use in the classroom.

18 ter/tue · 19:30 Sala 2
Quarteto de Cordas de Matosinhos
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Joseph Haydn Quarteto de cordas em Sol maior, op.33 nº 5
Fernando C. Lapa Da luz nítida da manhã
Dmitri Chostakovitch Quarteto de cordas nº 7

Entrada livre (mediante inscrição prévia através de seducativo@

casadamusica.com e limitada às vagas existentes)

*Destinadas a professores do Ensino Pré -Escolar e do Ensino Básico, 

estas formações assentam em processos inovadores que mostram 

a música como abrangente instrumento de trabalho na sala de aula. 

€ 8 · Cartão Amigo € 6 

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

Cartão BPI € 6,4 · Jantar+Concerto € 25

Apoio

Among Haydn’s Quartets Op. 33, dedicated to the 
Grand Duke of Russia, the number five is perhaps 
the most famous one, well known for its influence on 
Mozart. From the Portuguese composer Fernando 
C. Lapa, we will hear Da luz nítida da manhã, a work 
commissioned by the Municipality of Matosinhos and 
critically acclaimed “for its impeccable consistency”. 
The enigmatic setting of Shostakovich’s Quartet No. 7, 
written as a funeral elegy in memory of his first wife, 
ends the programme on a deeply meditative and 
emotional note.

De entre os chamados Quartetos op.33 de Haydn, 
dedicados ao Grão-Duque da Rússia, o número cinco 
é talvez o mais célebre, sendo conhecida a influência 
que esta obra exerceu sobre Mozart. Do compositor 
português Fernando C. Lapa escutamos Da luz nítida 
da manhã, uma encomenda da Câmara de Matosinhos 
elogiada pela crítica “pela impecável coerência de 
escrita”. O ambiente enigmático do Quarteto nº 7 
de Chostakovitch, escrito como elegia fúnebre em 
memória da sua primeira mulher, encerra o programa 
num registo meditativo e emocional.
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18 ter/tue · 21:00 Sala Suggia
Maria João & Guinga
Dino Saluzzi 

Guinga é um dos compositores mais originais e sofisticados da música popular 
brasileira, que explora como ninguém as formas tradicionais, impregnando-as 
de novas cores harmónicas e com extraordinária inventividade melódica. Há 
um restrito conjunto de cantoras que se tem destacado na interpretação deste 
repertório ao lado do compositor e guitarrista, a que recentemente se juntou Maria 
João. Após a estreia do duo no Rio de Janeiro, em 2012,  e de uma participação da 
cantora portuguesa no álbum Porto da Madama (2015), os dois músicos uniram-

-se para um disco em dueto, Mar Afora, cujo repertório inclui várias das canções 
mais memoráveis de Guinga, com natural prevalência das parcerias com o grande 
letrista Aldir Blanc. Este concerto no Outono em Jazz será a muito aguardada 
estreia do duo em Portugal.
Guinga is one of the most original and sophisticated composers of Brazilian popular music 
that explores the traditional forms imbuing them with new harmonic colors and extraordinary 
melodic inventiveness. There is a limited set of singers that have worked alongside the composer 
and guitarist in the interpretation of this repertoire and they were recently joined by Maria João. 
After participating in the album Porto da Madama (2015), the Portuguese singer coupled the 
musician for a duet album, Mar Afora, whose repertoire includes many of the most memorable 
songs of Guinga, highlighting the collaboration with the great lyricist Aldir Blanc.

€ 16

Cartão Amigo € 12

Jovem/Sénior € 13,6

Cartão Estudante € 12,8

Cartão BPI € 12,8

Dino Saluzzi é um dos ícones da música argentina e 
do seu instrumento mais emblemático, o bandonéon. 
Com 60 anos de carreira, vem à Casa da Música 
apresentar o álbum El Valle de la Infancia, inspirado 
nas paisagens do norte argentino onde cresceu, e 
possivelmente temas inéditos do projecto “Mozart por 
Saluzzi”. A acompanhá-lo está o grupo que lidera desde 
1991, formado por Félix Saluzzi (saxofone e clarinete), 
José María Saluzzi (guitarras), Matías Saluzzi (baixo) 
e U. T. Gandhi (percussão). Com ritmos populares 
de dança como a zamba, o carnavalito e a chacarera 
e momentos mais melancólicos, Dino Saluzzi não 
esquece também as emoções do tango e da milonga.

Dino Saluzzi is one of the icons of Argentinian music and 
its most emblematic instrument, the bandoneon. After a 
career of 60 years, the musician comes to Casa da Música 
to present his album El Valle de la Infancia, inspired by the 
landscapes of his childhood in northern Argentina, and 
possibly some original songs of the project “Mozart by 
Saluzzi”. He will be accompanied by the group he has been 
leading since 1991 formed by Félix Saluzzi (saxophone and 
clarinet), José María Saluzzi (guitars), Matías Saluzzi (bass) 
and U. T. Gandhi (percussion). With popular dance rhythms 
like Zamba, the carnavalito and the chacarera and some 
melancholic moments, Dino Saluzzi will also bring to Casa 
da Música the strong emotions of tango and milonga.
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Alessandro Penezzi é um dos guitarristas brasileiros mais 
impressionantes da actualidade, tanto pelo virtuosismo como 
pelas composições, já gravadas por artistas como Yamandú 
Costa, Beth Carvalho e Danilo Brito. Com uma técnica que cruza 
a linguagem da música erudita com a do choro, passando por 
elementos da guitarra flamenca, integrou importantes grupos 
instrumentais como o Regional do flautista Carlos Poyares, Trio 
Quintessência, grupo Choro Rasgado, trio com Yamandú Costa, 
etc. Apresenta-se agora a solo num recital imperdível cujo apelo 
transcende os amantes da guitarra e da música popular brasileira.
Com um percurso de 15 anos, Sumrrá é uma grande referência 
do jazz contemporâneo, levando aos limites a exploração do 
trio de piano jazz. Lançou este ano o seu quinto disco, Sumrrá V 
Journeys, inspirado em cidades por onde têm passado as suas 
digressões internacionais – Paris, Braga, Joanesburgo, La Paz, 
Sófia. Com um jazz vincadamente europeu e vanguardista, que 
conquistou a crítica, e uma paixão pela improvisação e formas 
abertas, o trio junta originalidade, técnica, lirismo, swing e humor.

19 Qua/Wed · 21:00 Sala 2
Alessandro Penezzi 
Sumrrá 

Alessandro Penezzi is one of today’s most impressive Brazilian 
guitarists recognized for his virtuosity and his compositions, 
which have been recorded by artists like Yamandú Costa, Beth 
Carvalho and Danilo Brito. With a refined technique that combines 
the language of classical music with choro and some elements 
of flamenco guitar, he took part in important instrumental groups 
like the Regional, with flutist Carlos Poyares, Trio Quintessência, 
Choro Rasgado, a trio with Yamandú Costa, to name a few. His solo 
performance at Casa da Música is a must-see recital that appeals 
not only to guitar lovers and Brazilian popular music enthusiasts.
With a 15 years trajectory, the Sumrrá trio is a great reference of 
contemporary jazz, exploiting the limits of the jazz piano trio. In 
2016 they released their fifth album, Sumrrá V Journeys, inspired 
in cities where the group has toured – Paris, Braga, Johannesburg, 
La Paz, Sofia. The trio has been critically acclaimed for its distinct 
European avant-garde jazz, its passion for improvisation and open 
forms, and its ability to combine originality, technique, lyricism, 
swing and humor.

€ 11

Cartão Amigo € 8,25

Jovem/Sénior € 8,8
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21 Sex/Fri · 20:30 restaurante Casa da Música
Fado à Mesa
José Manuel Barreto, Catarina Almada e Diogo Aranha

O Restaurante Casa da Música recebe novamente as noites de fado. 
Actuam o anfitrião Diogo Aranha e os convidados José Manuel Barreto, 
um dos mais destacados intérpretes da canção nacional, e Catarina 
Almada, promessa do fado que também se tem aventurado pelos 
caminhos do jazz, do blues e da bossa nova.   
Restaurante Casa da Música welcomes the Fado evenings once again with the 
usual host, Diogo Aranha, and his guests, José Manuel Barreto and Catarina 
Almada. José Manuel Barreto is one of the most prestigious interpreters of the 
genre and Catarina Almada is a new voice that has also ventured in jazz, blues and 
bossa nova.

€ 35 (inclui jantar)

22 Sáb/Sat
Pedro e o Lobo Mentiroso
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS MúSICA EM FAMíLIA*

António Miguel Teixeira e Paulo Neto 
formadores

Os sons não mentem, mas podem andar 
confusos... Concebido como um jogo 
teatralizado, este workshop inspira-se na obra 
Pedro e o Lobo, de Prokofieff, para de forma 
dinâmica e divertida levar à descoberta das 
sonoridades distintas dos instrumentos que 
integram uma orquestra.
Sounds do not lie, but can be confused... Conceived 
as a theatrical game, this workshop is inspired 
by Prokofiev’s Peter and the Wolf, and its goal is 
to introduce the different sonorities of the many 
instruments that integrate an orchestra in a dynamic 
and fun way.

10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2 

€ 4 

€ 15 famílias de 4 pessoas

*Oficinas mensais para famílias (crianças a partir dos 

6 anos) e público geral que proporcionam modelos 

de criação musical acessíveis a todos 

os participantes.

22 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2
À Mesa
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS*

Artur Carvalho, Bruno Estima, Joaquim Alves 
e Tiago Oliveira direcção musical e interpretação

Percussão e teatro físico enchem um espectáculo que 
reúne à mesa quatro turistas. Sem palavras que os 
unam, usam o corpo, as malas de viagem, pequenos 
instrumentos e objectos comuns para comunicar. Esta 
produção volta a reunir o quarteto de Cha Cha Pum, 
o que nos dá certezas: há poder de expressão, humor 
e gula por ritmo.
Percussion and physical theater fill a show that gathers four 
tourists around one table. With no words in common, they use their 
bodies, their suitcases, small instruments and everyday objects in 
order to communicate. This production reunites the Cha Cha Pum 
quartet, and one thing is for sure: the rhythm is set by the power of 
expression, humor and gluttony.

Café Casa da Música

20 Qui/thu · 22:00
Fátima Serro 
Jazz

21 Sex/Fri · 22:00
Marcos Tavares
DJ Set   

22 Sáb/Sat · 22:00
We Find You 
Pop-Rock/World
 EntrAdA LIVrE  

€ 7,5 · € 5 menores de 18 anos 

*Espectáculos destinados a famílias 

e público geral que cruzam a música 

com outras linguagens de palco.
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22 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia 
Sinfónica
Êxtase sinfónico
DESCOBERTAS SINFóNICAS · RúSSIA

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Teodoro Anzellotti acordeão

Alfred Schnittke Pianissimo
Georges Aperghis Concerto para acordeão 
e orquestra (estreia em Portugal; encomenda 
Casa da Música, Bayerische Rundfunk 
“Musica Viva”)
–
Alexander Scriabin Poema do Êxtase

23 dom/Sun
Anikibebé
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Inspirados em Aniki-Bobó, de Manoel de Oliveira, 
revisitamos lengalengas e canções, jogamos aos 
polícias e ladrões. Mudando a paisagem sonora, 
corremos para a escola ou saímos da gaiola. 
Entre um e outro desafio, somos meninos do rio.
Inspired by Manoel de Oliveira’s Aniki-Bobó, we revisit 
nursery rhymes and songs, play cowboys and indians. 
Changing the soundscape, we ran to school or get out 
of the cage. Between one challenge and another, we are 
the boys from the river.

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

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

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

(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 

o encontro criativo com sons, ritmos e movimento.

Vencedor de vários prémios internacionais, o 
acordeonista Teodoro Anzellotti conta com mais de 
300 obras a si dedicadas e muitas delas escritas pelos 
maiores compositores mundiais da actualidade. Na sua 
estreia na Casa da Música, interpreta o recente concerto 
de Georges Aperghis, Compositor em Residência 2016, 
resultado de uma encomenda conjunta da Casa da 
Música e da Rádio da Baviera.
O Poema do Êxtase é uma das grandes obras da música 
russa, sendo igualmente um marco na literatura sinfónica 
do século XX. O sentido de êxtase alcança aqui um 
significado transcendente de plena comunhão universal. 
O programa, dirigido pelo grande especialista da música 
do século XX e contemporânea Peter Rundel, abre 
com a genial obra para grande orquestra de Schnittke 
inspirada no livro Na colónia penitenciária, de Franz Kafka.

Winner of several international awards, the accordionist 
Teodoro Anzellotti has more than 300 works dedicated 
to him and many of them written by the world’s leading 
composers of today. In his debut at Casa da Música, he 
will perform the latest Concerto by Georges Aperghis, 
Composer in Residence in 2016, the result of a joint 
commission by Casa da Música and the Bavarian Radio.
The Poem of Ecstasy is one of the great works of Russian 
music and a landmark in the symphonic literature of the 
twentieth century. In this piece, the sense of ecstasy 
reaches a transcendent significance of full universal 
communion. The program, conducted by the great 
specialist in twentieth century and contemporary music, 
Peter Rundel, begins with Schnittke’s brilliant work for 
large orchestra inspired by Franz Kafka’s book In the 
Penal Colony.

portraIt  georges aperghIs II

trIbuto alfred sChnIttke V

€ 15 

Cartão Amigo € 11,25 

Jovem € 12,75 

Sénior € 11,25

Cartão Estudante € 12

Cartão BPI € 12

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

Cartão Universo 20% em Cartão Continente 

Jantar+Concerto € 31

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira
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23 dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Coro
Valsas de amor

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 
Lígia Madeira & Luís Duarte piano 

Franz Schubert Der Gondelfahrer, Nachthelle, 
Sehnsucht, Ständchen
Robert Schumann Romanzen, op.69 
Johannes Brahms Liebeslieder Wälzer, op.52

25 ter/tue · 19:30 Sala 2
Desidério Lázaro 
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

Desidério Lázaro saxofone tenor e soprano
João Capinha saxofone tenor e alto, flauta
Paulo Gaspar clarinete soprano e baixo
Mário Franco contrabaixo 
João Hasselberg contrabaixo e baixo eléctrico
Luís Candeias bateria

Em discos como Rotina Impermanente, Samsara e 
Cérebro Estado Zero, bem como nos concertos que 
foi dando de Norte a Sul, Desidério Lázaro impôs-se 
como um dos mais cativantes saxofonistas em terras 
portuguesas. Senhor de um som de saxofone possante, 
cheio e redondo, na melhor tradição do tenor, tem 
demonstrado inventividade e um invulgar domínio 
das técnicas do instrumento. Vem à Casa da Música 
apresentar o seu álbum mais recente, Subtractive Colors. 
A formação que o acompanha é pouco usual, com três 
sopros, dois contrabaixos e uma bateria, associando 
uma visão contemporânea do jazz a influências que vão 
da música clássica contemporânea ao funk, soul, hip  hop, 
rock e pop.
In albums such as Rotina Impermanente, Samsara and Cérebro 
Estado Zero, and in his performances throughout the country, 
Desidério Lázaro has conquered his place as one of the most 
captivating Portuguese saxophonists. With a powerful and 
round sound, in accordance with the best tenor tradition, he has 
shown a unique inventiveness and an unusual ability to master 
the techniques of the instrument. He will be presenting his latest 
album, Subtractive Colors, at Casa da Música with an unusual 
set of musicians: three wind instruments, two double basses and 
drums, combining a contemporary jazz vision with influences 
that range from contemporary classical music to funk, soul, hip 
hop, rock and pop.

As Valsas das Canções de Amor de Brahms 
constituem uma das colectâneas mais famosas 
de todo o repertório coral. Escritas para coro 
misto com acompanhamento de piano, estas 18 
valsas têm uma leveza típica dos populares ländler, 
dança tradicional igualmente em ritmo ternário, 
e denotam a influência quer de Franz Schubert, 
que Brahms tanto admirava, quer de Johann 
Strauss, dedicatário da obra e conhecido na época 
como “o rei da valsa”. Um êxito junto do grande 
público desde as suas primeiras apresentações 
conheceram várias versões da autoria de Brahms, 
permanecendo a versão com acompanhamento 
a quatro mãos uma das mais populares. 

€ 12

Cartão Amigo € 9

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6

Cartão BPI € 9,6

Brahms’ Love Song Waltzes is one of the 
most famous collections in the entire choral 
repertoire. Written for mixed choir and piano, 
these 18 waltzes have the typical grace of 
the popular Ländler, a traditional dance with 
a ternary rhythm, and denote the influence 
of Franz Schubert, who Brahms greatly 
admired, and Johann Strauss, the work’s 
dedicatee, known at the time as “the king of 
the waltz”. Brahms created several versions 
for these waltzes, which were a great 
success among the general public since their 
very first performances, but the four hands 
version is still one of the most popular ones. 

Mecenas Música Coral

€ 8 

Cartão Amigo € 6 

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25
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26 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia
John Pizzarelli

Considerado um dos grandes intérpretes do jazz 
e um dos responsáveis por mostrar os clássicos 
às novas gerações, Pizzarelli tem mais de duas 
dezenas de álbuns a solo editados e colaborou 
em cerca de 40 discos de outros artistas, de Paul 
McCartney a James Taylor, Rosemary Clooney 
ou Jessica Molaskey. Na Sala Suggia, Pizzarelli 
apresenta temas de Midnight McCartney, o novo 
álbum onde reinventou alguns dos temas mais 
famosos do ex-Beatle.
Considered not only one of the great jazz performers 
but also one of those responsible for showing the 
classics to the new generations, Pizzarelli has recorded 
over two dozen solo albums and has appeared on more 
than 40 albums of other recording artists including 
Paul McCartney, James Taylor, Rosemary Clooney 
or Jessica Molaskey. At Sala Suggia, the musician 
presents Midnight McCartney, his latest album in which 
he reinvented some of the most famous songs created 
by the former Beatle.

€ 28 · Cartão Amigo € 21 · Jantar+Concerto € 45,5

Promotor: Incubadora d’Artes

28 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia 
Sinfónica
Ao gosto popular
SéRIE CLáSSICA

Leopold Hager dirige um programa com obras de sabor 
marcadamente popular. A Noiva Vendida tornou-se a 
ópera nacional checa, uma celebração da rica tradição 
da música folclórica do país na forma de uma divertida 
comédia de aldeia. Além da abertura, o programa inclui 
as danças boémias Polka e Furiant e a famosa Dança 
dos Comediantes. Marcada pela influência de temas 
populares eslavos, a Sinfonia nº 6 pertence ao período 
de consagração internacional de Dvořák, tendo sido 
estreada por Hans Richter em Londres. O conto A 
Rainha das Neves de Hans Christian Andersen deu 
origem ao bailado O Beijo da Fada, com o qual Stravinski 
pretendeu homenagear Tchaikovski. Nele, a música 
dos dois compositores surge entrelaçada ao ponto de o 
próprio Stravinski, anos mais tarde, não saber distinguir 
as partes da sua autoria das de Tchaikovski.

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical 

Biedrich Smetana Abertura 
e 3 Danças de “A Noiva Vendida” 
Igor Stravinski Divertimento 
de “O beijo da fada”
–
Antonín Dvořák Sinfonia nº 6

Leopold Hager conducts an evening with undeniably 
popular works. The Bartered Bride by Smetana became 
the most iconic Czech opera, a celebration of the rich 
bohemian music in the form of an amusing comedy in a 
country village. Besides the Ouverture, the programme 
includes the dances Polka and Furiant, and the well-known 
Dance of the Comedians. Marked by the influence of 
popular Slavonic themes, the Symphony No. 6 belongs 
to the period of Dvořák’s international recognition and 
its premiere was assigned to the famous Hans Richter, in 
London. Stravinski wrote The Fairy’s Kiss, based on the 
fairy tale The Snow Queen by Hans Christian Andersen, 
as a tribute to Tchaikovski. In this ballet, the music by the 
two composers appears intertwined to the point when 
Stravinski himself, years later, couldn’t distinguish his lines 
from Tchaikovski’s.

Café Casa da Música

27 Qui/thu · 22:00
Estrela Leminski 
e Téo Ruiz 
Jazz
EntrAdA LIVrE  

28 Sex/Fri · 22:00
GOM GOM
Electrónica/Experimental
 EntrAdA LIVrE  

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Jovem/Sénior € 16,15

Cartão Estudante € 15,2

Cartão BPI € 15,2

Jantar+Concerto € 34,5

Este concerto tem como embaixador 

o Instituto Português de Oncologia 

do Porto (IPO – Porto)



29 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia 
Tindersticks

Os Tindersticks regressam a Portugal para apresentar 
o 10º álbum, The Waiting Room, um marco musical e 
criativo na carreira da banda.  Depois do aclamado The 
Something Rain (2012), é considerado o seu trabalho 
mais ambicioso, diverso e elaborado dos últimos anos. 
O disco conta com participações especiais de Jehnny 
Beth, vocalista das Savages, e de Lhasa De Sela, cantora 
e amiga de Stuart Staples,  falecida em 2010. Em duas 
décadas de existência, os Tindersticks estabeleceram-

-se definitivamente como mestres da contenção e da 
poética emoção humana e apresentam neste álbum 
algumas das melhores canções da sua carreira.

1ª Plateia € 30 

Cartão Amigo € 22,5 

Jantar+Concerto € 47,5 

2ª Plateia € 28 

Cartão Amigo € 21

Jantar+Concerto € 45,5

Promotor: Produtores Associados

Tindersticks return to Portugal to present their 10th 
album, The Waiting Room, a musical and creative 
milestone in the band’s career. After the acclaimed 
The Something Rain (2012), The Waiting Room is 
considered their most ambitious, diverse and elaborate 
work in recent years. The album features appearances 
by Jehnny Beth, lead singer of the Savages, and Lhasa 
De Sela, singer and friend of Stuart Staples, who died 
in 2010. In two decades, the Tindersticks managed to 
establish themselves as masters of restraint and poetic 
human emotion and present in this album some of the 
best songs of their career.

Música Magnética
Porto – Guimarães – Vila Real

22 Out Sáb/Sat
22:00 Paço dos Duques
Guimarães

23 Out Dom/Sun
18:00 Casa da Música 
Porto 

02 Out Dom/Sun
18:00 Espaço Torga
S. Martinho de Anta, Sabrosa 
Vila Real

04 Out Ter/Tue
19:30 Casa da Música
Porto

28 Out Sex/Fri
21:00 Casa da Música
Porto

29 Out Sáb/Sat
21:30 Teatro de Vila Real
Vila Real

Inserido no festival Dias de Música Electroacústica e 
dedicado ao compositor e director do Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe, Ludger Brümmer, este 
concerto apresenta obras produzidas para um sistema de 
espacialização semiesférico inovador, o Klangdom, que 
permite uma percepção única do som no espaço. Destaca-

-se a participação da solista Ana Telles, do Ensemble DME 
– Collegium Musicum Electroacústico, num espectáculo 
com recurso às artes visuais e multimédia. 

30 dom/Sun · 18:00 Sala 2
DME/ZKM: imersões electroacústicas

€ 8

Cartão Amigo € 6

Parceria: Festival DME – Dias de 
Música Electroacústica, Casa da 
Música e ZMK – Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe 

As Valsas das Canções de Amor de Brahms constituem uma das 
colectâneas mais famosas de todo o repertório coral. Escritas para 
coro misto com acompanhamento de piano, estas 18 valsas têm uma 
leveza típica dos populares ländler, dança tradicional igualmente em 
ritmo ternário, e denotam a influência quer de Franz Schubert, que 
Brahms tanto admirava, quer de Johann Strauss, dedicatário da 
obra e conhecido na época como “o rei da valsa”. Um êxito junto do 
grande público desde as suas primeiras apresentações, conheceram 
várias versões da autoria de Brahms, permanecendo a versão com 
acompanhamento a quatro mãos uma das mais populares.

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
Perspective Trio

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 
Lígia Madeira & Luís Duarte piano

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical 

Café Casa da Música

29 Sáb/Sat · 22:00
André Tentugal
& Eurico Amorim
Pop-Rock/World 
 EntrAdA LIVrE  



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

18 Out ter/tue · 18:30

Prova de vinhos

Prova+Jantar
Prova de vinhos da Casa S. Matias (Dão), 
apresentados pelo enólogo Francisco 
Gonçalves e pelo proprietário António 
Montenegro.

S. Matias branco 2015
S. Matias tinto 2012
S. Matias Reserva tinto 2011

€22 (inclui jantar depois da prova)

Digressões Outubro

01 Sat
Albergaria-a-Velha
17:00 Cineteatro Alba

Tapete Mágico

04 Ter–13 Qui 
Tóquio
Tokyo Bunka Kaikan

Formação de Animadores Musicais 

20 Qui
Porto
21:30 Salão árabe do Palácio da Bolsa

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFóNICA 
CASA DA MúSICA
Ana Maria Ribeiro flauta
Aldo Salvetti oboé
Luís Silva clarinete
Gavin Hill fagote
Hugo Carneiro trompa

August Klughardt Quinteto de Sopros, op.79
Alexander Zemlinsky Humoreske (Rondo)
Josef Bohuslav Foerster Quinteto de Sopros, op.95

15 Sáb+ 16 Dom
Luxemburgo
Philarmonie du Luxembourg

Workshops Percussão Corporal

Patrocinador da digressão da 
Orquestra Sinfónica a Madrid

15 Sáb
Madrid
19:30 Auditorio Nacional

ORQUESTRA SINFóNICA 
DO PORTO CASA DA MúSICA
Coro de la Comunidad de Madrid
Baldur Brönnimann direcção musical

Ângela da Ponte La mer soulevée 
Luis de Freitas Branco Paraísos Artificiais 
Claude Debussy La mer 
– 
Pierre Boulez Notations I-IV e VII 
Maurice Ravel Daphnis et Chloé, Suite nº 2 

23 Sáb
Guimarães
22:00 Paço dos Duques

CORO CASA DA MúSICA
Paul Hillier direcção musical 
Lígia Madeira & Luís Duarte piano 

Franz Schubert Der Gondelfahrer, Nachthelle, 
Sehnsucht, Ständchen
Robert Schumann Romanzen, op.69 
Johannes Brahms Liebeslieder Wälzer, op.52



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

NEWCOFFEE

PATHENA / I2S 

PRIMAVERA BSS

RAR 

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 EducativoMecenas 
dos Programas de Sala

fundação
energia

Música Magnética financiada por


