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“Das Land Ohne Musik”. Foi com este título 
(“A Terra sem Música”) que o alemão Oskar 
Schmitz, no início no século XX, quando a cres-
cente retórica anti-Britânica fazia adivinhar o 
rebentar da Primeira Guerra Mundial, haveria de 
condicionar, contra todas as evidências, durante 
décadas um certo olhar sobre a produção musi-
cal Britânica, obviamente servindo, como metá-
fora bélica, a narrativa da supremacia musical 
Germânica. “Não se confie num homem assim. 
Ouçamos a música.”, dizia o Bardo.

Ouçamos então a música. Ouçamos a grande 
música Britânica. É isso que a Casa da Música 
tem para propor como fio condutor principal 
da sua Temporada 2017. Para alguns será um 
mera confirmação, para muitos uma verdadeira 
revelação. Esperamos que seja para todos um 
deleite ouvir os grandes génios da música Britâ-
nica de vário tempo e género.
Porque, confessemos, o difícil foi escolher, reco-
nhecendo que a história da produção musical 
Britânica se traça numa linha descontínua, entre 
os momentos de superabundância de génios 
autóctones – e curiosamente as duas grandes 
Idades do Ouro a coincidirem com os reinados 
de Elisabeth I e Elisabeth II – e os de domínio 
de figuras carismáticas de origem estrangeira 

como George Frideric Handel, Johann Christian 
Bach (chamado o “Bach inglês”), Joseph Haydn 
ou Felix Mendelssohn. Mas essa foi exacta-
mente uma das razões da pujança da vida musi-
cal Britânica, o saber reconhecer e aproveitar 
o mérito dos músicos e compositores vindos 
de outros países – a 9ª Sinfonia de Beethoven, 
por exemplo, foi uma encomenda da Royal Phi-
lharmonic Society. Esse fenómeno é ainda hoje 
conspícuo: quantas das grandes orquestras do 
Reino de Sua Majestade têm à sua frente maes-
tros estrangeiros? Praticamente todas. E não é 
por falta de talentos nacionais.

Com maior ou menor fundamentação musico-
gráfica, resiste de facto uma impressão genera-
lizada de que entre a morte de Henry Purcell no 
final do século XVII e o aparecimento de Edward 
Elgar no fim do século XIX há um buraco negro 
no panorama musical Britânico. Nada mais 
errado. Neste arco de dois séculos a actividade 
musical no Reino Unido foi intensa e profícua, 
quer ao nível do ensino e da música nas igrejas, 
quer da criação de uma rede civil de socieda-
des corais e filarmónicas que criaram um novo 
paradigma na produção musical, em tudo dife-
rente do modelo publicamente financiado do 
Continente: um business model que, para o bem 

O homem que não é sensível à música,
Que não se comove com a harmonia de doces sons,
Nasceu para as traições, os ardis, os roubos;
Os movimentos do seu espírito são surdos como a noite,
As suas afeições, tenebrosas como o Érebro:
Não se confie num homem assim. Ouçamos a música.

– William Shakespeare, O Mercador de Veneza

Sir Harrison Birtwistle 
António Jorge Pacheco
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e para o mal, releva de um pragmatismo como 
característica nacional decorrente de uma 
interpretação utilitária da filosofia humanista. 
Mas um facto dramático haveria de questionar 
o business model e a tese de que a actividade 
musical teria de ser justificada pela sua viabili-
dade comercial: a Segunda Guerra Mundial. Não 
sendo aqui o espaço para aprofundar a questão, 
foi durante a Grande Guerra que na sociedade 
Britânica se criou a consciência política e social 
de que a música – como outras expressões 
artísticas – correspondia a uma necessidade e 
não a um luxo dispensável e que, como tal, deve-
ria ser publicamente subsidiada.

Consciência política à parte – com os seus 
avanços e recuos – o que nos leva agora a colo-
car no centro da nossa Temporada a música 
Britânica? Dois aspectos. A ligação histórica, 
mercantil e sanguínea ancestral entre Portu-
gal e o Reino Unido (ou a Inglaterra antes dele 
existir), muito anterior aos Tratados de Wind-
sor e Methuen e, o que mais aqui nos importa, a 
urgência de partilharmos com o nosso público 
um património musical de primeira grandeza, e 
que vai muitíssimo para além de Dido e Eneias 
de Purcell, do Messias de Handel, Rule, Britan-
nia! de Thomas Arne, Pomp and Circumstance 
de Elgar, Os Planetas de Gustav Holst, Peter 
Grimes de Britten, Jesus Christ Superstar de 
Andrew Lloyd Webber, The Beatles, David 
Bowie ou Adele.

Mas que características distintivas haverá da 
música Britânica? Segundo o eminente musi-
cólogo Anthony Burton, a riqueza das texturas 
harmónicas, o vigor e ousadia melódicos, uma 
muito particular compatibilidade com a língua 

inglesa, para além de uma constante oscilação 
entre a reverência à tradição nacional e a aber-
tura a influências estrangeiras e, fenómeno 
mais recente, a tendência para procurar uma 
identidade e inspiração na música antiga Bri-
tânica – é notória a fixação de Sting, Thomas 
Adès e Sir Harrison Birtwistle na música de John 
Dowland, como o são as referências de Sir Peter 
Maxwell Davies à música medieval inglesa. Aqui 
chegados ocorre-nos que, como alguém disse, 
escrever sobre música é como dançar sobre 
arquitectura. Mas arrisquemos ainda mais uns 
passos de dança.

Até porque em 2017 a música Britânica não tem 
o exclusivo, a Temporada arranca, como todos 
os anos, com o Concerto de Ano Novo, este ano 
entregue à batuta de um austríaco de gema, 
Leopold Hager, Maestro Convidado Principal 
da Orquestra Sinfónica, que nos dará a provar o 
sabor autêntico da Valsa e da Opereta Vienense.

Ainda em Janeiro, a Casa da Música tem para 
oferecer o concerto inaugural de uma nova e 
entusiasmante assinatura, o Ciclo de Gran
des Concertos para Violino, para o qual con-
vidámos alguns dos mais lídimos intérpretes 
do nosso tempo que, com os nossos Agrupa-
mentos Residentes, nos darão a ouvir obras de 
referência deste género musical como sejam 
os Concertos de Bach, Vivaldi, Beethoven, 
Tchaikovski, Britten, Ligeti ou Sir Harrison Bir
twistle – a voz mais proeminente da compo-
sição Britânica actual, que este ano nos deu o 
privilégio de figurar como Compositor em Resi
dência. O novo Ciclo começa então com os con-
certos de Bach e Vivaldi pela Orquestra Barroca 
que acompanha Rachel Podger, ou não fosse ela 

a mais notável violinista barroca inglesa e uma 
referência absoluta no panorama internacional 
da interpretação historicamente informada.

Adiante no mês, um dos grandes momentos da 
Temporada, God save the Queen, como não 
podia deixar de ser o festival de Abertura do 
Ano Britânico. Será um autêntico showcase 
da música Britânica, com um percurso que 
irá desde a primeira Idade do Ouro com John 
Dowland, Thomas Tallis ou John Taverner, sob 
a direcção de um inquestionável grande espe-
cialista mundial como é Paul Hillier – o Titu-
lar do nosso Coro – até ao melhor da 
composição Britânica contem-
porânea com obras enco-
mendadas pela 
Casa da Música 
a Julian Anderson 
e Rebecca Saun-
ders e importantís-
simas estreias nacio-
nais do nosso residente 
Sir Harrison Birtwistle 
pelo Remix Ensemble e 
Orquestra Sinfónica sob 
a direcção dos seus Titu-
lares Peter Rundel e Baldur 
Brönnimann. Porque o momento  
é de festa, a Casa estará aberta 
durante quatro dias, com ensaios, 
workshops e visitas guiadas de 
entrada livre, e o concerto de Abertura 
Oficial oferecerá no final o incontornável 
Rule, Britannia! de Thomas Arne com a 
Orquestra Sinfónica e um coro comunitário 
reunido para a ocasião.

Fevereiro fica, mais 
uma vez, marcado 
por Invicta.Música.Fil
mes, o festival dedicado 
à música para o cinema, 
com cine-concertos em 
estreia nacional como será 
o caso de Luzes da Cidade de 
Charles Chaplin, pela Orquestra 
Sinfónica, e Nosferatu de Mur-
nau musicado por Michael Obst, 
na interpretação ao vivo do Remix 
Ensemble. O cardápio do festival será 
ainda enriquecido por actividades a 
cargo do Serviço Educativo e por uma 
actuação da Banda Sinfónica Portuguesa, 
que irá passar em revista muita da melhor 
música produzida para o grande écran.
Mas o mês não termina sem que tenhamos a 
oportunidade de introduzir outro dos compo-
sitores em destaque nesta viagem pela música 
Britânica, com a estreia em Portugal do Concerto 
para Violino do nosso Compositor em Associa
ção, o escocês James Dillon, que terá no mítico 
Irvine Arditti um intérprete idiomático e já velho 
conhecido da Sinfónica da Casa. Completam o 
programa dois grandes mestres da música Britâ-
nica do início do século XX, Elgar e Holst.

Março traz ao Ciclo de Piano uma das grandes 
estrelas do firmamento pianístico da actuali-
dade, Beatrice Rana, que assim se estreia em 
Portugal na sequência de uma fulgurante car-
reira internacional, mas também a primeira 
etapa da Integral das Sinfonias de Brahms. 
Mas o mês será pródigo em grandes marcos da 
música Britânica, com a Sinfónica a interpretar 
um dos grandes Concertos para Violoncelo da 
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Worldes Blis – por sinal inspirada numa mono-
dia inglesa do século XIII – o qual de resto, e com 
alguma candura, confessou não ter ficado sur-
preendido com os apupos. Mas talvez ainda mais 
violenta foi a reacção perante a primeira estreia 
na Last Night at the Proms em 1995 de uma 
obra contemporânea. Panic de Sir Harrison Bir
twistle ficou na memória como um momento de 
verdadeira histeria colectiva que, para gáudio do 
próprio compositor, só contribuiu para o sucesso 
mundial subsequente da obra. Constituirão estas 
três obras a espinha dorsal de Música & Revo
lução que, a par de outros títulos emblemáticos 
dos mesmos compositores, serão interpretadas 
pela Sinfónica, Remix Ensemble e Coro Casa da 
Música, sob a direcção rigorosa dos nossos Titu-
lares Baldur Brönnimann e Peter Rundel. Como 
mero exemplo do politicamente correcto que – 
sem qualificarmos mais – por vezes rege as mani-
festações musicais britânicas, acrescentaremos 
apenas Short Ride in a Fast Machine de John 
Adams que, tendo estado programada duas 
vezes, por duas vezes foi cancelada só por causa 
do título: em 1997 na sequência do acidente fatal 
da Princesa Diana e em 2001 logo após o ataque 
terrorista do 11 de Setembro.

Depois das inquietações revolucionárias chega, 
como é mister em Maio, o tempo da celebração 
do renascimento da natureza e da pujança da 
juventude com Rito da Primavera. Para além 
das prospectivas ECHO Rising Stars, dedi-
cada às estrelas internacionais emergentes da 
música de câmara, e Spring ON!, para os novos 
valores do Jazz, e porque todos os anos conti-
nuam a ser Ano de Portugal na Casa da Música, 
apresentaremos em três jornadas O Estado da 
Nação, em que a Orquestra Sinfónica, o Remix 

Ensemble e a Orques-
tra Jazz de Matosinhos 
cumprirão uma das suas 
missões, que é a divul-
gação da criação musical 
portuguesa mais recente. 
Partindo da perspectiva de 
um dos ícones da vanguarda do 
século XX, Jorge Peixinho, quise-
mos a partir daí dar livre curso às 
linguagens e filiações estéticas tão 
diferentes como são as de Cândido 
Lima, João Pedro Oliveira, António Cha-
gas Rosa, Isabel Soveral, Luís Tinoco, Car-
los Caires, Pedro Amaral e os mais jovens 
Daniel Moreira e Igor C. Silva ou ainda do uni-
verso do Jazz nomes como Andreia Pinto Cor-
reia, António Pinho Vargas, Bernardo Sassetti, 
Carlos Azevedo, Carlos Guedes, Laurent Filipe, 
Mário Laginha, entre outros.
O Ciclo de Grandes Concertos para Violino 
tem um dos seus zénites com Frank Peter Zim-
mermann a mostrar porque é um dos grandes 
violinistas do nosso tempo, na interpretação do 
Concerto de Beethoven com a Sinfónica sob a 
direcção do mestre dos clássicos Leopold Hager.
A devida vénia a Helena Sá e Costa continua a 
ter lugar no fim do mês com um recital de piano, 
pela jovem revelação da Deutsche Grammo-
phon Christopher Park, e a cada vez mais con-
corrida maratona de mais de seis centenas de 
jovens instrumentistas de tecla.

De Junho até ao início de Setembro a Casa da 
Música mostra uma faceta diferente com Verão 
na Casa. A grande música, desde a sinfónica ao 
jazz e à world music, continua a ter o seu espaço 
intra muros, mas este é o tempo dos concertos 
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história, o de Elgar, e um dos mais impressio-
nantes exemplos do paradigma concertístico 
do século XXI, o Concerto para Violino de Sir 
Harrison Birtwistle, sob a direcção especiali-
zada do maestro inglês Martyn Brabbins. Outro 
especialista, Paul Hillier, dirige o Coro Casa da 
Música numa viagem que começa em William 
Byrd e Orlando Gibbons, dois dos maiores 
génios da música renascentista inglesa, e ter-
mina em Bernard Rose, um dos gigantes da 
música coral inglesa do pós-guerra.

Coincidem em Abril dois Ciclos Temáticos de 
que o nosso público já não prescinde, Con
certos de Páscoa e Música & Revolução. Mas 
vamos por partes.
E desengane-se quem pudesse pensar que a 
música contemporânea é antónimo de espiri-
tualidade ou imune à ideia de sagrado. James 
Dillon, um dos putativos chefes de fila da supos-
tamente árida nova complexidade, surpreende-
nos com um meditativo Stabat Mater que con-
voca as forças do Remix Ensemble e do 
Coro Casa da Música e com uma 
dilacerante Via Sacra que, 
ao lado da Sinfonia 
da Requiem 
de Britten, 
pela Sinfónica, 
compõem um 
Ciclo Pascal sob 
um signo Britânico 
digamos, ecuménico. 
Com o Maestro Titular 
da Orquestra Barroca, 
Laurence Cummings, 
desenhámos um programa 
mais meridional, que passa 

pela Sinfonia al Santo Sepolcro e Salve Regina 
de Vivaldi ou o pungente Il pianto di Maria de 
Ferrandini.

“Uma bofetada sonora nos ouvidos bem-pen-
santes”, foi a definição de Achille Bonito Oliva 
da música futurista, mas bem que se podia apli-
car ao espírito sempre irreverente de Música 
& Revolução. Em Ano Britânico, nada 
melhor do que nos metermos com 
a mais tradicional, popular e 
globalizada manifes-
tação musical do 
país: os famosís-
simos BBC Proms, 
que todos os anos 
reúnem milhares no 
Royal Albert Hall, com 
transmissão radiofónica 
em directo para todo o 
mundo. Escolhemos por 
isso como lema do festival 

“Scandals at the Proms”, revisi-
tando obras e compositores que, 
antes de entrarem no repertório, 
causaram escândalo, quando não 
autênticos motins, entre um público 
conservador apenas à procura de um 
momento de conforto e fervor patrió-
tico. Sendo que os Proms foram criados 
em 1895, foi apesar de tudo preciso esperar 
até 1912 para assistir a uma pateada monu-
mental aquando da estreia de Cinco peças 
para Orquestra de Schoenberg. Depois disso só 
em 1969 volta a haver registo de os Prommers 
manifestarem ostensivamente a sua hostilidade 
perante uma obra também em estreia. Desta 
vez a vítima foi Sir Peter Maxwell Davies, com 
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ao ar livre, na Esplanada do 
Café ou nos grandes espa-
ços urbanos da Grande Área 
Metropolitana, convidando os 
cidadãos a usufruir de experiên-
cias musicais únicas e, para muitos, 
inéditas.

A rentrée cultural da Cidade far-se-á 
mais uma vez no início de Setembro com 
os concertos na Avenida dos Aliados: o 
obrigatório concerto da Orquestra Sinfónica 
e a reposição de um dos êxitos da Temporada 
transacta, a inesperada combinação entre o 
Remix Ensemble e a iconoclástica banda bra-
carense Mão Morta.

O mês dionisíaco das vindimas inspirou um 
novo Ciclo Temático, Humor na Música.  
E não é necessário recorrer a uma interpreta-
ção psicanalítica para identificar no humor uma 
dimensão catártica, embora Freud ajude a per-
ceber a capacidade de uma boa piada exorcizar 
as pulsões de morte e celebrar o “princípio do 
prazer”, ou a sua importância no equilíbrio da 
mente. O humor surge assim também vincu-
lado às funções oníricas, enquanto supressão 
momentânea da repressão do desejo não satis-
feito. Pelo humor obtemos uma gratificação 
substitutiva da satisfação dos desejos; na con-
cepção freudiana “o humor permite dizer tudo, 
até a verdade”. E a transcendência do humor foi 
desde sempre um relevante factor histórico nas 
diferentes expressões da Arte ocidental.
Na música o humor pressupõe um exercício 
da inteligência, já que ele assenta quase sem-
pre numa transgressão sintáctica, num desvio 
à norma ou numa subversão estilística, só se 

tornando plenamente perceptível pelo recep-
tor na medida em que este conheça os códigos. 
Para a programação deste Ciclo, partimos de 
uma daquelas obras que são uma autên-
tica declaração de princípios e um 
catálogo dos mecanismos 
que tipificam o humor 
na música. Uma 
piada musical de 
Mozart merecerá 
até por isso duas 
interpretações esti-
listicamente diferentes 
a cargo da Orquestra 
Sinfónica e da Orquestra 
Barroca. Como alguém dizia, 

“raramente um músico terá 
exigido tanto ao seu próprio 
génio com o fim de parecer estú-
pido”, e o efeito é de um cómico 
irresistível. Já do nosso tempo, outro 
compositor indissociável da afir-
mação do humor enquanto categoria 
musical é sem dúvida Mauricio Kagel, 
que será por isso uma figura central nos 
concertos da Sinfónica, do Remix Ensem-
ble e do Coro Casa da Música, a par de Bernd 
Alois Zimmermann, John Cage, Luís Tinoco, 
Thomas Adès e muitos outros. Estão por isso 
todos convidados a vir dar umas boas risadas na 
Casa da Música.

Dia 1 de Outubro é Dia Mundial da Música. Para 
esta ocasião programámos, além de inúmeras 
intervenções musicais na Cidade coordenadas 
pelo Serviço Educativo, uma obra imperdível em 
pleno Ano Britânico: o pacifista War Requiem 
de Britten, sem dúvida uma das grandes Missas 

de Defuntos da Humanidade. No palco esta-
rão, além de nossa Sinfónica, o magnífico Coro 
Nacional de Espanha e, uma estreia da Tem-
porada, o Coro Infantil Casa da Música ao qual 
se juntarão – segundo a vontade expressa pelo 
compositor – uma soprano russa, um tenor bri-
tânico e um barítono germânico, simbolizando 
a reconciliação entre as nações envolvidas na 
Segunda Guerra Mundial.
Em meados de Outubro, Outono em Jazz 
mais uma vez oferecerá aos fiéis amantes 
do género um festival que combinará, a par 
dos valores firmados da cena internacional,  
o que de mais recente se faz por todo o mundo 
num género musical que tem visto nos  
anos mais recentes em Portu-
gal uma explosão pletó-
rica de formação de 
excelentes músicos e 
agrupamentos.
Mas faltava ainda apre-
sentar na Temporada um 
dos artistas do momento da 
nova cena musical Britânica, 
o maestro exímio e composi-
tor inspirado que é Ryan Wig
glesworth, em boa hora nosso 
Artista em Associação, que assim 
se estreia em Portugal. Será ocasião 
para o vermos no podium, quer à frente 
do Remix Ensemble quer da Orquestra 
Sinfónica, dirigindo obras de sua autoria 
e dos seus conterrâneos de eleição, Brit-
ten, Sir Harrison Birtwistle, Oliver Knussen, 
Julien Anderson e George Benjamin.

Em Novembro manda a tradição que seja 
tempo de À Volta do Barroco, evidenciando 

um dos perío-
dos áureos da 
música Britânica 
e obras-primas uni-
versais de um vasto 
período histórico, que 
vai da música Renascen-
tista aos estilos Barroco 
e Clássico, ilustrando tam-
bém o seu lastro na música 
do nosso tempo. A abrir o Ciclo, 
uma das mais geniais e celebra-
das obras da cultura ocidental, o 
Requiem de Mozart, reunindo as 
forças da Sinfónica e do Coro Casa 
da Música, sob a direcção de um dos 
grandes mozartianos do nosso tempo, 
Leopold Hager. Uma das originalidades 
da Casa da Música tem sido a alternância 
de diferentes Agrupamentos no mesmo con-
certo, proporcionando ao nosso público uma 
experiência estimulante e um novo olhar sobre 
o devir dos estilos musicais e as suas especifi-
cidades interpretativas. Teremos então opor-
tunidade de usufruir de um criativo confronto 
em palco entre a Orquestra Barroca e o Remix 
Ensemble, cada um demonstrando uma apu-
rada especialização no seu repertório natural, 
no caso vertente o melhor da música barroca 
e contemporânea Britânica. Sendo que o con-
certo foi uma das invenções do Barroco que iria 
perdurar até à actualidade, será propositado 
darmos sequência ao Ciclo de Grandes Con
certos para Violino, com uma das obras de refe-
rência da última década do século XX, o super-
virtuosístico Concerto de Ligeti pelo Remix 
Ensemble e um solista de eleição, Ilya Gringolts.
Em Ano Britânico, À Volta do Barroco não 
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ficaria completo sem a grande música  
polifónica aqui defendida pelo Coro Casa da 
Música e pelo extraordinário ensemble vocal 
The Tallis Scholars.

Continuar a acompanhar o desenvolvimento da 
carreira daqueles que foram nossos Composi-
tores em Residência, reiterando a nossa crença 
na sua relevância, tem sido uma prática regular 
nas nossas temporadas. Novembro será por 
isso também marcado pelo regresso de Pascal 
Dusapin para a estreia portuguesa do seu Con-
certo para Violoncelo, em resposta a uma enco-
menda conjunta da Casa da Música, da Chicago 
Symphony Orchestra e da Opéra de Paris, entre 
outros parceiros internacionais, que reconhece-
ram no compositor francês uma das vozes que 
mais contam no actual panorama internacional.
No mesmo plano teríamos de colocar Magnus 
Lindberg, outro declarado entusiasta da Casa 
da Música e dos seus Agrupamentos, que nos 
voltará a visitar no início de Dezembro para 
a estreia em Portugal da sua nova obra para 
orquestra, que teve honras de estreia mundial 
nos Proms 2016. Será mais uma obra a enrique-
cer o já invejável património de encomendas da 
Casa da Música, desta feita em parceria com a 
London Philharmonic Orchestra, a BBC e o Fes-
tival de Helsínquia, colocando também desta 
forma a Orquestra Sinfónica Casa da Música 
num alto patamar de exigência interpretativa.

Mas Dezembro é necessariamente mês de 
fecho de vários Ciclos da Temporada.
Destaque para o último concerto do Ciclo de 
Piano por um dos mais requisitados intérpretes 
dos nossos dias, Seong-Jin Cho, o celebrado 
vencedor do Concurso Chopin 2015, e para os 

derradeiros momentos 
do Ciclo de Grandes 
Concertos para Violino  
e da Integral das Sinfonias 
de Brahms, com a Sinfónica 
a acompanhar Tasmin Little,  
uma intérprete de referên-
cia do Concerto de Benja-
min Britten, sob a direcção de  
Baldur Brönnimann.
Depois resta-nos celebrar o mais 
do que nunca urgente espírito de con-
córdia universal com Música para o 
Natal. As honras serão feitas pela Banda 
Sinfónica Portuguesa, pela Orquestra Sin-
fónica Casa da Música e pela imperdível 
combinação da Orquestra Barroca e Coro 
Casa da Música, que nos brindarão, para fechar 
com chave de ouro o Ano Britânico, com The 
King Shall Rejoice e excertos do sempiterno e 
exaltante Messias de Handel.

Shakespeare, que conhecia como ninguém 
os mistérios insondáveis da natureza humana, 
dizia que o homem que não é sensível à 
música estava condenado às trevas. Ficaria 
talvez surpreendido com a luz que a Casa da 
Música tem conseguido irradiar sobre tantos e  
cada vez mais espíritos. Sigamos então o seu 
conselho e “Ouçamos a música”. Experimen-
tem: são todos muito bem-vindos.
Fiat lux!

António Jorge PAcheco 

Director Artístico e de Educação

MúSICA

PARA o 

NATAL
12–23 dez
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Desde o primeiro dia, o primeiro concerto, o BPI - Mecenas Principal da Casa da Música - apoia
a promoção, divulgação e projecção da música em Portugal e no estrangeiro. Desde 2005, ajudamos 
a fazer da Casa da Música a casa de todas as músicas, de todos os músicos e de todos os públicos.
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Mecenas Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Sinfónica Temporada

A Orquestra Sinfónica está presente em todos 
os momentos-chave da programação de 2017, 
percorrendo as obras-primas do repertório e os 
desafios da música do nosso tempo. Dois ciclos 
marcam a temporada sinfónica: a Integral das 
Sinfonias de Brahms e os Grandes Concertos 
para Violino, sempre com maestros e solistas 
de renome internacional. Obras favoritas como 
a Sinfonia Júpiter de Mozart, o Concerto para 
violoncelo de Elgar e Sinfonias de Beethoven, 
Chostakovitch, Rachmaninoff, Sibelius e Saint-

-Saëns ajudam a desenhar a temporada, para 
depois a Orquestra Sinfónica e o Coro Casa 
da Música se juntarem num dos momentos 
altos do ano, o célebre Requiem de Mozart. As 
retrospectivas das obras de Harrison Birtwistle e 
James Dillon lançam a Orquestra pelos caminhos 
da música contemporânea da Grã-Bretanha, 
caminhos esses que se cruzam ao longo do ano 
com as melhores criações de variadíssimos 
compositores britânicos desde John Dowland a 
Benjamin Britten, passando por Gustav Holst e 
Charles Chaplin… Sim, Chaplin! Mas neste caso 
trata-se de um cine-concerto, com a projecção 
do filme Luzes da Cidade no ecrã da Sala Suggia 

enquanto a orquestra toca ao vivo a banda 
sonora original. A Páscoa é assinalada com 
grandes obras do século XX, de Dillon, Messiaen 
e Britten, e o Natal passa-se com histórias de 
encantar coloridas com a música brilhante de 
Rimski-Korsakoff e Tchaikovski.  No Dia Mundial 
da Música cantam o Coro Nacional de Espanha 
e o novo Coro Infantil Casa da Música, ao lado 
da Orquestra apresentando o fabuloso War 
Requiem de Britten. Entre concertos dedicados a 
Shakespeare, a compositores suíços ou polacos, 
muita música portuguesa, um programa voltado 
para a influência do jazz com Frank Zappa e 
John Adams, obras que causaram escândalos 
de grandes proporções e até um concerto 
para um timpaneiro louco, o que não falta ao 
longo do ano são propostas aliciantes. As 10 
palestras pré-concerto que antecedem outros 
tantos concertos ao sábado ajudam a melhor 
compreender o contexto das obras, a vida dos 
compositores e outras peripécias em volta dos 
programas. Ao domingo, e também incluídos 
na assinatura Temporada Sinfónica, são 9 os 
concertos comentados para as famílias, sempre 
ao meio-dia.

AssinAturA sinfónicA temporAdA
47 concertos

€ 397
€ 435 Premium* 
–
Cartão amigo
€ 298
€ 326 Premium*

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383
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Sinfónica Série Clássica Sinfónica Fora de Série

As obras sinfónicas mais célebres e os solistas 
virtuosos dão forma à Série Clássica, em noites 
de sexta-feira preenchidas por grande música. 
O Ano Britânico traz compositores consagrados 
como Benjamin Britten, Vaughan Williams, 
Frank Bridge, Edward Elgar, Howard Blake e 
William Walton, mas também a música sinfónica 
portuguesa de Vianna da Motta e João Domingos 
Bomtempo. Um dos marcos da temporada 
desenha-se ao longo do ano, com a interpretação 
da Integral das Sinfonias de Brahms. Sob 
o espírito de algumas conhecidas criações 
literárias de Shakespeare, a Orquestra Sinfónica 
segue ao encontro de partituras bem conhecidas 
de Tchaikovski e Prokofieff. Os grandes clássicos 
de Viena, sejam eles Mozart, Haydn, Beethoven 
ou Schubert, têm naturalmente lugar nesta 
série, ao lado de obras monumentais assinadas 

por compositores emblemáticos da primeira 
metade do século XX, como o poema sinfónico 
Uma Sinfonia Alpina de Richard Strauss ou a 
3ª Sinfonia de Rachmaninoff.
O ciclo dedicado aos Grandes Concertos 
para Violino passa também por esta série 
com as prestigiadas solistas Viviane Hagner 
e Tasmin Little, interpretando os Concertos 
de Tchaikovski e Britten. Mas também outras 
obras concertantes preferidas do público e 
dos melhores solistas, que ganharam estatuto 
de clássicos do repertório, podem ser ouvidas 
na Série Clássica: seja o Concerto para 
violoncelo de Elgar, o Concerto em Sol para 
piano de Ravel ou ainda Concertos de Mozart 
para oboé e flauta.
Momentos inesquecíveis de música clássica 
para noites que perduram na memória.

Os momentos especiais vivem-se na Sinfónica 
Fora de Série, assinalando datas festivas ou 
ilustrando as narrativas da programação com 
concertos excepcionais. O maestro austríaco 
Leopold Hager abre a temporada com o 
repertório do seu país natal no Concerto de 
Ano Novo, e Baldur Brönnimann inaugura o 
Ano Britânico com a grandiosa Earth Dances 
de Harrison Birtwistle. A residência deste 
compositor na Casa da Música ajuda a desenhar 
também a programação do festival Música & 
Revolução, com uma obra que escandalizou o 
público dos Proms. E é com paragens em terras 
de Sua Majestade que se celebra a Páscoa, com 
música evocativa de James Dillon e Benjamin 
Britten. Luzes da Cidade, a fabulosa comédia 
clássica do cinema mudo, estará em exibição 
no ecrã da Sala Suggia num cine-concerto 
acompanhado ao vivo pela Orquestra Sinfónica, 
tocando a banda sonora original de Charles 
Chaplin. Os momentos de boa disposição 

estendem-se, como sempre, ao Concerto de 
Carnaval, que conta com solistas de renome 
para a interpretação de uma abertura para 
aspiradores e orquestra. Celebra-se também, 
e pela primeira vez na Casa da Música, o 
Halloween, numa noite sinfónica onde não 
faltam bruxas e feitiçaria.
O Requiem mais célebre de todos os tempos é o 
de Mozart, e é por si só motivo para se assinalar 
no calendário a data deste programa conjunto da 
Orquestra com o Coro Casa da Música. Um outro 
Requiem o War Requiem de Britten, traz à Casa 
da Música o Coro Nacional de Espanha para 
cantar ao lado do novíssimo Coro Infantil Casa 
da Música. A Sinfónica Fora de Série encerra 
com a grande celebração que é o Natal, numa 
noite preenchida pelo colorido de óperas de 
Rimski -Korsakoff e de bailados de Tchaikovski 
em suites orquestrais que evocam histórias 
fantásticas bem características da quadra.

AssinAturA sinfónicA forA de série 
13 concertos

€ 136 
€ 150 Premium* 
–
Cartão amigo
€ 102
€ 113 Premium*

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

AssinAturA sinfónicA série clássicA
15 concertos

€ 165 
€ 182 Premium*
–
Cartão amigo
€ 124
€ 136 Premium*

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383
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Baldur Brönnimann é um maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à 
criação musical e uma afinidade particular pelas 
partituras contemporâneas mais complexas. 
Divide o seu tempo entre as salas de concerto 
e os teatros de ópera, e sempre que possível 
procura actividades de âmbito educativo e 
comunitário. Em Janeiro de 2015 tornou-se 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, no seguimento de uma relação 
de longo prazo com a orquestra, e em Setembro 
de 2016 assumiu a posição de Maestro Principal 
da Basel Sinfonietta.
Desenvolveu estreitas colaborações com 
compositores de topo tais como John 
Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin e Adès, e 
com orquestras como a Filarmónica de Oslo, 
Filarmónica Real de Estocolmo, Britten Sinfonia, 
Philharmonia Orchestra, Sinfónica da BBC e 
Filarmónica de Seul. A música contemporânea 
continua a ter um papel crucial na sua carreira, 
mas é procurado de igual forma para dirigir em 
todo o mundo um repertório vasto e ecléctico.
Os momentos altos da temporada de 2016/17 
incluem a estreia nos Proms com o Ensemble 
intercontemporain e os BBC Singers, num 
programa dedicado à obra de Pierre Boulez, 
e as estreias com a Orquestra Aurora em 
Bilbao, Orquestra de Câmara de Munique e 
Orquestra Nacional Dinamarquesa. Regressa 
como convidado à Sinfónica de Düsseldorf e ao 
Klangforum Wien com dois projectos, um deles 
também dedicado à obra de Boulez no Wiener 

Festwochen. Realiza uma digressão em Taiwan 
com a produção Dark Mirror, uma orquestração 
de Zender do Winterreise de Schubert.
No domínio da ópera, Brönnimann regressou 
recentemente ao Teatro Colón (Argentina) 
para dirigir a produção de Die Soldaten de 
Zimmermann, tendo recebido a aclamação da 
crítica. Dirigiu a Ópera Norueguesa a estreia 
mundial de Elysium do compositor Rolf Wallin. 
Outros momentos altos da temporada incluem 
a direcção de Le Grand Macabre de Ligeti 
por La Fura dels Baus na English National 
Opera e no Teatro Colón (Argentina), Death 
of Klinghoffer de John Adams por Tom Morris 
na English Nacional Opera, L’Amour de Loin 
de Saariaho na Ópera Norueguesa e no Festival 
de Bergen e Index of Metals de Romitelli com 
Barbara Hannigan no Theater an der Wien.
No Teatro Colón dirigiu também Erwartung 
de Schoenberg, Hagith de Szymanowski e 

The Little Match Girl de Lachenmann com o 
compositor no papel de narrador.
No final de 2015, terminou o mandato de 4 anos 
como director artístico do principal ensemble 
norueguês de música contemporânea, BIT20. 
Foi Director Musical da Orquestra Sinfónica 
Nacional da Colômbia em Bogotá entre 2008 
e 2012. Natural da Suíça, Baldur Brönnimann 
estudou na Academia de Música da Basileia 
e no Royal Northern College of Music em 
Manchester, onde foi posteriormente nomeado 
Professor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid.

Baldur Brönnimann 
maestro titular
ORqUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MúSICA 
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O maestro austríaco Leopold Hager, que 
celebrou o seu 80º aniversário em 2015, estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição no 
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal. 
Depois de ocupar vários cargos em Mainz, Linz 
e Colónia, tornou-se Director Geral de Música 
em Freiburg/Breisgau, depois Maestro Principal 
da Orquestra do Mozarteum em Salzburgo 
e, até 1996, Director Musical da Orquestra 
Sinfónica RTL do Luxemburgo. Para além do 
seu trabalho intenso como maestro, entre 1992 
e 2004 foi Professor de Direcção Orquestral 
na Universidade de Música de Viena. Entre 
2005 e 2008, foi Maestro Titular da Volksoper 
em Viena. É Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
desde Janeiro de 2015.
Tem desenvolvido relações duradouras com 
a Ópera Estatal de Viena e apresenta-se 
frequentemente em muitas das principais casas 
de ópera do mundo, incluindo a Ópera Estatal 

da Baviera em Munique, Semperoper 
de Dresden, Metropolitan de Nova 

Iorque, Chicago Lyric Opera, 
Royal Opera House Covent 
Garden em Londres, Teatro 
Colón em Buenos Aires e Ópera 

da Bastilha em Paris. 
Dirigiu também na 

Ópera de Lyon, 
Teatro Nacional 

de Praga e 
Festival de 
Edimburgo. 

Nos tempos mais recentes dirigiu na Ópera 
Alemã de Berlim (Rosenkavalier e Elektra de 
Richard Strauss, e a raramente interpretada 
Cassandra de Vittorio Gnecchi) e novas 
encenações de O Navio Fantasma de Wagner 
na Ópera de Leipzig e de Tristão e Isolda na 
Ópera Estatal de Estugarda. Na Ópera de Lyon, 
juntou-se ao encenador Rolando Villazon para 
apresentar Werther de Massenet. Dirigiu ainda 
duas novas produções de óperas de Mozart na 
Ópera de Nice.
A sua grande experiência torna-o um maestro 
muito requisitado, tendo dirigido as principais 
orquestras da Europa e EUA. A sua relação 
próxima com a English Chamber Orchestra está 
largamente documentada em várias gravações. 
Tem dirigido repetidamente a Filarmónica 
de Viena, não só em Viena, mas também em 
Praga e Roma.
Leopold Hager é conhecido como um 
defensor pioneiro da interpretação mozartiana, 
particularmente pelas suas apresentações 
em concerto, em Salzburgo, das obras 
cénicas de juventude até então praticamente 
desconhecidas, tais como Lucio Silla, Apollo et 
Hyacinthus, Ascanio in Alba ou La Betulia liberata. 
Durante a Semana Mozart de Salzburgo, em 
1979, dirigiu a primeira interpretação completa 
de Il sogno di Scipione. As suas gravações 
destas obras com cantores de topo mantêm-se 
como referências na discografia. A sua extensa 
discografia inclui ainda todos os Concertos para 
piano e Árias de concerto de Mozart.

Leopold Hager 
maestro convidado principal
ORqUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MúSICA 
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Remix Ensemble 
Casa da Música 

Um conjunto de maestros e solistas de renome 
internacional, a par de agrupamentos que se 
associam aos concertos do Remix Ensemble, 
proporcionam-nos o contacto regular com 
a música mais recente que se dá a ouvir nas 
principais capitais europeias. E em cada concerto 
há uma história para contar com episódios que 
nos ligam aos mais variados aspectos da vida, das 
artes e da cultura.
O Remix saúda o ano com um conjunto de 
estreias nacionais dos mais importantes 
criadores britânicos, transportando os ouvintes 
a imaginários sonoros inspirados em Van 
Gogh e em personagens míticas como Teseu 
e o Minotauro. O Ano Britânico é retomado 
em Outubro com obras de Harrison Birtwistle, 
Julian Anderson, George Benjamin ou Oliver 
Knussen e com peças que nos transportam para 
a Antiguidade Clássica e ambientes inspirados 
no Palácio da Alhambra. Na Páscoa, o Remix 
junta-se ao Coro Casa da Música para a estreia 
nacional do Stabat Mater Dolorosa de James 
Dillon, obra que entusiasmou a crítica britânica. 
Numa edição do Festival Música & Revolução 
dedicada aos Proms, o maior festival de música 
do Reino Unido, o Remix volta a reunir-se com 

o Coro para a estreia de uma obra maior do 
Compositor em Residência, Harrison Birtwistle, 
em dois programas com a Orquestra Sinfónica.
Integrado no Festival Invicta.Música.Filmes, 
o cine-concerto Nosferatu leva-nos ao encontro 
da Sinfonia do Horror, naquele que é sempre 
um momento espectacular em que a banda 
sonora do filme é tocada ao vivo acompanhando 
a projecção. O concerto do Remix na narrativa 
Rito da Primavera é dedicado a destacados 
compositores portugueses, num programa que 
se propõe avaliar o estado da arte na composição 
nacional. Da composição erudita para o rock 
português, da Sala Suggia para o gigantesco 
palco da Avenida dos Aliados onde a lendária 
banda Mão Morta é acompanhada pelo Remix. 
O Humor na Música teve no século XX um lugar 
privilegiado, com o olhar divertido e irónico 
de diversos compositores representados no 
programa de Setembro. No Festival À Volta 
do Barroco, o Remix partilha o palco com a 
Orquestra Barroca e ilustra a influência do 
Barroco em obras de referência do século XX, 
com destaque para a presença do virtuoso Ilya 
Gringolts na interpretação do Concerto para 
violino de György Ligeti.

AssinAturA remix ensemble
10 concertos

€ 87
€ 99 Premium* 
–
Cartão amigo
€ 65
€ 74 Premium* 
 
* Ver planta da Sala Suggia pág. 383
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A profundidade da sua abordagem a partituras 
complexas de todos os estilos e épocas, a par de 
uma grande criatividade dramatúrgica, tornou 
Peter Rundel um dos maestros mais requisitados 
pelas principais orquestras europeias.
Dirigiu estreias mundiais de produções na 
Ópera do Estado da Baviera, Festwochen de 
Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival de 
Bregenz e Schwetzinger SWR Festspiele. O seu 
trabalho na ópera inclui o repertório tradicional 
e também produções de teatro musical 
contemporâneo inovador como Donnerstag 
do ciclo Licht de Stockhausen, Massacre de 
Wolfgang Mitterer e as estreias mundiais das 
óperas Nacht de Georg Friedrich Haas, Ein 
Atemzug – die Odyssee de Isabel Mundry e Das 
Märchen e La Douce de Emmanuel Nunes. A 
produção espectacular de Prometheus, que 
Rundel dirigiu na Ruhrtriennale, foi premiada 
com o Carl-Orff-Preis em 2013.
Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen, 
Alemanha, e estudou violino com Igor Ozim 
e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver e 
Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen e 
Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg foi 
também um dos seus mentores em Nova Iorque. 
Entre 1984 e 1996, integrou como violinista o 
Ensemble Modern, com o qual mantém uma 
relação próxima como maestro. Na área da 
música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, 
Asko·Schönberg Ensemble e Klangforum 

Wien. É convidado regular do Ensemble 
intercontemporain e do musikFabrik.
Foi Director Artístico da Orquestra Filarmónica 
Real da Flandres e o primeiro Director Artístico 
da Kammerakademie de Potsdam. Em 2005 
tornou-se maestro titular do Remix Ensemble 
Casa da Música no Porto, e desde então tem 
obtido grande sucesso com este agrupamento 
em importantes festivais europeus. Depois 
da aclamada produção Ring Saga (Wagner/
Dove), gravada pelo canal de televisão ARTE, 
Rundel dirigiu a estreia mundial da ópera de 
Francesco Filidei Giordano Bruno no Porto, em 
2015, uma co-produção da Casa da Música e do 
T&M Paris. A produção foi ainda apresentada 
em Estrasburgo, Reggio Emilia, Milão, Caen e 
Paris. Em Março de 2016, dirigiu De Materie 
de Louis Andriessen no Armory Hall de Nova 
Iorque, com encenação de Heiner Goebbels, 
uma produção que estreou na Ruhrtriennale 
2014. Na temporada 2016/2017, foi convidado 
pelo Teatro Argentino la Plata para apresentar 
De Materie e estreia-se no Gran Teatre del Liceu 
apresentando pela primeira vez em Espanha 
a ópera Quartett de Luca Francesconi.
Recebeu numerosos prémios pelas suas 
gravações de música do século XX, incluindo 
por várias vezes o prestigiante Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix du 
Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação para 
o Grammy Award.

Peter Rundel 
maestro titular
REMIX ENSEMBLE CASA DA MúSICA
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Orquestra Barroca 
Casa da Música

O esplendor da música barroca é-lhe 
apresentado regularmente, nos momentos 
mais marcantes do ano e pelos intérpretes 
mais aclamados da actualidade nos concertos 
da Orquestra Barroca Casa da Música. Logo 
em Janeiro, a Casa da Música orgulha-se de 
anunciar a grande violinista inglesa Rachel 
Podger, galardoada com o prémio de melhor 
disco de música barroca em 2016 pela 
prestigiada Gramophone, num programa com 
concertos de Bach e Vivaldi e onde a música 
de Handel e Purcell celebra o Ano Britânico.
A Páscoa é louvada com a voz da soprano 
portuguesa Mónica Monteiro, dando a conhecer 
os comoventes Pianto di Maria, de Ferrandini, 
e Salve Regina de Vivaldi, num programa que 
inclui o célebre Concerto para oboé de Albinoni 
na interpretação de Pedro Castro.
Sinfonias célebres de Mozart e Haydn levam 

a Orquestra ao classicismo sob o signo do 
Humor na Música. Numa escolha criteriosa 
do maestro Laurence Cummings, não fosse 
ele director artístico dos festivais Handel de 
Göttingen e Londres, percorremos a música de 
Handel ao longo do ano, muito especialmente 
num programa dedicado à vida teatral de 
Londres no século XVIII. Naquele que é sempre 
um dos momentos mais festivos e esperados 
da programação da Casa da Música, a 
Orquestra Barroca junta-se ao Coro Casa da 
Música para celebrar o Natal, apresentando, 
entre outras obras, a primeira parte do fabuloso 
Messias, de Handel. 
Se ainda não ficou satisfeito e saciado com 
a melhor música do Barroco, não deixe 
de usufruir dos concertos dos Solistas da 
Orquestra Barroca no belíssimo Salão Árabe 
do Palácio da Bolsa. 

AssinAturA orquestrA bArrocA
6 concertos

€ 62
€ 70 Premium* 
–
Cartão amigo
€ 47
€ 53 Premium* 
 
* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

4342

Mecenas Ciclo Barroco BPI



Laurence Cummings é um dos músicos mais 
versáteis dentro da corrente da interpretação 
histórica em Inglaterra, como cravista e como 
maestro. Foi bolseiro de órgão no Christ Church 
em Oxford, onde se graduou com distinção. Até 
2012 foi director dos estudos de Performance 
Histórica na Royal Academy of Music, criando 
no curriculum a prática em orquestras 
barrocas e clássicas. É agora William Crotch 
Professor de Performance Histórica. É membro 
da Handel House em Londres e foi director 
musical da Tilford Bach Society. Desde 1999 é 
director do Handel Festival de Londres, e em 
2012 tornou-se director artístico do Festival 
Internacional Handel em Göttingen. É maestro 
titular da Orquestra Barroca Casa da Música.
Tem dirigido produções de ópera para a English 
Nacional Opera, Opera North, Glyndebourne 
Festival, Glyndebourne on Tour, Ópera de 
Gotemburgo, Ópera de Zurique, Ópera de Lyon, 
Garsington Opera, English Touring Opera, Opera 
Theatre Company, Linbury Theatre Covent 
Garden, Royal Academy of Music e ainda no 
Porto. Estreou-se nos EUA dirigindo Orfeo com a 
Handel and Haydn Society em Boston.
Dirige regularmente o English Concert e a 
Orchestra of the Age of Enlightenment, no 
Reino Unido e em digressão, e trabalha ainda 
com a Hallé, Sinfónica de Bournemouth, Royal 

Liverpool Philharmonic, Ulster Orchestra, Royal 
Scottish National Orchestra, Royal Academy of 
Music Baroque Orchestra, Handel and Haydn 
Society (Boston), St Paul Chamber Orchestra 
(Minnesota), Wiener Akademie, Musikcollegium 
Winterthur, Orquestras de Câmaras de Zurique 
e de Basileia e Sinfónica de Jerusalém.
Fez a primeira gravação do recém-descoberto 
Gloria de Handel com Emma Kirkby e a Royal 
Academy of Music (BIS) e discos de recital 
a solo em cravo, incluindo música de Louis e 
François Couperin (Naxos).
Ao disco com árias de Handel com Angelika 
Kirschlager e a Orquestra de Câmara da 
Basileia (Sony BMG) seguiram-se duetos com 
Lawrence Zazzo e Nuria Rial, com a mesma 
orquestra (Deutsche Harmonia Mundi). Dirige 
o English Concert e o flautista (bisel) Maurice 
Steger num disco de concertos de Corelli para 
a Harmonia Mundi.
Os seus compromissos actuais incluem 
Idomeneo (Ópera de Gotemburgo) e 
colaborações com a Orchestra of the Age of 
Enlightenment, Musikcollegium Winterthur, Ulster 
Symphony, Royal Scotish Nacional Orchestra 
e Scottish Chamber Orchestra, Kansas City 
Symphony e National Symphony nos EUA, além 
das presenças na Casa da Música no Porto e 
Festivais Handel de Londres e Göttingen.

Laurence Cummings 
maestro titular
ORqUESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
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Coro Casa da Música 

Ao longo de 2017 o Coro Casa da Música tem 
para lhe apresentar algumas das obras favoritas 
do repertório coral desde o Renascimento à 
actualidade. O Requiem de Mozart é interpretado 
na companhia da Orquestra Sinfónica sob a 
direcção do maestro austríaco Leopold Hager, 
naquele que é um dos pontos altos do Festival 
À Volta do Barroco. O Messias de Handel é 
executado ao lado da Orquestra Barroca como 
forma de celebrar o Natal. Na Páscoa, o mais 
recente Stabat Mater do compositor britânico 
James Dillon é dado a ouvir em estreia nacional 
com o Remix Ensemble.
O riquíssimo legado da secular arte coral 
inglesa está representado ao mais alto nível, 
não fosse 2017 o Ano Britânico na programação 
da Casa da Música e o consagrado maestro 
coral inglês Paul Hillier maestro titular do 
Coro. Dos mais belos madrigais ingleses 
às comoventes obras sacras de mestres 
Renascentistas como Dowland, Taverner, Tallis 
ou Dunstable, passando por obras de referência 
da literatura coral bem mais recentes como o 
belíssimo Requiem de Herbert Howells, ou o 
Moth Requiem de Birtwistle, Compositor em 
Residência em 2017. A esta rica mostra da 

música inglesa junta-se, também, um dos mais 
famosos agrupamentos vocais a nível mundial, 
The Tallis Scholars, para interpretar música 
Renascentista. O Coro Nacional de Espanha, 
esse, estará na companhia da Orquestra 
Sinfónica para apresentar o grandioso War 
Requiem, de Britten, naquela que será, também, 
a estreia do Coro Infantil Casa da Música.   
Entre os maestros convidados que dirigem 
o Coro em 2017, não podemos deixar de 
mencionar o regresso do suíço Nicolas Fink, 
após o grande sucesso que alcançou na sua 
estreia na Casa da Música em 2015. Desta 
feita, brinda-nos com um fascinante programa 
dedicado aos temas do O Magnum Mysterium 
e Salve Regina segundo Tomás Luis de Victoria 
e Francis Poulenc. 
Se gosta de música vocal e coral, pode ainda 
encantar-se com a melhor polifonia portuguesa 
do Renascimento, escutar obras-primas 
dos cancioneiros ibéricos, divertir-se com 
um programa especialmente desenhado 
para celebrar o humor na música, ou juntar 
a sua voz ao coro num dos muitos momentos 
especiais que o Coro Casa da Música tem 
para lhe oferecer. 

AssinAturA músicA corAl
11 concertos

€ 94
€ 106 Premium* 
–
Cartão amigo 
€ 70
€ 79 Premium* 
 

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383
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Paul Hillier 
maestro titular
CORO CASA DA MúSICA

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é reconhecido 
pela versatilidade de uma carreira que passa 
pelo canto, a direcção, a composição e a 
musicologia. Foi Maestro Titular do Coro de 
Câmara Filarmónico da Estónia (2001-2007) 
e é Titular do Ars Nova Copenhagen desde 
2003. Em 2006 foi condecorado com a Ordem 
do Império Britânico pelos serviços prestados 
à música coral. Em 2007 recebeu a Ordem da 
Estrela Branca da Estónia e um Grammy Award 
por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor Gravação 
Coral). Em 2008 tornou-se Maestro Titular 
do Coro de Câmara Nacional da Irlanda, e em 
2009 assumiu o mesmo cargo no Coro Casa da 
Música. Nesse mesmo ano criou a sua própria 
editora – Theatre of Voices Edition (www.tov-
edition.com). No ano de 2009 foi Artista em 
Residência no Instituto de Música Sacra da 
Universidade de Yale. Em 2010 recebeu o seu 
Segundo Grammy – por The Little Match Girl 
Passion de David Lang.
As suas mais de 150 gravações em CD incluem 
sete recitais a solo (para a Harmonia Mundi, 
Dacapo e outras editoras) e foram aclamadas em 
todo o mundo, conquistando numerosos prémios.
Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – os Coros das 
Rádios Dinamarquesa, NDR e de Berlim, Coro 

de Câmara de Houston e Coro de Câmara 
Filarmónico da Estónia, bem como com 
orquestras como a London Sinfonietta, St.  Paul 
Chamber Orchestra, Concerto Copenhagen, 
Athelas Sinfonietta, Orquestra de Câmara de 
Tallinn, Orquestra Barroca Irlandesa, Remix 
Ensemble, Concerto Palatino, Sinfónica Nacional 
da Estónia, Filarmónicas de Copenhaga, Sul da 
Dinamarca e Tóquio, e Sinfónicas de Taiwan, 
do Porto Casa da Música e de Utah. Os seus 
compromissos recentes levaram-no a festivais 
como o Internacional de Bergen, RheinVokal, 
Musikfest Berlim, BBC Proms, Edimburgo e 
Festival de Artes de Hong Kong, actuando 
também na Ópera Real Dinamarquesa. 
Trabalhou com artistas como Kronos quartet, 
Peter Sellars, Bobbie McFerrin, Tim Rushton e 
Richard Alston.
Paul Hillier nasceu em Dorchester e estudou 
na Guildhall School of Music and Drama em 
Londres. Ensinou na Universidade da Califórnia 
e foi Director do Early Music Institute na 
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003. 
Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich 
foram publicados pela Oxford University Press. 
Em 2013 foi nomeado Cavaleiro da Ordem 
de Dannebrog por Sua Majestade a Rainha 
Margarida II da Dinamarca.
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Maravilhas da 
Música Britânica

Ciclo Descobertas

Esta é a assinatura que lhe permite ouvir 
a nova música e aquelas partituras que 
menos frequentemente chegam às estantes 
das orquestras. São oportunidades a não 
perder, porque há música que vale mesmo a 
pena descobrir. Os concertos de sábado da 
Orquestra Sinfónica são sempre ocasiões para 
desvendar este repertório desafiante, dando 
forma a um Ciclo que conta também com um 
concerto do Remix Ensemble e outro do Coro 
Casa da Música.
O Ciclo Descobertas começa com estreias 
de encomendas da Casa da Música aos 
compositores britânicos Rebecca Saunders 
e Julian Anderson e uma obra do Compositor 
em Residência 2017, Harrison Birtwistle. 
O Concerto para violino de Birtwistle é outra 
peça que pela primeira vez se ouve em Portugal, 
o que acontece pelas mãos do solista Peter 
Herresthal, e o ciclo dedicado aos Grandes 
Concertos para Violino prossegue com o 
Concerto de Beethoven pelo aclamado Frank 
Peter Zimmermann. As estreias não ficam 

contudo por aqui, passando também por 
compositores destacados do nosso tempo 
como Magnus Lindberg e Pascal Dusapin. 
O lendário violinista inglês Irvine Arditti 
interpreta o Concerto para violino de James 
Dillon, Compositor em Associação.
Também neste ciclo se inclui a estreia mundial 
de uma das obras encomendadas a Luís Neto 
da Costa na qualidade de Jovem Compositor 
em Residência. A música portuguesa é o foco 
de um concerto especial que passa por várias 
gerações, desde Cândido Lima e Jorge Peixinho, 
incluindo a estreia mundial da nova versão de 
uma obra de João Pedro Oliveira.
O Ciclo Descobertas passa ainda pelos 
caminhos do Jazz que inspira música sinfónica 
de Frank Zappa, John Adams e Luís Tinoco, e 
recebe o jovem maestro, pianista e compositor 
Ryan Wigglesworth, que se estreia à frente 
da Orquestra Sinfónica com um programa 
exclusivamente britânico que inclui duas 
obras suas em estreia nacional.

Uma assinatura com seis concertos para que 
fique a conhecer algumas das mais notáveis 
obras-primas da música britânica. A série 
tem início e termina com o período de ouro da 
polifonia inglesa em interpretações dirigidas 
por dois dos mais distinguidos maestros corais 
das últimas décadas: Paul Hillier, titular do Coro 
Casa da Música, e Peter Phillips, titular dos 
Tallis Scholars, agrupamento incontornável da 
discografia internacional.  
Os maiores monumentos da música sinfónica 
escrita no Reino Unido estão representados 
por obras tão emblemáticas quanto a Sinfonia 
Londrina de Vaughan Williams ou o majestoso 
War Requiem, de Britten, interpretado pela 
Orquestra Sinfónica Casa da Música na 
companhia do Coro Nacional de Espanha 

e assinalando a estreia do Coro Infantil 
Casa da Música. 
Os compositores com as carreiras mais 
destacadas da actualidade internacional dão 
a conhecer as suas obras nesta assinatura, 
salientando-se os Concertos para violino 
de Harrison Birtwistle e James Dillon. 
O período áureo do Barroco está representado 
com as criações musicais de Handel para os 
teatros londrinos e por composições de um 
punhado de grandes compositores britânicos 
em dois programas da Orquestra Barroca 
Casa da Música. 
Venha conhecer toda a diversidade da música 
britânica ao longo de vários séculos, desde 
o Renascimento até à actualidade.  

AssinAturA ciclo descobertAs
13 concertos

€ 111
€ 125 Premium*
–
Cartão amigo
€ 83
€ 94 Premium* 
 

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

AssinAturA mArAvilhAs dA músicA britânicA
6 concertos

€ 68
€ 76 Premium* 
–
Cartão amigo
€ 51
€ 57 Premium* 
 

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

Patrocinadores Ano Britânico Apoio Ano Britânico
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Integral das Sinfonias 
de Brahms

Grandes Concertos 
para Violino

O violino tem um lugar de destaque na 
programação da Casa da Música em 2017. 
Os concertos favoritos do repertório, desde o 
período Barroco até à actualidade, passando 
pelas lendárias obras do Romantismo, são 
interpretados por violinistas de renome 
internacional ao longo de todo o ano e com os 
diversos agrupamentos da Casa. 
A britânica Rachel Podger, uma das mais 
premiadas violinistas da actualidade e 
detentora do galardão Gramophone para 
melhor gravação do Barroco em 2016, 
interpreta concertos de Vivaldi e Bach. A 
aclamada Viviane Hagner regressa à Casa 
da Música para tocar um dos concertos mais 
apreciados do grande público da autoria de 
Tchaikovski. O norueguês Peter Herresthal, 
nome de referência na música contemporânea, 

faz a estreia nacional do Concerto para violino 
de Sir Harrison Birtwistle, Compositor em 
Residência em 2017. O Concerto para violino 
de Beethoven está a cargo do reputadíssimo 
Frank Peter Zimmermann, enquanto o virtuoso 
Ilya Gringolts nos oferece a sua prodigiosa 
técnica ao serviço da música de Ligeti. Em Ano 
Britânico na programação da Casa da Música, 
a série dos Grandes Concertos para Violino 
encerra com o Concerto de Benjamin Britten 
pela grande intérprete britânica Tasmin Little. 
Ao longo de seis fabulosos concertos, não perca 
também a oportunidade de ouvir instrumentos 
históricos prodigiosos, como são os diversos 
Stradivarius e Guadagnini do século XVIII que 
vão subir ao palco da Sala Suggia nas mãos 
destes grandes intérpetes.   

A obra de Brahms era já ampla e multifacetada 
quando a sua Primeira Sinfonia se fez ouvir, 
após muitos anos de trabalho nos esboços e 
composição. Compositor perfeccionista, não 
escreveu mais de quatro sinfonias, e apesar de 
ser durante muito tempo visto como um mestre 
das formas mais compactas – como canções, 
música de câmara e peças para piano –, essa 
ideia desvaneceu-se ao longo dos anos e as 
sinfonias acabaram por seguir o seu caminho 
inevitável tornando-se cânones do repertório 
sinfónico. A Orquestra Sinfónica leva-nos a um 
dos conjuntos de obras mais notáveis e coesos 
de um compositor, tendo todas uma altíssima 
qualidade de escrita e representando cada 
uma um universo dramaticamente distinto. A 
Sinfonia nº 1 contém homenagens a Beethoven 

sob a forma de citações e é a afirmação de um 
grande sinfonista, liberto do enorme peso do 
seu antecessor. O tom melancólico e pastoral 
da Segunda Sinfonia contrasta com o carácter 
mais denso e possante da Primeira. Já a 
Terceira, de ambiente tranquilo, foi considerada 
a mais próxima da perfeição artística por um 
crítico da época, enquanto a quarta Sinfonia 
se revela a mais trágica e avassaladora. Com 
a direcção de quatro maestros de renome – 
Baldur Brönnimann, Joseph Swensen, Olari Elts 
e Michael Boder –, os quatro concertos desta 
assinatura ganham interesse acrescido por 
incluírem obras tão apelativas quanto o Concerto 
para violino e orquestra de Britten, o Concerto 
para violoncelo de Elgar, Sinfonias de Haydn e 
Schumann e uma célebre abertura de Beethoven.

AssinAturA GrAndes concertos pArA violino
6 concertos

€ 73
€ 81 Premium*
–
Cartão amigo
€ 55
€ 61 Premium* 
 
* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

AssinAturA inteGrAl dAs sinfoniAs de brAhms
4 concertos

€ 60
€ 66 Premium*
–
Cartão amigo
€ 45
€ 50 Premium* 
 
* Ver planta da Sala Suggia pág. 383
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Ciclo de Piano 
Fundação EDP

A Casa da Música orgulha-se de apresentar 
um Ciclo de Piano formado pelas grandes 
estrelas da actualidade e jovens revelações 
do panorama internacional com créditos 
firmados nos mais prestigiados Concursos 
Internacionais. Reconhecidos pela crítica 
da especialidade, com contratos exclusivos 
com reputadas editoras discográficas a nível 
mundial, proporcionam uma grande variedade 
de repertório em recitais com programas 
igualmente apelativos e criteriosos.
Apresentam-se pela primeira vez no Porto 
três dos nomes mais premiados da nova 
geração de pianistas. A italiana Beatrice Rana 
interpreta as lendárias Variações Goldberg, 
de Bach, numa digressão internacional que 
assinala o primeiro disco a solo para a Warner 
Classics, após o estrondoso sucesso da sua 
estreia com orquestra. Christopher Park, artista 
exclusivo da Deutsche Grammophon, vem à 
Casa da Música nomeado pelas famosas salas 
de concerto de Viena de Áustria e apresenta 
um programa de raro virtuosismo. Verdadeira 
coqueluche do circuito dos grandes concursos 
de piano, o jovem sul-coreano Seong-Jin 

Cho é o mais recente vencedor do Concurso 
Chopin de Varsóvia e já famoso pela qualidade 
extraordinária da sua sonoridade pianística.
Em Ano Britânico da programação, não podia 
faltar no Ciclo de Piano o jovem Benjamin 
Grosvenor, um dos maiores sucessos da cena 
musical internacional dos últimos anos e pianista 
que já recebeu uma entusiasmada ovação na 
Sala Suggia quando da sua estreia no Porto.
A grande tradição da Escola Russa está 
novamente representada pelos seus mais 
consagrados intérpretes. Grigory Sokolov e 
Arcadi Volodos pertencem à elite internacional 
de intérpretes, fazendo dos seus recitais 
momentos únicos e inesquecíveis. Alexander 
Romanovsky conquistou o público portuense 
num dos recitais mais aclamados de sempre 
na Casa da Música, regressando com duas das 
obras favoritas do grande público, o Carnaval 
de Schumann e os Quadros de uma exposição 
de Mussorgski. Justamente considerado um 
herdeiro da Escola Russa, o jovem português 
Pedro Emanuel Pereira foi sempre aluno de 
grandes pianistas russos, concluindo os estudos 
em Moscovo com a lendária Vera Gornostaeva. 

AssinAturA ciclo piAno edp
8 concertos

€ 112 
€ 122 Premium Piano*
– 
Cartão amigo
€ 84 
€ 92 Premium Piano*

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

Mecenas Ciclo Piano Fundação EDP
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Ciclo Jazz

O Ciclo Jazz traz à Casa da Música grandes 
nomes do panorama internacional, o melhor do 
jazz nacional e os novos valores. Kenny Garrett 
é uma referência do saxofone contemporâneo 
com uma longa carreira que o levou a tocar 
com figuras lendárias como Miles Davis, Art 
Blakey, McCoy Tyner ou Joe Henderson. Com 
um disco recente voltado para os ritmos de 
dança, promete um concerto contagiante na 
Sala Suggia. Stanley Clarke vem do universo 
da fusão e revolucionou a abordagem ao 
baixo e contrabaixo, levando-o por caminhos 
nunca antes percorridos. As linguagens mais 
experimentais chegam com Anette Peacock, 
uma veterana das vanguardas sempre em 
busca de novos territórios.
Os novos valores do jazz nacional tocam na Sala 
2 em fins de tarde de terça-feira, e o festival 
Spring ON! junta vários projectos europeus 
numa mostra dos inúmeros caminhos do jazz 
contemporâneo e dos seus cruzamentos 
com os géneros urbanos. No que respeita aos 
jovens intérpretes, destaca-se ainda o concerto 
de laureados do Prémio Jovens Músicos na 
categoria de Combo Jazz, com o grupo Home 

liderado pelo virtuoso do acordeão João 
Barradas, e um concerto da ESMAE Big Band 
com arranjos e composições originais de 
alunos do ensino superior de jazz. Um outro 
festival que já se afirmou na programação 
da Casa da Música é o Outono em Jazz, 
com um alinhamento que será anunciado 
oportunamente mas que passará certamente 
por uma miríade de tendências, sem qualquer 
preconceito estilístico, privilegiando os nomes 
consagrados mas dando também lugar aos 
novos valores.
A Orquestra Jazz de Matosinhos é presença 
habitual neste ciclo: num dos concertos passa 
em revista o já considerável repertório para big 
band assinado por compositores portugueses, 
fruto da acção desta formação ao longo dos 
anos, e num outro apresenta a música de 
Rebecca Martin junto da cantora-compositora. 
Presença inesperada neste Ciclo é a da Banda 
Sinfónica Portuguesa, que propõe um programa 
ligado ao jazz e às suas origens. 
A Assinatura Ciclo Jazz inclui os concertos 
do primeiro semestre que se realizam 
na Sala Suggia.

AssinAturA ciclo JAzz
4 concertos

€ 52 
€ 55 Premium* 
–
Cartão amigo 
€ 39 
€ 41 Premium* 
 

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

Terças Fim de Tarde

A música de câmara é a principal convidada dos 
fins de tarde de terça-feira na Casa da Música. 
quarteto de Cordas de Matosinhos, Trompas 
Lusas, Cinematic Horn Ensemble ou Fragoso 
100 são apenas alguns dos agrupamentos 
que vão marcar presença no palco da Sala 2, 
interpretando estreias e os clássicos das 
formações de câmara. As propostas são muitas 
e diversificadas, atravessando diferentes estilos, 
épocas e géneros. 
Os novos valores do jazz continuam a ser uma 
constante dos finais de tarde, este ano com 
os trabalhos de estreia do jovem pianista 
João Grilo, materializado no projecto O Grilo 
e a Longifolia, e de Beatriz Pessoa, cantora e 
compositora que tece os seus temas originais 
entre os universos da pop e do jazz. A Big Band 
do Curso de Jazz da ESMAE regressa para mais 
um concerto onde os alunos assumem o papel 

de compositores, arranjadores e intérpretes.  
Também no fado e na guitarra portuguesa 
surgem novos valores de ano para ano. Miguel 
Xavier, Joana Almeida e Cátia de Oliveira fazem 
parte das vozes talentosas da nova geração de 
fadistas e nos seus recitais percorrerão alguns 
dos nomes mais importantes da história do fado, 
sejam eles intérpretes, poetas ou compositores. 
O multi-instrumentista Ricardo J. Martins 
apresenta-se com a sua guitarra portuguesa, 
instrumento que começou a estudar depois de 
ouvir o eterno Carlos Paredes. 
A Sala 2 é também o palco dos novos valores do 
piano, apresentando recitais de António Oliveira 
e Joana Gama.
Presença regular na Casa da Música, o Prémio 
Jovens Músicos/Antena 2 apresenta os seus 
laureados em recitais com formações de 
música de câmara erudita e também de jazz. 

AssinAturA terçAs fim de tArde
6 concertos (à escolha)

€ 42 · Cartão amigo € 32
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Banda Sinfónica 
Portuguesa

Presença regular na programação da Casa 
da Música desde 2007, a Banda Sinfónica 
Portuguesa é um dos agrupamentos de 
excelência que sobem ao palco da Sala Suggia 
durante o ano de 2017. A temporada de cinco 
concertos inicia-se com um programa dedicado 
à composição nacional contemporânea, mas 
passa também por algumas das bandas 
sonoras mais memoráveis da história do 
cinema e por páginas inspiradas do repertório 
britânico, com três nomes consagrados da 
música contemporânea do País Tema. Mais 
tarde, a Banda Sinfónica apresenta-se num 
registo diferente, associando-se ao festival 
Outono em Jazz. A temporada de concertos 
culmina na celebração do Natal com obras 
festivas adequadas à época e incluindo a estreia 
mundial de uma nova composição de Jorge 
Salgueiro em que os telemóveis se transformam 
em instrumentos musicais.

AssinAturA bAndA sinfónicA portuGuesA
5 concertos

€ 33 
€ 39 Premium* 
–
Cartão amigo 
€ 24 
€ 29 Premium* 
 

* Ver planta da Sala Suggia pág. 383

Seguros de A a Z.
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+351 220 120 201/220 120 249.

A FUnDAÇÃo cASA DA MÚSicA 
AgrADece AoS SeUS PAtronoS

—

O Colégio de Patronos reúne o conjunto de Pessoas que mais  
reconhecem a importância da Casa da Música para o  
desenvolvimento cultural da Região do Porto.

Os Patronos são conhecedores privilegiados da Casa da Música, 
colaborando no dinamismo e na qualidade da programação artística  
e do serviço educativo, concedendo um apoio financeiro de  
carácter mecenático.
 
Junte-se ao Colégio de Patronos da Fundação Casa da Música  
e faça parte deste grande projecto.



Compositor em Residência
Sir Harrison Birtwistle
(REINO UNIDO, 1934)

Sir Harrison Birtwistle estudou clarinete e 
composição no Royal Manchester College of 
Music. Em 1965 vendeu os seus clarinetes para 
se dedicar totalmente à composição, viajando 
para Princeton na qualidade de Harkness Fellow, 
onde completou a ópera Punch and Judy. Esta 
obra, juntamente com Verses for Ensembles 
e The Triumph of Time, tornou-o uma figura 
fundamental da música britânica. Muitas das 
suas partituras são hoje interpretadas pelos 
principais agrupamentos mundiais de música 
contemporânea. A sua monumental tragédia 
lírica The Mask of Orpheus foi encenada pela 
English National Opera em 1986, num período 
em que escreveu também as óperas Gawain e 
The Second Mrs Kong.
Entre as obras para orquestra compostas por 
Birtwistle desde 1995, destacam-se Exody, Panic 
(estreada no encerramento dos BBC Proms 
1995) e The Shadow of Night. Pulse Shadows, 
uma meditação para soprano, quarteto de 
cordas e ensemble de câmara sobre poesia de 
Paul Celan, foi editada pela Teldec e ganhou o 
Gramophone Award 2002 para melhor gravação 
contemporânea. A sua ópera The Minotaur foi 
estreada na Royal Opera House, Covent Garden, 
em 2008, e editada em DVD pela Opus Arte.
Entre as peças estreadas ao longo da última 
década, destaca-se a obra de teatro musical 

The Corridor e o Concerto para violino escrito 

para Christian Tetzlaff. Por ocasião do 80º 
aniversário de Birtwistle em 2014, foi estreada a 
obra Responses para piano e orquestra, numa 
digressão internacional que incluiu a estreia 
portuguesa pela Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música. Em 2015 surgiu uma nova obra 
de teatro musical, The Cure, apresentada no 
Festival de Aldeburgh e na Royal Opera House 
em Londres.
A música de Birtwistle tem atraído os mais 
prestigiados maestros internacionais. Recebeu 
encomendas das principais instituições 
musicais e a sua música é tocada regularmente 
em grandes festivais e ciclos de concertos.
Harrison Birtwistle tem sido repetidamente 
homenageado: recebeu o Grawemeyer 
Award (1968) e o Siemens Prize (1995), e foi 
condecorado como Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres (1986), Knighthood britânico 
(1988) e Companion of Honour (2001). Foi 
Henry Purcell Professor of Music no King’s 
College (Universidade de Londres, 1995-2001) 
e é actualmente Professor Visitante na Royal 
Academy of Music em Londres.
Gravações da música de Birtwistle encontram-

-se editadas pelos selos Decca, Philips, 
Deutsche Grammophon, Teldec, Black Box, 
NMC, CPO e Soundcircus. As suas partituras 
são publicadas pela Boosey & Hawkes.
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Compositor em Associação 
James Dillon
(REINO UNIDO, 1950)

Artista em Associação
Ryan Wigglesworth
(REINO UNIDO, 1979)

Ryan Wigglesworth é considerado um dos mais 
notáveis compositores -maestros da sua geração. 
Em Setembro de 2015 iniciou funções como 
Maestro Convidado Principal da Orquestra da 
Hallé. É actualmente Compositor em Residência 
na English National Opera (ENO) e fez uma 
residência na Orquestra de Cleveland no período 
2013-15, como Daniel R. Lewis Composing Fellow. 
Como maestro, o seu repertório estende-se da 
música barroca à contemporânea. A gravação 
de obras orquestrais de Harrison Birtwistle por 
Ryan Wigglesworth com a Hallé para a NMC foi 
premiada pelas revistas Gramophone e BBC 
Music, eleita disco do ano pela Time Out New 
York e incluída na lista dos Melhores Discos de 
2011 pelo Sunday Times. O seu ciclo de canções 
orquestrais Augenlieder conquistou o prémio de 
música vocal nos British Composer Awards 2010. 
Foi recentemente editado pela NMC um CD com 
as suas obras para orquestra, gravadas com a 
Hallé, e incluindo a sua cantata dramática de 
câmara Echo and Narcissus com Mark Padmore.
Entre as composições de Wigglesworth 
incluem-se três obras escritas para a Sinfónica 
da BBC: Sternenfall (2007); The Genesis 
of Secrecy (uma encomenda para os BBC 
Proms 2009 estreada por Sir Andrew Davis); 
e Augenlieder (estreada pela soprano Claire 

Booth sob a direcção do compositor no 
Barbican, em 2009). A First Book of Inventions 
foi estreada pela Filarmónica Real de Liverpool 
em 2010.  O seu Concerto para violino, escrito 
para Gordan Nikolic e a Orquestra de Câmara 
Holandesa, foi estreado em Amesterdão em 
2012 e revisto posteriormente para a estreia 
no Reino Unido por Barnabás Keleman e a 
Hallé. Compôs recentemente duas obras 
para o Festival de Aldeburgh: uma peça 
para orquestra assinalando o centenário do 
nascimento de Benjamin Britten (estreia em 
2013 pela Sinfónica da BBC e Oliver Knussen) 
e Echo and Narcissus (estreada em 2014). 
Uma peça orquestral para Franz Welser-Möst 
e a Orquestra de Cleveland foi estreada em 
2015, e a sua primeira ópera, The Winter’s Tale, 
será estreada pela ENO sob a sua direcção 
em Fevereiro de 2017. A obra seguinte para 
orquestra foi encomendada pela Orquestra 
do Concertgebouw e será estreada também 
em 2017.
Natural de Yorkshire, Ryan Wigglesworth 
estudou no New College de Oxford e na Guildhall 
School of Music & Drama. Entre 2007 e 2009 foi 
Leitor na Universidade de Cambridge, onde foi 
também Fellow do Corpus Christi College. 

James Dillon nasceu em Glasgow (Escócia), 
em 1950. Compositor autodidacta, escreve 
essencialmente obras orquestrais, de câmara, 
corais, vocais e para piano, que têm sido 
apresentadas por todo o mundo. Numa fase 
inicial esteve ligado à música tradicional para 
gaitas-de-foles e tocou com a sua banda Influx, 
no final da década de 1960. Estudou arte e design 
na Glasgow School of Art (1968), linguística na 
University College London (1970) e piano com 
Eleanor Purse (1970-71). Mais tarde estudou 
acústica na Universidade do Norte de Londres 
(1971), ritmos de música indiana com Punita 
Gupta (1971-72) e matemática com Gordon Millar 
no Tavistock Institute of Human Relations em 
Londres (1972). Frequentou seminários sobre 
música electrónica no IRCAM em Paris (1984-85). 
A Universidade de Huddersfield atribuiu-lhe um 
doutoramento honorário em 2003.
O reconhecimento de que tem sido alvo inclui 
o Primeiro Prémio no concurso do Festival de 
Música Contemporânea de Huddersfield em West 
Yorkshire (1978), o Kranichsteiner Musikpreis nos 
Cursos de Verão de Darmstadt (1982) e o título 
de Músico Clássico do Ano pelo The Sunday 
Times (Londres, 1989). Mais tarde tornou-se 
Membro da Fundação Japão em Tóquio (1996) 
e ganhou quatro prémios nos Royal Philharmonic 
Society Music Awards. Retrospectivas da sua 
música têm tido lugar em Paris (1985), Oslo (1989), 
Toulouse (1991), Bruxelas (1992) e Nova Iorque 
(2001). A sua ópera Philomela foi estreada no 

Porto e tocada em digressão europeia pelo Remix 
Ensemble, que a gravou depois para a AEON 
conquistando o prémio de melhor gravação de 
ópera contemporânea.
No início dos anos 80, o nome de Dillon foi 
associado ao chamado movimento da Nova 
Complexidade em Londres – algo que o próprio 
sempre questionou já que a sua música tem 
um carácter multifacetado e independente, 
desafiando as categorias. Tem raízes na tradição 
clássica europeia mas é influenciada pela 
exposição do compositor à música tradicional 
escocesa e por outros géneros, do jazz e delta 
blues à tradição Hindustani e música oriental – 
sem contudo qualquer indulgência exótica. 
James Dillon ensinou nos Cursos de Verão de 
Darmstadt entre 1982 e 92, dirigiu a faculdade 
de composição na Academia de Verão de 
Gotemburgo em 1991 e foi Co-Compositor em 
Residência, com Brian Ferneyhough, na Fundação 
Royaumont em 1996. Leccionou em Goldsmiths – 
Universidade de Londres, Universidade da 
Cidade de Birmingham, Universidade de Nova 
Iorque como International Distinguished Fellow 
e Universidade de Minnesota em Minneapolis, 
para além de realizar palestras em vários países.
A obra de James Dillon tem sido gravada em CD 
e as suas partituras são publicadas por Peters 
Edition (Londres), abrangendo solos, música 
de câmara e orquestral, concertos, obras 
electroacúsitcas e ópera.
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Jovem Compositor 
em Residência
Luís Neto da Costa
(PORTUGAL, 1993)

Compositor em Associação 
Luís Tinoco
(PORTUGAL, 1969)

Luís Tinoco formou-se em composição 
na Escola Superior de Música de Lisboa. Mais 
tarde, no Reino Unido, fez um Mestrado em 
Composição na Royal Academy of Music 
(Londres) e doutorou-se pela Universidade de 
York. Desde Março de 2016 é “Associate of the 
Royal Academy of Music” (ARAM). Combina 
a sua actividade de compositor com o ensino, 
exercendo funções docentes na Escola 
Superior de Música de Lisboa.
Enquanto programador e divulgador musical, 
destaca-se a sua colaboração com a Antena 2 
da RTP, como autor e produtor de programas 
radiofónicos e como director artístico do Prémio 
e Festival Jovens Músicos.
Como compositor, o seu catálogo inclui obras 
vocais e música de cena como Search Songs 
(2007) para soprano e orquestra, com textos de 
Alexander Search; From the Depth of Distance 
(2008) para soprano e orquestra, com textos 
de Walt Whitman e Álvaro de Campos; Evil 
Machines (2008), uma fantasia musical com 
libreto e encenação do Monty Python Terry 
Jones; Paint Me (2010), uma ópera de câmara 
com libreto de Stephen Plaice e encenação de 
Rui Horta; Passeios do Sonhador Solitário (2011), 
uma cantata com libreto de Almeida Faria; e 
Lídia (2014), um bailado com coreografia de 
Paulo Ribeiro, encomendado pela Companhia 
Nacional de Bailado (CNB).
Entre os trabalhos orquestrais recentes 
incluem-se Cercle Intérieur (2012), estreada pela 

Orquestra Filarmónica da Radio France na Cité 
de La Musique em Paris; Concerto para trompa 
(2013), estreado no 45th International Horn 
Symposium (Memphis, EUA); FrisLand (2014), 
estreado pela Orquestra Sinfónica de Seattle 
no Benaroya Hall da cidade de Seattle; Incipit 
(2015) para orquestra sinfónica, composto para 
celebrar os 450 anos da fundação da cidade 
do Rio de Janeiro e estreado pela Orquestra 
Sinfónica Brasileira no Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro; e O Sotaque Azul das Águas (2015), 
co-encomendada pela Orquestra Gulbenkian 
e pela Orquestra Sinfónica Estadual de São Paulo 
(OSESP), estreado no Auditório Gulbenkian em 
Fevereiro de 2016.
Desde a temporada de 2016-2017, Luís Tinoco 
é Compositor Residente no Teatro Nacional 
de São Carlos. Entre os seus projectos em 
curso inclui-se a estreia de um Concerto para 
violoncelo em Fevereiro de 2017, escrito para o 
violoncelista Filipe quaresma.
A sua música é publicada no Reino Unido 
pela University of York Music Press e está 
disponível em CDs comerciais gravados pela 
Orquestra Gulbenkian e pelo Ensemble Lontano.
Outras peças de câmara estão disponíveis em 
gravações comerciais por Arditti String quartet, 
Apollo Saxophone quartet, quadquartet, 
quarteto Vintage, Galliard Ensemble, Le 
Nouvel Ensemble Moderne, Sond’Ar-te Electric 
Ensemble; Royal Scottish Academy Brass; e por 
Pedro Carneiro.

Luís Neto da Costa é natural de Freamunde. 
Iniciou os estudos musicais em clarinete e em 
2016 licenciou-se em Composição pela Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo, 
tendo trabalhado com Pedro Santos, Dimitris 
Andrikopoulos, Filipe Vieira e Eugénio Amorim, 
entre outros. Os seus interesses alargam-se a 
campos como programação musical, música 
electroacústica, improvisação e exploração 
de novos instrumentos. No âmbito da direcção, 
trabalhou com alguns maestros do meio 
musical português.

Escreveu obras para orquestra, ensemble e 
várias formações de música de câmara. Como 
encomenda para o Prémio Jovens Músicos 
(Antena 2/RTP), escreveu a peça obrigatória 
para a categoria de oboé (nível médio). Em 
2015, ganhou a Menção Honrosa do Prémio de 
Composição SPA/Antena 2 com uma obra para 
orquestra e a Menção Honrosa do Prémio de 
Composição Casa da Música/ESMAE no Dia 
Mundial da Música 2015 com uma obra para 
50 saxofones, 50 clarinetes e flauta solista.
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cAsA dA músicA 
obrAs encomendAdAs *

Janeiro

Rebecca Saunders Skin, para soprano e 
ensemble (estreia em Portugal; encomenda da 
Casa da Música, Südwestdeutsche Rundfunk 
e Huddersfield Contemporary Music Festival)
Julian Anderson Van Gogh/Blue (estreia 
em Portugal; encomenda da Casa da Música, 
The Koussevitzsky Foundation e Wigmore Hall)

abril

James Dillon Stabat Mater Dolorosa, para 
ensemble, electrónica e coro de câmara

Maio

Kimmo Hakola Creazy! para clarinete solo 
(encomenda da Casa da Música, Fundação 
Gulbenkian e ECHO)

noveMbro

Luís Neto da Costa nova obra para ensemble 
(estreia mundial; encomenda da Casa 
da Música)
Pascal Dusapin Outscape, para violoncelo 
e orquestra (estreia em Portugal; encomenda 
da Casa da Música, Chicago Symphony 
Orchestra, Stuttgart Opera Orchestra, Opéra 
de Paris, BBC Symphony Orchestra)

DezeMbro

Magnus Lindberg Two Episodes (estreia 
em Portugal; encomenda da Casa da Música, 
BBC, London Philharmonic Orchestra e 
Helsinki Festival)
Luís Neto da Costa nova obra para orquestra 
(estreia mundial; encomenda da Casa 
da Música)
Luís Neto da Costa nova obra para grupo 
de câmara (estreia mundial; encomenda 
da Casa da Música)

* e/ou a estrear em 2017

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DA echo

a organização das Salas de Concerto Europeias (ECHo) é uma 

rede activa que reúne as principais salas de concerto na Europa 

com o objectivo de promover troca de experiência profissional 

entre os seus membros, partilha de reflexão e estabelecimento 

de parcerias estratégicas.

todos os anos a ECHo nomeia um grupo de jovens artistas 

excepcionais que integram as suas rising Stars. aos artistas 

seleccionados é oferecida a oportunidade de se apresentarem 

em concerto nas principais salas da ECHo, com um programa 

da sua escolha.

a ECHo organiza regularmente reuniões e seminários abertos 

a colegas de vários sectores profissionais europeus e de outras 

regiões do mundo.

Barbican Centre London

BoZar Brussels

Casa da música Porto

Festspielhaus Baden-Baden

Fundação Calouste gulbenkian Lisboa

Het Concertgebouw amsterdam

Kölner Philharmonie

Konzerthaus Dortmund

Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg

L'auditori Barcelona

megaron - the athens Concert Hall

musikverein Wien

Palace of arts - Budapest

Palau de la música Catalana

Philharmonie Luxembourg

Philharmonie de  Paris

Sage gateshead

Stockholms Konserthus

théâtre des Champs-Elysées Paris

town Hall & Symphony Hall Birmingham

Wiener Konzerthaus

membros dA echo
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01
Janeiro

Prémio Jovens Músicos/
Antena 2
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS · MúSICA DE CâMARA

Ter
03.01

1ª Parte
Mafalda Carvalho flauta
Filipa Cardoso piano

Sigfrid Karg-Elert Chaconne (Capricho nº 30) 
Pierre Sancan Sonatina para flauta e piano
Luciano Berio Sequenza I para flauta solo
Frank Martin Ballade, para flauta e piano

2ª Parte
Marco Rodrigues trombone

Robert Schumann Romances, op.94
Richard Peasle Arrows of Time

Dois dos mais promissores instrumentistas da nova geração em Portugal 
apresentam-se em recital na qualidade de vencedores do nível superior 
do Prémio Jovens Músicos/Antena 2. Mafalda Carvalho traz em programa 
algumas das peças mais célebres para a flauta transversal.
Arrows of Time, com que Marco Rodrigues encerra o recital, é uma obra 
do compositor nova-iorquino Richard Peasle que alcançou grande sucesso, 
conhecendo versões para trombone solo e orquestrações para as mais 
diversas formações.

19:30 Sala 2 
–
€ 10 
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Talentos Ageas



“A direcção de Leopold Hager convenceu 
pela beleza e sensualidade...”

– The Guardian

Sinfónica
Concerto de Ano Novo
FORA DE SÉRIE 

Sex
06.01

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Leopold Hager direcção musical 
Jeanette Roeck soprano 

Franz von Suppé Abertura Poeta e Camponesa
Robert Stolz Du, du, du sollst der Kaiser meiner Seele sein 
Johann Strauss II Tritsch-Tratsch-Polka 
Josef Strauss Valsa Delírio, op.212 
Josef Strauss Marcha Egípcia, op.335
Emmerich Kalman Jaj Mamán…, da opereta a Princesa Cigana
–
Franz Lehar Fantasia Húngara para violino e orquestra, op.45 
Franz Lehar Lippen schweigen
Émile Waldteufel Valsa Os patinadores, op.183 
Johann Strauss II Polca Trovão e Relâmpago
Johann Strauss II Annen-Polka, op.117
Johann Strauss II Valsa No Belo Danúbio Azul, op.314

O imperdível Concerto de Ano Novo traz uma novidade à Casa da 
Música. A soprano alemã Jeanette Roeck tem uma reconhecida carreira 
internacional com particular protagonismo na Áustria, onde é presença 
regular na famosa Musikverein, apresentando-se pela primeira vez no 
Porto. E é precisamente no repertório austríaco com que a cidade de Viena 
saúda sempre o Ano Novo que este concerto da Orquestra Sinfónica dá as 
boas-vindas a 2017. Sob a direcção do maestro austríaco Leopold Hager, a 
Orquestra percorre algumas das composições mais célebres da dinastia 
Strauss num programa que, como a ocasião exige, é extremamente festivo.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 25
€ 27 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Mecenas da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
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Barroca
Concertos de Vivaldi
CICLO BARROCO BPI · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO 
GRANDES CONCERTOS PARA VIOLINO 

Dom
08.01 

“Rachel Podger, uma combinação 
intoxicante de força e graciosidade.” 

– Toronto Star

ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
Rachel Podger violino e direcção musical 

George Frideric Handel Concerto grosso, op.3 nº 2 
Antonio Vivaldi Concerto para violino em Dó menor, op.9 nº 11 
Henry Purcell Música de cena de The Fairy Queen e King Arthur
–
Jan Dismas Zelenka Hyperchondrie 
J.S. Bach Concerto para violino em Lá menor 
Antonio Vivaldi Concerto para violino em Ré maior, op.4 nº 11 

A violinista inglesa Rachel Podger é uma das intérpretes mais aclamadas 
e com mais prémios da crítica internacional no domínio da música antiga 
e acaba de ganhar o prestigiado galardão da Gramophone para melhor 
disco do ano 2016. Senhora de uma extensa discografia, estreia-se na Casa 
da Música à frente da Orquestra Barroca Casa da Música num programa 
dedicado ao Ano Britânico, onde figuram obras de Handel e música de 
cena de Purcell. Muito esperadas serão as suas actuações na qualidade 
de solista interpretando concertos favoritos de Vivaldi e Bach.

Apoio: Fundação Adelman

18:00 Sala Suggia
–
€ 16 
€ 18 Premium
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Mecenas Ciclo Barroco BPI
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Pedro Emanuel Pereira
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
10.01

Johannes Brahms/Ferrucio Busoni  Dois prelúdios-corais op.122 
Johannes Brahms Variações e fuga sobre um tema de Handel, op.24
–
Claude Debussy Estampes
Sergei Rachmaninoff Seis prelúdios (op.32 e op.23)

quando tinha apenas 15 anos de idade, Pedro Emanuel Pereira venceu o 
Concurso Internacional para Jovens Pianistas da Cidade de San Sebastian 
na categoria até aos 24 anos de idade. No ano seguinte apresentou-se em 
recital no Porto como o mais jovem pianista a tocar na Casa da Música. 
Agora, com 26 anos e os estudos concluídos no prestigiado Conservatório 
Tchaikovski de Moscovo, na classe da lendária Vera 
Gornostaeva, Pedro Emanuel Pereira já actuou em 
países como Alemanha, Dinamarca, Eslováquia, 
Espanha, EUA, França, Índia, Itália, Países 
Baixos, Portugal, Rússia, Suíça e Ucrânia. No seu 
regresso à Casa da Música, abre o Ciclo de Piano 
Fundação EDP como um dos mais premiados 
músicos portugueses da nova geração. Em 
programa, apresenta obras de Brahms, Debussy 
e Rachmaninoff que requerem um domínio absoluto 
da técnica pianística. 

21:00 Sala Suggia
–
€ 12 
€ 14 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Sinfónica
O Concerto de Tchaikovski
SÉRIE CLÁSSICA · GRANDES CONCERTOS PARA VIOLINO

Sex
13.01

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Viviane Hagner violino

Piotr I. Tchaikovski Concerto para violino e orquestra
–
José Vianna da Motta Sinfonia À Pátria

A série de Grandes Concertos para Violino que a Casa da Música apresenta 
em 2017 prossegue com uma das obras favoritas do grande público: o 
Concerto de Tchaikovski. A interpretação está a cargo da violinista alemã 
Viviane Hagner, uma menina-prodígio que se estreou com a Orquestra 
Filarmónica de Israel sob a direcção de Zubin Mehta com apenas 13 anos de 
idade. Desde então tem uma das carreiras mais aclamadas da actualidade 
e já é bem conhecida do público da Casa da Música. 
O programa inclui a Sinfonia À Pátria de José Vianna da Motta, obra de 
exaltação nacionalista cujos andamentos são precedidos por epígrafes 
camonianas, e que permanece como uma das obras mais importantes 
da história da música em Portugal.

21:00 Sala Suggia
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

“Viviane Hagner é plena de recursos técnicos 
e o seu som é especial: vibrante, levemente 
escuro na cor, quase queixoso.”

– New York Times

Mecenas Ciclo Piano Fundação EDP
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Banda Sinfónica 
Portuguesa

Dom
15.01

Luís Carvalho direcção musical

Daniel Martinho nova obra (estreia mundial, encomenda da BSP)
Obras Finalistas do V Concurso Nacional de Composição BSP

A Banda Sinfónica Portuguesa regressa ao palco da Sala Suggia para 
mais uma edição do Concurso Nacional de Composição BSP, onde os 
novos talentos da composição contemporânea portuguesa para banda 
se vão fazer ouvir. No final do concerto será decidida a obra vencedora 
do concurso. A este programa junta-se ainda a estreia de uma obra 
encomendada pela Banda Sinfónica Portuguesa a Daniel Martinho, jovem 
compositor que tem somado uma considerável experiência na escrita 
para  este tipo de formação.    

12:00 Sala Suggia
–
€ 10
€ 12 Premium 

O Grilo e a Longifolia
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS · NOVOS VALORES DO JAZZ

Ter
17.01 

João Grilo piano
Filipe Louro contrabaixo
Ricardo Coelho bateria
Filipe Fernandes electrónica (convidado)

quem não está familiarizado com o termo ‘Longifolia’ pode ficar com a ideia 
de que este se refere a uma festa ou a uma loucura cometida lá ao longe. 
Chegados a este ponto, cometeram-se já dois erros: primeiro, o termo é 
apenas um epíteto usado para um conjunto de plantas, de forma a qualificá-

-las como plantas de “folhas longas”; segundo, se com segundas intenções 
o termo poderá referir uma festa ou uma loucura, é enganador pensar que 
estas estão lá ao longe, estando bem mais perto do que parece. Como se 
Chama o Teu Disco é o 24º com Carimbo Porta-Jazz e o trabalho de estreia 
do jovem pianista João Grilo, a apresentar neste concerto.

19:30 Sala 2
–
€ 10
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Do Renascimento aos nossos dias, desde John Dunstable e John 
Dowland a Harrison Birtwistle, a Abertura Oficial do País Tema percorre 
várias épocas da história da música britânica em grandes concertos 
dos agrupamentos residentes da Casa da Música. O Coro recua 
precisamente a uma obra emblemática de John Dowland, escrita 
originalmente em versão instrumental mas transformada por Paul 
Hillier em música vocal com textos de grandes escritores de língua 
inglesa. A suite The Planets de Gustav Holst é também um marco da 
história musical britânica, com um brilhante número central que deu 
origem a vários hinos patrióticos. Com uma paragem no século XVIII 
para se entoar um outro hino patriótico, Rule, Britannia!, com a ajuda 
de um coro comunitário, a Orquestra Sinfónica e o Remix partem então 
à descoberta da música do nosso tempo com a obra do Compositor 
em Residência 2017, uma enorme referência da música britânica 
contemporânea que será objecto de uma retrospectiva ao longo do 
ano: Harrison Birtwistle. A nova música faz-se ouvir ainda com estreias 
nacionais resultantes de encomendas da Casa da Música em conjunto 
com outras instituições. É o Remix Ensemble que assume a missão de 
revelar estas novas partituras de Julian Anderson e Rebecca Saunders, 
neste último caso com a participação da destacada soprano inglesa 
Juliet Fraser. Benjamin Britten foi uma figura central da cultura britânica, 
não só como compositor mas também procurando levar a música 
aos mais jovens. O Serviço Educativo recupera este desígnio com o 
espectáculo To Be or Not to Britten.
A primeira narrativa do ano começa com um showcase que traz ao 
Café Casa da Música as criações de quatro jovens compositores 
britânicos e inclui uma conferência que analisa o impacto do Brexit 
na vida musical britânica.
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Patrocinadores Ano Britânico Apoio Ano Britânico



Showcase de
compositores britânicos
GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

Casa Aberta
GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

Sex
20.01

qui-
Dom
19 -
22.01

Helen Grime, Philip Venables, Edmund Finnis e Daniel Kidane

O arranque do Ano Britânico é o pretexto para trazer ao Café Casa da 
Música quatro compositores que se têm revelado na última década 
como valores seguros de uma nova geração. A escocesa Helen Grime 
foi compositora associada da Hallé Orchestra durante três anos, e a sua 
música já foi apresentada em duas edições dos BBC Proms. Ganhou 
vários prémios incluindo o British Composer Award, em 2003, e as suas 
obras têm sido encomendadas por agrupamentos destacados como a 
Sinfónica de Londres, Birmingham Contemporary Music Group, Britten 
Sinfonia e Sinfónica Escocesa da BBC. A música de Philip Venables aborda 
frequentemente temas como a violência e a política e tem sido apresentada 
em vários países. Foi Soundhub Associate na Sinfónica de Londres e, no 
período 2013-2016, Compositor em Residência Doutoral na Guildhall School 
of Music & Drama e Royal Opera House, onde foi estreada a sua ópera 
4.48 Psychosis – que resultou num UK Theatre Award. Edmund Finnis é 
Compositor em Associação da London Contemporary Orchestra e tem 
desenvolvido uma relação próxima com a London Sinfonietta que já incluiu a 
interpretação e gravação de várias encomendas. Recebeu um Paul Hamlyn 
Foundation Award for Artists em 2012 e foi Compositor Residente no 
Chelsea Music Festival 2013 em Nova Iorque. Finalmente, Daniel Kidane está 
actualmente em residência na Sinfónica de Londres no âmbito do programa 
Soundhub. Recebeu um Prémio de Composição da Royal Philharmonic 
Society e a sua música é tocada regularmente no Reino Unido e noutros 
países. Está envolvido no grande projecto internacional que visa completar 
o Orgelbüchlein de J. S. Bach.

19:00 Café 
Casa da Música
–
Entrada Livre

Entrada Livre

Esta foi sempre uma Casa de portas abertas, mote consolidado ao longo de 
mais de uma década de intensa actividade artística e educativa. Há, porém, 
momentos em que isso se sente de forma especial, como será o caso da 
Abertura Oficial do País Tema 2017, com várias iniciativas preparadas para 
o receber e lhe mostrar como se faz uma Casa da Música. Poderá assistir a 
ensaios, participar em workshops, visitar palcos e bastidores de um edifício 
onde se respira música e se cultiva a partilha de experiências musicais.

Apoio
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Apoio

Sinfónica
Sagração Britânica
FORA DE SÉRIE · GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
CORO CASA DA MúSICA
Paul Hillier direcção musical 

John Dowland Lachrimae
Sir Harrison Birtwistle Earth Dances
Gustav Holst Júpiter, da suite Os Planetas
Thomas Arne/Malcolm Sargent Rule, Britannia! (com coro comunitário)

Para inaugurar o Ano Britânico na programação da Casa da Música, o Coro 
e a Orquestra Sinfónica juntam-se num mesmo concerto para ilustrar três 
momentos áureos da composição em terras de Sua Majestade. Escritas 
para Ana da Dinamarca, rainha consorte da Escócia, Inglaterra e Irlanda, 
o conjunto de peças instrumentais Lachrimae, de John Dowland, foi 
publicado em 1604 e é aqui apresentado numa versão vocal com textos 
de alguns dos maiores escritores da língua inglesa. Dowland foi uma 
das grandes referências para Sir Harrison Birtwistle, Compositor em 
Residência 2017. Earth Dances já foi apelidada de Sagração da Primavera 
para o século XXI, sendo uma obra de sonoridades grandiosas e uma 
energia imparável, dedicada a Pierre Boulez.  
A suite Os Planetas, de Holst, é uma das mais célebres obras orquestrais da 
música do século XX, coroando, assim, este programa inaugural de um ano 
pleno de música extraordinária.    

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle I

Sex
20.01 
21:00 Sala Suggia
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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To Be or Not to Britten
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

Sáb
21.01

Mário João Alves concepção e direcção artística 

Foi o nosso dilema: escolher uma parte desejando o todo. Porque grande 
e generoso é o mundo de Benjamin Britten, génio que não só acresceu 
notável música ao séc. XX como nela desejou integrar todos, incluindo o 
público jovem. Pai do festival de Aldeburgh, Britten foi a torrente criativa, o 
compositor e intérprete perfeito, o pacifista, o idealista fazedor. Aqui, na 
parte, é tudo.

Conferência
“O impacto do Brexit na 
vida musical britânica”
GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

 
Sáb
21.01 

Sir Nicholas Kenyon, Tom Service e Susanna Eastburn
Moderação de Cathy Graham 

A saída do Reino Unido da União Europeia e o consequente impacto nas 
relações culturais com os restantes 27 países poderá revelar-se o fim 
de uma era, motivando uma conferência que reúne três personalidades 
de topo da vida cultural britânica. Sir Nicholas Kenyon é o Director do 
Barbican Centre e foi responsável pelos BBC Proms durante uma década; 
Tom Service é musicólogo e escreve para o The Guardian e a BBC Music 
Magazine; e Susanna Eastburn tem tido cargos de direcção nas mais 
relevantes instituições ligadas à nova música, como a Sound and Music e, 
no passado, o Festival de Huddersfield. Cathy Graham, actual Directora de 
Música do British Council em Londres, modera o debate que se impõe num 
momento em que são mais as dúvidas do que as certezas sobre o futuro 
dos riquíssimos intercâmbios que têm moldado a vida musical da Europa 
ao longo de décadas.

16:30 Cibermúsica
– 
Entrada Livre

fundação
energia

Parceiro Serviço Educativo Apoio Institucional Apoio

16:00 Sala 2
–
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos) 
 
* > 3 anos
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Remix
Inglaterra Hoje
GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

Sáb
21.01

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Peter Rundel e Pedro Neves direcção musical 
Juliet Fraser soprano

Rebecca Saunders Skin, para soprano e ensemble (estreia em Portugal; 
encomenda da Casa da Música, Südwestdeutsche Rundfunk e Huddersfield 
Contemporary Music Festival)
Julian Anderson Van Gogh/Blue (estreia em Portugal; encomenda 
da Casa da Música, The Koussevitzsky Foundation e Wigmore Hall)
–
Sir Harrison Birtwistle Theseus Game, para dois maestros e grande ensemble 
(estreia em Portugal)

Três das maiores figuras da música britânica dos nossos dias dão a conhecer 
em estreia nacional obras recentes dos seus catálogos, num concerto com 
dois maestros e a soprano inglesa Juliet Fraser. Cantora muito versátil, com 
sucesso internacional na interpretação de música antiga e contemporânea, 
Juliet dá voz à mais recente obra de Rebecca Saunders. Um conjunto de 
cartas onde Van Gogh descreve técnicas utilizadas nos seus quadros, 
referindo-se especialmente à escolha das cores, foram a base de inspiração 
para Julian Anderson criar um colorido sonoro a que chamou Van Gogh/Blue.
As figuras mitológicas têm sido uma fonte de inspiração recorrente para 
Harrison Birtwistle. O mito de Teseu e do minotauro no labirinto de Creta 
deu origem a uma obra onde diversas linhas ritmicamente independentes 
entrelaçam melodias eternas entre os instrumentos, num jogo circular 
e labiríntico.

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle II

18:00 Sala Suggia
–
€ 13
€ 15 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

17:15 Corredor 
Poente: Palestra 
pré -concerto por 
Daniel Moreira

Dom
22.01
18:00 Sala Suggia
–
€ 12
€ 14 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

 

Apoio Apoio

Coro
A Vida das Palavras
GOD SAVE THE qUEEN! · ABERTURA OFICIAL ANO BRITâNICO

CORO CASA DA MúSICA
Paul Hillier direcção musical 

John Dunstable Salve scema sanctitatis
Anónimo Quatro hoquetus de Aleluia
John Taverner In nomine, Kyrie Le Roy
Thomas Tallis O sacrum convivium
Harrison Birtwistle Three motets (estreia em Portugal)
Thomas Tallis O nata lux
John Dowland Lachrimae (excertos)
John Dunstable Veni sancte spiritus

A música em sintonia com a vida das palavras. A frase foi de William 
Byrd, apelidado de pai da música e o mais brilhante discípulo de Thomas 
Tallis, ilustrando bem a chamada época de ouro da música inglesa, a era 
dos grandes polifonistas como Taverner. No mesmo período, a música 
instrumental inglesa era representada ao mais alto nível nas criações de 
John Dowland, aqui presente numa surpreendente versão coral de Paul 
Hillier das suas célebres pavanas Lachrimae, com textos de grandes 
autores da língua inglesa. 
Todos estes nomes, mas muito particularmente o de Dowland, foram 
grandes referências para a obra de Harrison Birtwistle, o nome mais 
conceituado da música inglesa da actualidade e Compositor em Residência 
na Casa da Música em 2017, de quem se apresentam Três motetos em 
estreia nacional. 

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle III

“Juliet Fraser deu contornos 
perfeitos às melodias…”

– The Guardian

Mecenas Música Coral

9392



Iris Oja
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Ter
24.01

Iris Oja meio-soprano
Luís Duarte piano

Modest Mussorgski Cinco canções de juventude
Dmitri Chostakovitch Cinco canções espanholas
Sergei Rachamninoff Sete canções 
Fernando Lopes-Graça O menino da sua mãe

A meio-soprano Iris Oja, maestrina assistente do Coro Casa da Música, 
é um nome de referência nos coros profissionais de câmara do norte da 
Europa, tendo uma destacada carreira enquanto solista. Na 
sua discografia, destaca-se um disco a solo com canções de 
Rachmaninoff e Chostakovitch, gravado na companhia do 
aclamado pianista Roger Vignoles para a editora Harmonia 
Mundi. A esse repertório muito elogiado pela crítica da 
especialidade, Iris Oja junta canções de Mussorgski e 
uma das mais comoventes canções de Fernando Lopes-

-Graça, com poema de Fernando Pessoa, para o seu 
primeiro recital a solo na Casa da Música.  

“Esta é distintamente uma voz bonita, 
com agudos cristalinos, boa dicção 
e expressividade inteligente.” 

– BBC Music Magazine

Sinfónica
Planeta Mozart
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
27.01

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
David Angus direcção musical 
Paulo Barros flauta

João Domingos Bomtempo Sinfonia nº 1
W.A. Mozart Concerto para flauta nº 2, K. 314 
–
W.A. Mozart Sinfonia nº 41, Júpiter

Obras-primas de Mozart que coroaram o Classicismo, nomeadamente a 
grandiosa Sinfonia Júpiter que encerrou o fantástico percurso sinfónico do 
génio de Salzburgo, a par da Primeira Sinfonia de João Domingos Bomtempo, 
uma obra que abre o legado sinfónico português e foi considerada inovadora 
em Paris, aquando da sua estreia na Salle Olympique. A direcção musical 
está a cargo do britânico David Angus, especialista reconhecido no período 
Clássico e com grande experiência à frente da Filarmónica de Londres e dos 
London Mozart Players. É solista Paulo Barros, solista da Orquestra Sinfónica 
Casa da Música e um dos grandes flautistas da actualidade em Portugal.   

19:30 Sala 2  
–

€ 10

“Foi uma interpretação com realização 
musical por vezes incandescente. 
No seu coração esteve a direcção 
musical de David Angus…”

– Daily Telegraph

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Alexander Stewart 
& Isabella Lundgren

Sáb
28.01

Alexander Stewart já conquistou o público português com concertos que 
contam sempre com uma enorme energia e simpatia. Neste regresso a 
Portugal, apresenta o seu novo disco I Thought About You. Natural de 
Manchester e considerado um dos vocalistas mais talentosos da nova 
geração, apresenta arranjos inteligentes sobre alguns dos mais conhecidos 
standards do jazz, deixa a sua marca em grandes interpretações de 
clássicos da pop e acrescenta alguns originais. A jovem sueca Isabella 
Lundgren, uma voz promissora do jazz, regressa a Portugal após o enorme 
sucesso da sua participação no Concerto de Primavera Smooth FM, onde 
encantou o público com o seu carisma e voz poderosa.

Promotor: Incubadora d’Artes

Alice no País das Músicas
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS

Dom
29.01

Factor E! direcção artística e interpretação

Se tens sono, deixa-te dormir… e só então tudo irás descobrir. Nos sonhos, 
sabes como é, cais noutro mundo em pé. Neste há sons virados do avesso, 
enigmas por trás das músicas, instrumentos sem tino, ruidosos ou a piar fino. 
E há fantasia, com Alice em tua companhia.

21:30 Sala Suggia
–

€ 26
Cartão amigo -25%

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

(3 meses-6 anos)
–
€ 10
Criança+Adulto
€ 7,5  
Segundo 
acompanhante 
> 6 anos
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Sinfónica
Sinfonia Júpiter
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
29.01

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
David Angus direcção musical 
Concerto comentado por Mário Azevedo

W.A. Mozart Sinfonia nº 41, Júpiter

O filho de Mozart era da opinião de que o final da Sinfonia em Dó maior, a 
última que o seu pai escreveu, era o maior triunfo jamais conquistado na 
composição instrumental. Por essa razão, o célebre empresário Salomon 
chamou-lhe Júpiter, homenageando a grandiosidade do Deus romano. 
Com os exemplos da Orquestra Sinfónica e a introdução guiada por Mário 
Azevedo seremos levados a conhecer o génio de Mozart e os segredos 
compositivos que tornaram esta sinfonia tão grandiosa e justamente célebre.  

quarteto de Cordas 
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Ter
31.01

Telmo Marques Ilhas Afortunadas, para quarteto de cordas
Carlos Azevedo Brexit?, para quarteto de cordas
Sérgio Azevedo Popularuskia – 3 peças para quarteto de cordas 
Michael Tippett Quarteto de cordas nº 2, em Fá sustenido maior 

O compositor britânico Michael Tippett foi um dos nomes maiores da 
composição no século XX. Autor de cinco quartetos de cordas, escritos de 
forma regular ao longo do seu período criativo, alcançou um rigor de escrita 
herdeiro dos grandes quartetos de Beethoven. O seu segundo quarteto 
é conhecido pelo intenso lirismo e por ser recheado de ritmos dançantes. 
No seu primeiro concerto na Casa da Música em 2017, o quarteto de 
Cordas presta homenagem ao Ano Britânico da programação com esta 
fabulosa obra e dá continuidade à sua extraordinária missão em prol da 
música portuguesa com obras de Telmo Marques, Carlos Azevedo e Sérgio 
Azevedo, resultantes de encomendas da Câmara Municipal de Matosinhos 
e apresentadas em estreia nacional. 

12:00 Sala Suggia
–
€ 10
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

19:30 Sala 2
–
€ 10

Patrocinador Sinfónica 
ao Domingo CONTINENTE

Apoio
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KEEP
goINg

Winston Churchill

IF You’RE 
goINg 

ThRough 
hELL,



02
Fevereiro

Sinfónica
Les Cinque Suisses
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
04.02

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Stefan Blunier direcção musical 

Arthur Honegger Sinfonia nº 1
Heinz Holliger Duas Transcrições de Liszt 
–
David Philip Hefti Changements
Michael Jarrell Três estudos de Debussy 

O aclamado maestro suíço Stefan Blunier, titular da Orquestra Beethoven e 
da Ópera de Bona, dá-nos a conhecer um fascinante programa inteiramente 
preenchido com música de compositores suíços. As transcrições para 
orquestra de originais para piano extremamente célebres de Liszt e Debussy 
testemunham o requinte e mestria de orquestração de Heinz Holliger e 
Michael Jarrell. David Philip Hefti é o compositor mais novo em programa, 
representando a nova geração de criadores com a estreia nacional de uma 
obra muito recente e de grande colorido e exuberância orquestral. 
A Sinfonia nº 1 de Honegger data do seu período de amplo reconhecimento 
internacional, sendo o resultado de uma encomenda da Orquestra Sinfónica 
de Boston para o assinalar o seu 50º 
aniversário. A homenagem ao estilo 
Clássico é bem presente e, para 
alguns autores, a manifestação 
do espírito de Haydn em pleno 
século XX.  
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18:00 Sala Suggia
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
Fernando Lapa

Apoio
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Lucky Duckies – 
30 Anos de Carreira

Sáb
04.02

No ano em que comemoram 30 anos de carreira, os Lucky Duckies 
apresentam na Casa da Música o seu novo disco. O projecto que começou 
em Lisboa, em 1987, traz uma sonoridade retro, evocativa dos anos 40, 50 
e 60 do século XX, com influências musicais que passam por Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis, Ella Fitzgerald, Doris Day, Tony de Matos e Madalena 
Iglésias, entre muitos outros. Os trabalhos discográficos da saga “Glamour 
& Nostalgia” revelaram-se um sucesso, ajudando a banda a cimentar a sua 
longa carreira. Apresentando-se um pouco por todo o mundo em festivais, 
cruzeiros e diversos eventos, o projecto tem conquistado cada vez mais 
público e reconhecimento. 

Promotor: lucky Productions

21:30 Sala 2
–
€ 18
–
Cartão Amigo -25%

Adriana Calcanhotto 
“Das Rosas”

Dom
05.02

Adriana Calcanhotto voz
Arthur Nestrovski violão

Criado para o encerramento das comemorações do 725º aniversário da 
Universidade de Coimbra, o espectáculo Milagre das Rosas de Adriana 
Calcanhoto leva-nos em viagem pela poesia e música de Portugal e do 
Brasil. A cantora brasileira junta-se ao guitarrista Arthur Nestrovski, director 
artístico da Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, para percorrer 
os textos de figuras como Camões, Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, 
Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Tom Jobim ou Chico Buarque, mas 
também uma cantiga de amor de D. Dinis.   

Promotor: IM-Par

21:30 Sala Suggia
–
€ 25
–
Cartão Amigo -25%
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Arcadi Volodos
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP

Ter
07.02

Arcadi Volodos piano

Robert Schumann Papillons, op.2 
Johannes Brahms Oito peças para piano, op.76 
–
Franz Schubert Sonata para piano nº 20, em Lá maior, D.959

O grande virtuoso russo Arcadi Volodos, conhecido internacionalmente pela 
surpreendente facilidade com que aborda o repertório mais transcendente 
e pela incrível paleta de coloridos sonoros que coloca ao serviço das suas 
sempre originais interpretações, está de regresso ao Ciclo de Piano da 
Casa da Música com obras célebres do Romantismo. Na primeira parte do 
recital aborda peças de carácter mais breve e de pendor lírico, apropriadas 
aos salões do século XIX, e para a segunda parte reserva uma das mais 
monumentais sonatas do repertório pianístico da autoria de Schubert. Se 
é verdade que os seus discos estão entre os mais premiados da actualidade, 
nada se compara com a experiência de escutar Volodos ao vivo.

“Podem ficar com os vossos Langs 
Langs, Yujas Wangs ou Evgenys 
Kissins. Eu trocava esse colectivo 
de virtuosos por uma noite com o 
consumado pianismo de Volodos.” 

– Gramophone 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Luísa Sobral

qua
08.02

Luísa Sobral regressa ao palco da Sala Suggia para apresentar temas 
de Luísa, o trabalho mais recente editado no final de 2016, gravado no 
mítico United Recording Studios e produzido por Joe Henry, um dos mais 
conceituados produtores da actualidade. Compositora, intérprete, letrista 
e multi-instrumentista, Luísa Sobral é um dos grandes talentos da música 
portuguesa, tendo conquistado o público e a crítica. Com quatro discos 
aclamados, apresentou-se nos principais festivais e salas nacionais e em 
países como Espanha, França, Inglaterra, Escócia, Suíça, Alemanha, Turquia, 
Israel, Marrocos, China e EUA. Fez a primeira parte de concertos de figuras 
como Ute Lemper ou Melody Gardot. 

Promotor: Sons em trânsito

21:30 Sala Suggia
–
€ 20
–
Cartão Amigo -25%
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Os dias de cinema regressam à Casa da Música com filmes e bandas 
sonoras que fizeram história. O grande clássico de Charles Chaplin 
Luzes da Cidade marcou gerações de espectadores e continua a 
emocionar e fazer rir, mais de 85 anos depois. Foi o primeiro filme com 
música original de Chaplin, e é essa música que a Orquestra Sinfónica 
vai tocar ao vivo na Sala Suggia, acompanhando a projecção do filme. 
Outra imperdível sessão única de cinema vai ser a de Nosferatu, filme 
de Murnau integrado no expressionismo alemão dos anos 20. Aqui, será 
o Remix Ensemble a acompanhar ao vivo a projecção, com uma nova 
banda sonora criada por Michael Obst. As bandas sonoras de filmes 
épicos que se tornaram êxitos de bilheteira são a base de outros dois 
concertos especialmente concebidos para esta narrativa: o da Banda 
Sinfónica Portuguesa, com uma selecção que inclui Star Wars e E.T. – 
O Extraterrestre, e o do agrupamento de trompas Cinematic Horn 
Ensemble, que inclui Harry Potter, Braveheart e Piratas das Caraíbas. 
O Serviço Educativo completa as sessões com uma Floresta Animada, 
um cine-concerto que junta a projecção de curtas-metragens de 
animação à criação ao vivo de bandas sonoras.
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Floresta Animada
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
CINE-CONCERTO · INVICTA.MúSICA.FILMES

Sáb
11.02

Space Ensemble direcção musical e interpretação

Alcançamos a paisagem e cultura nórdicas num cine-concerto orientado 
pelo Space Ensemble. À projecção de curtas-metragens finlandesas junta-

-se a criação ao vivo de bandas sonoras. Harpa e guitarras, caixas de música, 
o theremin ou o serrote, mais outros objectos, dão vida musical e texturas de 
som a filmes com fábulas nascidas no frio, mas que aquecem a plateia.

16:00 Sala 2  
–
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)  
 
* > 3 anos

A Fundação casa da Música 
agradece às empresas Amigas

cAchAPUZ
DeLoitte
eXternAto riBADoUro
grUPo DoUro AZUL 
MAnViA
nAUtiLUS
SAFirA FAciLitY SerViceS
Strong 

—

Outros apoios

FuNDAçãO ADELMAN 
SANTA CASA DA MISERICóRDIA DE LISBOA
LUCIOS
NEWCOFFEE
PATHENA/I2S
PRIMAVERA BSS
RAR
THYSSENKRUPP 

As Empresas Amigas são verdadeiros parceiros da Fundação, assumindo a missão 
da Casa da Música no âmbito das suas próprias responsabilidades sociais.
  
Como contrapartida pelo apoio financeiro concedido, a Casa da Música disponibiliza
se para estar presente na vida das empresas contribuindo para a concretização 
de cada uma das suas missões empresariais, como por exemplo, acolhendo eventos 
corporativos, participando em projectos ou promovendo a participação dos seus 
clientes, colaboradores ou outros parceiros de negócios na programação artística 
e do serviço educativo.

Existem várias modalidade de adesão ao Programa “Empresa Amiga”. Escolha a que 
melhor se ajusta ao perfil da sua empresa e faça parte deste grande projecto.

Empresas Amigas

info: www.casadamúsica.com/empresaamiga
empresaamiga@casadamusica.com
+351 220 120 201

113



Sinfónica
Luzes da Cidade
FORA DE SÉRIE · CINE-CONCERTO · INVICTA.MúSICA.FILMES

Sáb
11.02

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Jayce Ogren direcção musical 

Filme de Charles Chaplin 
Música de Charles Chaplin (arr. Timothy Brock) 
European Film Philharmonic Institute

Luzes da Cidade é uma das mais fabulosas comédias românticas do cinema 
mudo e uma das realizações mais prodigiosas do inesquecível Charles 
Chaplin. A história de um vagabundo que se apaixona por uma pobre florista 
cega conquistou o mundo pelo humor de cenas inesquecíveis e que fazem 
parte do imaginário colectivo de todos os cinéfilos. Neste cine-concerto, 
a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música acompanha ao vivo a 
projecção do filme interpretando aquela que foi a primeira banda sonora da 
autoria do próprio Chaplin, protagonizando um espectáculo inesquecível.   

18:00 Sala Suggia  
–
€ 22
€ 24 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Remix
Nosferatu
CINE-CONCERTO · INVICTA.MúSICA.FILMES

Ter
14.02

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Brad Lubman direcção musical

Filme de Friedrich Wilhelm Murnau
Música de Michael Obst 

Obra-prima do cinema expressionista alemão, ilustração perfeita do conflito 
entre luz e sombra que caracteriza este movimento artístico tão influente, 
Nosferatu, de Murnau, contém algumas das imagens mais célebres da 
história do cinema. Subintitulado “uma sinfonia do terror”, o filme narra a 
viagem de um agente imobiliário a um castelo dos Cárpatos, onde se vem a 
deparar com Nosferatu, um morto-vivo que bebe sangue de jovens para se 
manter vivo. 
Projectado no grande ecrã da Sala Suggia, o filme vai ser acompanhado ao 
vivo pelo Remix Ensemble com a recente banda sonora de Michael Obst, 
estreada na Cité de la Musique, em Paris.
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19:30 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Sinfónica
Enigma Britânico
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
18.02

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Brad Lubman direcção musical 
Irvine Arditti violino

Gustav Holst A Fugal Overture
James Dillon Concerto para violino e orquestra
–
Edward Elgar Enigma Variations
Gustav Holst Marte, da suite Os Planetas

O violinista londrino Irvine Arditti é uma lenda viva no universo da música 
contemporânea. O seu nome é indissociável do quarteto de cordas que 
fundou quando ainda era estudante e que se mantém em franca actividade 
nos estúdios de gravação e nas mais prestigiadas salas de concerto mundiais. 
Mas, a solo, Irvine Arditti tem estreado inúmeras obras. É ele a figura em 
destaque num concerto que dá a conhecer ao público português o Concerto 
para violino de James Dillon. Num programa inteiramente dedicado ao Ano 
Britânico, estão em cartaz obras favoritas dos compositores Elgar e Holst, 
incluindo as famosas Variações Enigma e Marte, o mensageiro da guerra.

PortrAIt JAMeS DIllon II

18:00 Sala Suggia
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
 
17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
Rui Pereira
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Sheiks do Shake
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS

Dom
19.02

Joaquim Alves e Jorge queijo direcção artística e interpretação
Artur Carvalho, Miguel Ramos e Paulo Neto interpretação

Dum dum takata dum takata… Ao ritmo, abrem-se as portas misteriosas 
do Oriente. Os Sheiks, senhores das Arábias, dão um concerto que envolve 
viagens musicais no tapete mágico, o despertar do Génio da lâmpada e mil 
e uma aventuras com um shake agitado e bem tocado.

10:00, 11:30 
e 16:00 Sala 2 
(3 meses-6 anos)
–
€ 10
Criança+Adulto
€ 7,5  
Segundo 
acompanhante 
> 6 anos

Banda Sinfónica 
Portuguesa
INVICTA.MúSICA.FILMES

Dom
19.02

Francisco Ferreira direcção musical 

John Williams (arr. Johan de Meij) Star Wars Saga
Michael Giacchin/Lars Erik Gudim The Incredibles
Gypsy Kings (arr. Ton van Grevenbroek) Zorro, The Musical 
John Williams (arr. Ton van Grevenbroek) E.T.

Ocupando um lugar de destaque entre as bandas sonoras mais memoráveis 
de todos os tempos, a música para  A Guerra das Estrelas terá sido escrita 
sem que John Williams tivesse sequer visto a saga. De mesmo compositor, 
a BSP apresenta a música do filme E.T., onde a amizade de Elliot com um 
alienígena perdido na Terra é a intriga principal. Há ainda lugar para a música 
de Zorro, o herói latino de máscara e capa negra que protegia os fracos e 
oprimidos, e para o filme de animação da Pixar The Incredibles, que conta 
a história de uma família de humanos com superpoderes. 

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10
€ 12 Premium 
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Cinematic Horn 
Ensemble
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
MúSICA DE CâMARA · INVICTA.MúSICA.FILMES

Ter
21.02 

James Horner Braveheart
John Williams Hogwarts Forever, de Harry Potter e a Pedra Filosofal
Harry Gregson-Williams/John Powell Chicken Run
Hans Zimmer/Klaus Baldet Os Piratas das Caraíbas 
David Arnold Independence Day
John Williams Star Wars 

O Cinematic Horn Ensemble, agrupamento de trompas formado por 
estudantes avançados e jovens profissionais, apresenta um programa 
especialmente concebido para o festival Invicta.Música.Filmes. Na sua 
estreia na Casa da Música, leva-nos ao encontro de bandas sonoras 
inesquecíveis de alguns dos maiores sucessos de bilheteira de todos os 
tempos, com destaque para as músicas que John Williams escreveu para 
as sagas de Harry Potter e Star Wars.  

Rita Redshoes

qua
22.02

“Life is Huge”, “In a While” ou “Bag Love” são temas de Her, o disco mais 
recente que Rita Redshoes apresenta na Casa da Música. Gravado em 
Berlim, o álbum contou com a produção de Victor Van Vugt, o aclamado 
australiano que trabalhou com artistas tão diversos como Nick Cave, 
P.J. Harvey, Depeche Mode e The Fall. Her assinala ainda o momento em 
que a cantora escreve e interpreta pela primeira vez, a solo, três temas 
em português. Com quatro discos editados em nome próprio e um 
percurso sólido na cena musical portuguesa, Rita Redshoes passou por 
vários projectos musicais como autora e intérprete, onde tocou vários 
instrumentos e gravou vários discos, tendo colaborado em inúmeras 
bandas sonoras para teatro e cinema. 

Promotor: Sons em trânsito
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19:30 Sala 2
–
€ 10

21:30 Sala Suggia 
–
€ 15
– 
Cartão Amigo -25%
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Brad Mehldau Trio

Sáb
25.02

Brad Mehldau piano
Larry Grenadier contrabaixo
Jeff Ballard bateria

De Brad Mehldau já muito foi dito: soberbo na sua formação e técnica 
clássica, é alguém que transforma standards de jazz em fugas bachianas; 
que transforma êxitos de rock nas mais brilhantes composições de jazz; que 
tem dois cérebros; que não é deste mundo. Brad Mehldau é sem sombra de 
dúvida um dos nomes mais consensuais do jazz contemporâneo e um dos 
mais brilhantes compositores e pianistas das últimas décadas. O regresso a 
Portugal em trio com Jeff Ballard e Larry Grenadier acontece num concerto 
absolutamente imperdível na Casa da Música.

Promotor: Incubadora d’Artes

21:30 Sala Suggia
–
€ 32
–
Cartão Amigo -25%

Sinfónica
Concerto de Carnaval
FORA DE SÉRIE

Dom
26.02 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Jan Wierzba direcção musical
Surpresa aspiradores

Malcolm Arnold Four Scottish Dances, op.59
Malcolm Arnold A Grand, Grand Overture, op.57, 
para aspiradores e orquestra
William Walton Façade: Suite nº 1 
Rodney Bennett Murder in the Orient Express
John Barry James Bond Suite
Henry Wood Excerto da Fantasia on British Sea Songs

É Carnaval, ninguém leva a mal! É que a Orquestra Sinfónica vai mesmo tocar 
a Grande, Grande Abertura para aspiradores e orquestra de Malcolm Arnold. 
No mesmo espírito irreverente que sempre marca presença nos concertos 
de Carnaval, escutaremos Façade, de William Walton. E para que não faltem 
sugestões para os disfarces que desfilam 
no palco e na Sala Suggia, o 
concerto encerra com bandas 
sonoras de dois grandes 
sucessos do cinema. 

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Orquestra Geração

Ter
28.02

Pedro Neves direcção musical
Paulo Gaio Lima violoncelo

Dmitri Chostakovitch Abertura Festiva, op.96
Antonio Vivaldi Concerto para dois violoncelos 
em Sol maior (1º andamento) 
Luís de Freitas Branco Duas melodias
–
Camille Saint-Säens Bacanal, de Sansão e Dalila, op.47
Alberto Ginastera Suite Estancia, op.8 
(Trabalhadores agrícolas, Dança final e Malambo)

Inspirado no El Sistema venezuelano, o projecto Orquestra Geração leva a 
música a crianças e jovens de meios desfavorecidos, fazendo da arte uma 
ferramenta de inclusão social. Contando com o prestigiado violoncelista 
portuense Paulo Gaio Lima como solista, o programa do concerto atravessa 
obras célebres do repertório sinfónico, de diversas épocas e correntes 
musicais. A Abertura Festiva de Chostakovitch é uma das obras mais 
conhecidas do compositor soviético, tendo mesmo sido utilizada como 
tema dos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscovo. Depois de Duas melodias 
para orquestra de cordas, uma obra de grande riqueza polifónica inspirada 
em Grieg, ouve-se o Bacanal de Saint-Säens, com carácter sedutor e festivo 

e baseado numa narrativa bíblica bem conhecida: o herói Sansão, que 
consegue derrotar os filisteus através da força, mas 

sucumbe à astúcia de Dalila. O concerto encerra 
com uma obra de Alberto Ginastera, um dos 

nomes incontornáveis da música latino-americana.

17:00 Sala Suggia 
– 
€ 10

Eventos
na Casa
Para eventos de natureza  
empresarial, científica,  
comercial, cultural ou social, 
a Casa da Música oferecelhe 
a melhor solução.

Contactos/ Reservas:  
+351 220 120 214 / +351 220 120 218 
eventos@casadamusica.com

A Casa da Música, pela versatilidade que lhe é reconhecida,  
adequase às mais distintas necessidades de empresas e  
promotores externos. Dotados de equipamento de som, luz e 
audiovisual, os vários espaços contam com uma equipa técnica 
para permanente assistência e uma sólida estrutura de serviços 
de acolhimento e restauração.
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ARE NoT 

Too LoNg, 
Oscar Wilde

I WILL WAIT 
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ALL MY LIFE



03
Março

Sinfónica
A quarta de Brahms
SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRAHMS

Sex 
03.03 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Joseph Swensen direcção musical
Jonathan Swensen violoncelo

Ralph Vaughan Williams Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis
Edward Elgar Concerto para violoncelo e orquestra
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 4

As paisagens bucólicas dos verdejantes campos ingleses poderiam ilustrar 
a música de Ralph Vaughan Williams, uma fantasia sobre um tema do 
grande compositor renascentista Thomas Tallis. Inspirada no requinte 
musical alcançado durante o reinado de Isabel I e nas formas usadas pelos 
compositores quinhentistas, a Fantasia Tallis permanece no repertório 
como uma das obras mais representativas do ideal sonoro inglês. Escrito 
sob influência dos trágicos acontecimentos da Primeira Grande Guerra, 
o Concerto para violoncelo de Elgar é igualmente uma das peças mais 
célebres do início do século XX, deixando bem vincada a influência do 
romantismo tardio nos compositores ingleses. 
O concerto encerra com a famosa Sinfonia nº 4 de Brahms, obra que 
termina com variações sobre uma passacaglia, estabelecendo uma forte 
relação estética com a peça que abre o programa. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Beatrice Rana
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP 

Dom
05.03 

J. S. Bach Variações Goldberg

As míticas Variações Goldberg, de Bach, na interpretação de Beatrice 
Rana. A grande revelação italiana tomou de rompante o universo pianístico 
após vencer importantes concursos internacionais na Europa e na América, 
gravar um disco muito aclamado pela crítica internacional e ter substituído, 
à última hora e com estrondoso sucesso, Mikhail Pletnev no Festival de 
Verbier. A sua primeira gravação a solo para a editora Warner é lançada no 
final de 2016, precisamente com esta mesma obra de Bach, a qual Beatrice 
Rana apresenta numa digressão mundial desde Julho de 2016. Nomeada 
New Generation Artist pela BBC, Beatrice Rana junta o seu nome a uma 
tradição feminina de grandes intérpretes das Goldberg, fazendo da sua 
estreia em Portugal, aos 24 anos de idade, um momento a não perder.   

18:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

“Técnica impecável, profundidade de som 
e musicalidade. Acima de tudo, e apesar 
da sua juventude, Beatrice Rana tem algo 
a contar através da música.” 

– Amadeus
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Ricardo J. Martins
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS
NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA

Ter
07.03

O multi-instrumentista Ricardo J. Martins começou a tocar guitarra com 
14 anos, de uma forma autodidacta. Depois de ouvir as composições 
de Carlos Paredes, decidiu começar a estudar guitarra portuguesa. Em 
2008 venceu o Prémio Juventude na categoria Música, atribuído pela 
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel. Colaborou em diversas peças 
de teatro e programas televisivos, apresentando-se em países como 
Espanha, França, Bélgica, Inglaterra e Sérvia. Partilhou o palco com figuras 
relevantes do teatro e literatura.

19:30 Sala Suggia 
–
€ 10

HARMOS Festival 2017

qua-
Sáb
08-
11.03

Afirmando-se como um dos mais relevantes projectos artísticos e culturais 
da Europa, o HARMOS Festival reúne artistas das melhores escolas de arte 
do mundo. Na sua 11ª edição, o Harmos 2017 é dedicado exclusivamente à 
Música de Câmara. Para além dos concertos na Casa da Música, Câmara 
Municipal do Porto e em diversas outras cidades, o festival apresenta 
masterclasses, conferências, projectos de envolvimento comunitário e para 
a promoção da criação e edição musical com estreia de novas obras.  
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“Interpretado inteligentemente por Peter Herresthal, 
o qual destila virtuosismo do princípio ao fim.” 

– BBC Music Magazine

Sinfónica
A London Symphony
SÉRIE DESCOBERTAS · GRANDES CONCERTOS PARA VIOLINO

Sáb
11.03

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Martyn Brabbins direcção musical
Peter Herresthal violino

Sir Harrison Birtwistle Concerto para violino e orquestra
–
Ralph Vaughan Williams Sinfonia nº 2, A London Symphony

A série de Grandes Concertos para Violino apresenta em estreia nacional 
o Concerto de Sir Harrison Birtwistle por um dos grandes intérpretes da 
actualidade. O violinista norueguês Peter Herresthal é internacionalmente 
reconhecido no universo da música contemporânea, tendo feito imensas 
estreias no seu violino milanês, um precioso Guadagnini 1753. 
Estreada em 1914, a Sinfonia nº 2 de Vaughan Williams pode ser designada 
por “Uma sinfonia Londrina”, sendo uma evocação de diversas paisagens 
sonoras da capital do reino. Desde os sinos de Westminster a diversas 
manifestações populares, passando por paisagens do rio Tamisa, a Sinfonia 
inclui numerosas referências à cidade, a temas de danças populares, a 
paisagens bucólicas e ambientes pastorais. Estreada com grande sucesso, 
continua a ser uma das obras mais tocadas de Vaughan Williams e faz parte 
do repertório regular de todas as grandes orquestra britânicas. 

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle IV
Apoio: Fundação Adelman

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 

17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
Rui Pedro Alves

Apoio

©
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Coro
Requiem

Dom
12.03

CORO CASA DA MúSICA
Paul Hillier direcção musical 

Herbert Howells Requiem
Bernard Rose Responses
Gregory Rose Stabat Mater 
William Byrd Evening Service   
Orlando Gibbons O clap your hands  

O Reino Unido tem uma tradição coral secular com origem no Renascimento 
e que continua a ser cultivada ao mais alto nível em diversas catedrais, 
abadias e igrejas das ilhas britânicas até aos nossos dias. Neste programa, 
o Coro Casa da Música propõe-se ilustrar essa grande tradição através de 
obras musicais da liturgia anglicana cantadas ao longo de vários 
séculos. A escolha criteriosa do maestro britânico Paul Hillier, 
titular do Coro, recaiu sobre o período de ouro da polifonia 
inglesa, com obras de William Byrd e Orlando Gibbons, 
e alguns dos compositores mais representativos da 
música coral britânica do século XX, incluindo no 
programa o belíssimo e comovente Requiem 
de Herbert Howells. 

18:00 Sala Suggia 
–
€ 12
€ 14 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Manuel Araújo
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
14.03

Manuel Araújo piano

António Fragoso Pensées Extatiques 
Maurice Ravel Une barque sur l’océan e Alborada del gracioso, de Miroirs
Fryderyk Chopin Polonaise-fantaisie, op.61 
Franz Liszt Rapsódia espanhola

As sonoridades da música tradicional espanhola, revestidas da sofisticação 
e virtuosismo de Ravel e Franz Liszt, dominam o recital de Manuel Araújo, 
um dos pianistas portugueses mais premiados internacionalmente. 
Escritas no derradeiro ano de vida de António Fragoso, compositor que 
morreu com apenas 21 anos de idade, as duas peças que constituem 
Pensées Extatiques são apresentadas numa justa homenagem e remetem 
o ouvinte para o requinte da música francesa e muito particularmente para 
a influência de Debussy, compositor que faleceu igualmente em 1918. 

“Nem era necessário constatar a 
quantidade de prémios que Araújo 
já ganhou: eis um pianista que 
vai dar que falar.” 

– Público 

19:30 Sala 2 
–
€ 10
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Kenny Garrett quintet
CICLO JAZZ

Kenny Garrett saxofones
Corcoran Holt baixo
Vernell Brown piano
Marcus Baylor bateria
Rudy Bird percussão

Mais do que qualquer outro músico de jazz tradicional da actualidade, Kenny 
Garrett e a sua banda são conhecidos por aliciarem os públicos a levantarem-

-se das cadeiras e deixarem-se levar pelo balanço da música. Depois de o 
testemunhar em plateias de todo o mundo, o saxofonista e compositor levou 
esse espírito para o álbum Do Your Dance! (Mack Avenue Records). Kenny 
Garrett foi nomeado cinco vezes para os Grammy 
Awards, prémio que ganhou em 2010 com o projecto 
Five Peace Band, em parceria com Chick Corea 
e John McLaughlin. Tocou com a Duke Ellington 
Orchestra (dirigida pelo filho Mercer Ellington) e 
figuras lendárias como Freddie Hubbard, Woody 
Shaw, Donald Byrd e Miles Davis – colaboração que 
o levou ao estrelato internacional; mas também 
com grandes músicos contemporâneos 
como Marcus Miller, Sting, MeShell 
Ndegeocello, q-Tip e Cameo.

qua
15.03
21:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior/Júnior -15%

Sinfónica
Diversão Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
17.03

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Michael Sanderling direcção musical
Benedict Kloeckner violoncelo

Frank Bridge Dance Rhapsody
Howard Blake Diversões para violoncelo e orquestra
–
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 12, O Ano 1917

O violoncelista alemão Benedict Kloeckner venceu o Concurso 
Internacional de Manhattan em 2016, prémio que somou aos que já tinha 
conquistado em Berlim, Zurique e Verbier. Tem tocado sob a direcção de 
grandes maestros, colaborando regularmente com Michael Sanderling. 
Extremamente conhecido pelas suas bandas sonoras para o cinema 
e séries televisivas, o compositor Howard Blake considera Benedict 
Kloeckner um dos seus intérpretes favoritos, facto a que não é alheia a 
gravação que o violoncelista fez da versão original de Diversões.
A exuberância orquestral e o bom humor da Rapsódia de Danças de Frank 
Bridge faz lembrar uma celebração popular de rua, um charmoso e sedutor 
musical de inícios do século XX, contrastando efectivamente com os 
ambientes da Sinfonia nº 12 de Chostakovitch, obra que narra episódios da 
Revolução de 1917.

“Notável, verdadeiramente notável, 
interpretação perfeita. Controlo 
absoluto da técnica, afinação e cor.” 

– Daniel Barenboim sobre Benedict Kloeckner 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes de música 
-50% Cartão Amigo 
-25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Factory 365
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS*

Sáb
18.03 

Jorge queijo e Maria Mónica direcção artística e musical
Ensemble de Gamelão Casa da Música interpretação

Sons com a história do tempo levam-nos a escutar o batimento cardíaco 
da era industrial. Num concerto em que o gamelão interpreta uma vertigem 
de cenas fílmicas a preto e branco, de cinza e sombra, ritmos inebriantes 
impõem a reflexão: somos parte da massa humana que transforma a 
paisagem, fabricando modos de vida uniformes, ciclos maquinais com o 
timbre do metal.

16:00 Sala 2 
–
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos) 
 
* > 3 anos

ute Lemper

Sáb
18.03 

quando Ute Lemper sobe a um palco sabemos que dele irão fluir torrentes 
de sen sualidade, ondas sarcásticas como setas apontadas às hipocrisias 
de outro tempo e de sempre, as angústias e o enlevo de quem vive a 
poesia a que empresta a voz. Depois do memorável Last Tango in Berlin 
em 2015, a cantora alemã regressa à Sala Suggia para apresentar Song 
From The Heart, o novo espectáculo dedicado a canções originais e a 
temas de Nick Cave e Tom Waits, entre outros. Com uma carreira intensa e 
variada, Ute Lemper tem recebido a aclamação da crí tica, notabilizando-se 
especialmente pelas suas interpretações de canções de cabaret de Berlim, 
obras de Kurt Weill e Bertolt Brecht e chanson française.

Promotor: Incubadora d’Artes

21:30 Sala Suggia 
–
€ 32
–
Cartão Amigo -25%
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Sinfónica
O Ano 1917
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
19.03 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Michael Sanderling direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira

Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 12, O Ano 1917

Será que podemos contar a história de uma revolução em música? 
A Sinfonia nº 12 foi dedicada a Lenine e inspirada nos acontecimentos mais 
marcantes da Revolução de 1917. O seu poder descritivo não deixa ninguém 
indiferente ao longo de quatro andamentos que nos levam de encontro à 
Petrogrado revolucionária, às suas paisagens 
e ao nascer de uma nova esperança. Com os 
comentários de Rui Pereira e os exemplos 
da Orquestra Sinfónica Casa da Música 
seremos levados ao longo dos episódios 
mais marcantes num guião que antecipa a 
interpretação integral da Sinfonia. 

As Três Marias
LANçAMENTO DO CD

Dom
19.03

Cristina Bacelar (voz e guitarra), Fátima Santos (acordeão) e Ianina Khmelik 
(violino) são As Três Marias, um projecto de fusão de tango, flamenco, 
balada… e algum fado. Formado em 2008 no Porto, o trio editou em 2009 
o primeiro CD, intitulado Quase a primeira vez, que foi disco Antena 1. Já se 
apresentou em festivais de world music, assim como em diversas salas de 
espectáculo em Portugal e no estrangeiro. O segundo álbum, Bipolar, surgiu 
em 2013 e foi também disco Antena 1.

Promotor: As três Marias

21:00 Sala 2 
–
€ 10

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10 
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)
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Pedro Rodrigues
FIM DE TARDE

Ter
21.03 

Pedro Rodrigues guitarra

Cândido Lima Esboços
Fernando Lopes-Graça Partita
António Abreu Sonata em Mi maior
Sérgio Azevedo Sonata nº 4
Cândido Lima Arcaicas Harmonias (estreia mundial)

As obras contemporâneas presentes neste concerto surgem da gravação 
de um disco a solo realizada em 2016. Neste trabalho, inteiramente 
dedicado a compositores portugueses, Pedro Rodrigues gravou obras 
seminais como a Partita de Fernando Lopes-Graça e os Esboços de 
Cândido Lima (obra nunca antes gravada). Num gesto de alargamento 
do repertório nacional para as seis cordas vemos incluídas a Sonata n° 4 
de Sérgio Azevedo, obra de 2015, e Arcaicas Harmonias (2016) de Cândido 
Lima, aqui em estreia absoluta. A obra de António Abreu, compositor 
do século XIX, destoa cronologicamente do restante programa mas 
é justamente incluída pela sua qualidade musical e por permanecer 
desconhecida do grande público.

19:30 Sala 2 
–
€ 10

Sinfónica
No Mundo do Jazz
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
25.03

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Olari Elts direcção musical

Luís Tinoco FrisLand
Frank Zappa G-Spot Tornado
Mason Bates Alternative Energy
–
John Adams City Noir

Um programa sinfónico inspirado no universo do jazz leva-nos ao encontro 
da música de grandes compositores. Luís Tinoco escreveu FrisLand em 
2014, dando resposta a uma encomenda da Orquestra Sinfónica de Seattle, 
obra em que presta homenagem ao lendário guitarrista Bill Frisell, um dos 
nomes incontornáveis da história do jazz. G-Spot Tornado, o tema que Frank 
Zappa considerou ser impossível de tocar por humanos, fez parte do seu 
álbum Jazz from Hell, sendo depois a versão para ensemble incorporada 
no álbum The Yellow Shark. Um poema sinfónico do nosso tempo, ou 
uma sinfonia em ficção científica. Assim podemos chamar à recente obra 

de Mason Bates para a Sinfónica de Chicago e estreada sob a 
direcção de Riccardo Muti. O concerto termina com uma das 

mais importantes obras de um dos maiores compositores 
norte -americanos de todos os tempos, John Adams. City 

Noir remete -nos para o ambiente sonoro da Califórnia 
nos finais dos anos 40, uma cidade impregnada pela 
influência do jazz.       

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

 
17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
Mário Azevedo
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Pequenos Piratas
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS

Dom
26.03 

Gira Sol Azul direcção artística e interpretação

Piratinhas, toca a embarcar! O Capitão Barba Rija e a Pirata X voltam 
a desbravar um mar de ruidosas tempestades, bonanças melodiosas 
e encontros fantásticos. Ele sonoro rabugento e ela alegre cantora, 
ora se dão bem… ora se dão mal. O que importa é o tesouro musical. 

10:00, 11:30 
e 16:00 Sala 2 
(3 meses-6 anos)
–
€ 10
Criança+Adulto
€ 7,5  
Segundo 
acompanhante 
> 6 anos

Officium Ensemble
Tropário para uma pastora 
de ovelhas mansas 
CENTENÁRIO DAS APARIçõES DE FÁTIMA

Dom
26.03

Pedro Teixeira direcção musical 
João Lucena e Vale piano
Octávio Martins acordeão

João Madureira Tropo I
Alfredo Teixeira Tropo II
Sérgio Azevedo A Senhora
Nuno Côrte-Real Francisco
Rui Paulo Teixeira Jacinta
Carlos Mareco Adeus

No ano do Centenário das Aparições de Fátima o Tropário para uma 
Pastora de Ovelhas Mansas apresenta o trabalho de seis compositores 
desafiados a pensar Fátima com um olhar musical. O projecto artístico 
visou constituir um ciclo de música coral, convidando seis compositores 
a trabalhar sobre cada um dos seis tropos. A partir de um argumento 
próprio, cada um dos tropos reúne fragmentos das memórias escritas pela 
Irmã Lúcia. Em cada fragmento textual nada é acrescentado, mas, com 
frequência, o texto conhece a supressão de alguns constituintes frásicos, 
com o intuito de tornar a narrativa mais directa, concentrando-a no que 
se identificou como essencial para a expressão musical.

Parceria: Santuário de Fátima

18:00 Sala Suggia 
– 
€ 10
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Francisco Lima Santos 
e António Mont’Alverne
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS · MúSICA DE CâMARA

Ter
28.03
19:30 Sala 2 
– 
€ 10

Francisco Lima Santos violino
António Mont’Alverne piano

W.A. Mozart Adagio em Mi maior, K.261
W.A. Mozart Sonata em Si bemol maior, K.454
César Franck Sonata para violino e piano 

Aluno de Ana Chumachenko na prestigiada Escola Superior Reina Sofía, 
em Madrid, Francisco Lima Santos integra a Orquestra de Jovens da União 
Europeia desde 2012 e é um dos músicos mais promissores da nova geração 
de intérpretes portugueses, sendo igualmente um dos laureados do Prémio 
Jovens Músicos em 2016. Conheceu o pianista António Mont’Alverne no 
Conservatório Real de Bruxelas, em 2012, constituindo um duo que se estreou 
em Portugal no âmbito dos Concertos Antena 2. Na Casa da Música os dois 
músicos apresentam um programa preenchido por páginas extremamente 
célebres do repertório para violino e piano da autoria de Mozart e César Franck.

Sinfónica 
Sinfonia nº 2 
de Rachmaninoff
SÉRIE CLÁSSICA

Sex 
31.03 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 2 

A maior e mais conhecida sinfonia de Rachmaninoff sob a direcção do 
maestro titular da Orquestra Sinfónica Casa da Música, o suíço Baldur 
Brönnimann. A popularidade da Sinfonia nº 2 é apenas superada pela fama 
dos concertos para piano do compositor russo, permanecendo como uma 
das grandes sinfonias no repertório frequente das orquestras mundiais. 
Obra de grandes dimensões, muito bem orquestrada, encontra no seu 
Adagio a melhor e mais inconfundível manifestação da verve melódica de 
Rachmaninoff, terminando com uma fulgurante manifestação de energia 
que não deixa nenhum ouvinte indiferente.  

21:30 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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04
Abril

Sinfónica
Rachmaninoff em Concerto
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom 
02.04

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas

Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 2 

Será que cada compositor tem uma forma única de escrever, uma espécie 
de letra simultaneamente reconhecível e inconfundível? Como se detectam 
esses sinais que nos fazem reconhecer imediatamente quem é o autor 
da música que estamos a ouvir? Ao longo deste concerto comentado por 
Gabriela Canavilhas vamos ao encontro de um dos compositores que criou 
um estilo de composição mais individual, ficando a conhecer em pormenor 
os temas e detalhes de orquestração da sua sinfonia mais célebre. 

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10 
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)
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Concertos 
de Páscoa
04-12 Abril



Os textos sacros deram origem a inúmeras páginas de música 
comovente e introspectiva ao longo de toda a história, e o período 
da Páscoa é um momento do calendário que lhe permite viver 
essas emoções na sala de concerto. Uma cantata de Ferrandini 
destinada a ser cantada perante o Santo Sepulcro engloba todo o 
dramatismo dos lamentos da Virgem Maria após a Paixão de Cristo. 
A soprano Mónica Monteiro encarna essa personagem junto da 
Orquestra Barroca, num programa focado no Barroco italiano que 
inclui o célebre Salve Regina de Vivaldi e um Concerto para oboé 
de Albinoni. A retrospectiva da obra de James Dillon, Compositor 
em Associação 2017, atravessa os outros dois concertos de 
Páscoa com obras sacras de grande profundidade, destacando-
se a estreia nacional do monumental Stabat Mater Dolorosa, pelo 
Remix Ensemble e o Coro Casa da Música, juntando o texto original 
que descreve as dores lancinantes da Mãe de Jesus crucificado a 
reflexões de outros autores. A Via Sacra de Dillon é apresentada 
pela Orquestra Sinfónica, num concerto também ele preenchido por 
obras evocativas, ainda que puramente instrumentais, de Messiaen 
e Benjamin Britten.

©
 A

na
 T

or
rie



Remix
Stabat Mater
CONCERTOS DE PÁSCOA

Ter
04.04

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
CORO CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 
Digitópia Collective electrónica

James Dillon Stabat Mater Dolorosa, para ensemble, electrónica e coro 
(estreia em Portugal; encomenda da Casa da Música, BBC Radio 3 
e Huddersfield Contemporary Music Festival)

Resultado de uma encomenda conjunta da BBC, da Casa da Música e do 
Festival de Huddersfield, onde foi estreado no final de 2014, o Stabat Mater 
Dolorosa de James Dillon foi considerado pela crítica inglesa o ponto alto 
do festival e uma obra “poderosamente original”. Escrita para 12 cantores 
e 12 instrumentistas, é uma peça de fôlego, ultrapassando uma hora de 
música onde o texto tradicional se entrecruza com comentários de Donne, 
Rilke ou Picasso, entre outros autores. Levado a explorar toda a carga 
simbólica associada a um dos textos mais celebrados do cristianismo, 
inspirado na imensa iconografia relacionada com o tema, James 
Dillon criou imagens e ambientes sonoros de grande impacto. A obra é 
apresentada pela primeira vez em Portugal, marcando um momento alto 
nas celebrações pascais de 2017.  

PortrAIt JAMeS DIllon III

“O Stabat Mater de Dillon: 
belo, estranho e comovente.”

– The Guardian
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19:30 Sala Suggia 
–
€ 13
€ 15 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Macy Gray

qua
05.04

Vozes como as de Macy Gray surgem muito raramente e normalmente 
marcam gerações, pelo poder que carregam, pelo carácter distinto que 
apresentam. A de Macy, que já inspirou cinco nomeações para Grammys 
e atraiu efusivos aplausos de público, imprensa e pares, já foi comparada 
a Billie Holiday, mas na verdade é um património singular, precioso e raro 
que se espraiou por seis álbuns que são do melhor que a soul e o R&B deste 
tempo ofereceram ao mundo.
Macy Gray traz à Casa da Música não só uma longa tradição de música negra, 
como a sua bagagem pessoal que arrancou em 1999 com o álbum On How 
Life Is e se estende até ao novíssimo Stripped, um disco que mereceu os mais 
rasgados elogios do site de referência All About Jazz por numa época de alta 
tecnologia regressar à essência: um palco, uma voz cheia de alma, canções 
perfeitas. O paraíso pode estar mais perto do que por vezes se pensa...

Promotor: Uguru

Sinfónica
Via Sacra
FORA DE SÉRIE · CONCERTOS DE PÁSCOA

Sáb
08.04

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 

James Dillon Via Sacra
–
Olivier Messiaen Hymne au Saint Sacrement
Benjamin Britten Sinfonia da Requiem

Três grandes obras do século XX, unidas sob a mesma temática, mostram-
-nos três correntes estéticas distintas mas igualmente expressivas. O 
britânico James Dillon permanece como uma das figuras mais controversas 
da composição dos nossos dias, sendo possivelmente o compositor mais 
representativo da chamada Nova Complexidade. A sua Via Sacra, para 
grande orquestra, representa um período de grande clareza nas suas texturas, 
uma marca da sua obra na viragem para o século XXI.

O Hymne au Saint Sacrement de Messiaen foi estreado em 1933 
e percorreu um caminho sinuoso. A partitura desapareceu 

durante a guerra e Messiaen reconstituiu-a de memória 
catorze anos mais tarde, dando a conhecer novamente 

uma partitura de surpreendente colorido orquestral.  
Um Requiem puramente orquestral da autoria de 

Britten, o compositor britânico mais influente do 
século XX, encerra o programa num comovente 

apelo à paz.  

PortrAIt JAMeS DIllon IV
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21:00 Sala Suggia 
–
€ 35
– 
Cartão Amigo -25%

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Banda Sinfónica 
Portuguesa
CONCERTO DE PÁSCOA

Dom
09.04

Edward Gregson Sword & Crown
Martin Ellerby Dona Nobis Pacem
Philip Sparke Colour Symphony 

Constituído exclusivamente por compositores do Reino Unido, o programa 
da Banda Sinfónica Portuguesa reúne três nomes incontornáveis da música 
contemporânea para este tipo de formação. A suite sinfónica Sword & Crown 
de Edward Gregson percorre o período compreendido entre a morte de 
Henrique V e a morte de Ricardo III, retratando a luta pela Coroa através do 
uso da força e ilustrando um dos períodos mais turbulentos da história da 
monarquia britânica. Criada para assinalar a comemoração dos 50 anos do 
fim da II Guerra Mundial, Dona Nobis Pacem é uma obra que transforma um 
período de terror e medo numa homenagem intemporal à inconstante luta da 
humanidade pela paz. O concerto encerra com a brilhante Colour Symphony 
de Philip Sparke, na qual o compositor estabelece uma relação entre 
características puramente musicais e a percepção visual das cores.

Aurora
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
AO ALCANCE DE TODOS

Ter+
qua
11+
12.04

Paul Griffiths e Pete Letanka direcção artística
xII Curso de Formação de Animadores Musicais, Associação Nova Aurora 
na Reabilitação e Reintegração Psicossocial, Tuna Tecnologia da Saúde 
do Porto interpretação
Associação Nova Aurora na Reabilitação e Reintegração Psicossocial, 
Tuna Tecnologia da Saúde do Porto, Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo e Casa da Música parceiros

Em cada mente, o labirinto. Em cada ser, uma forma de sentir. Ninguém 
é menos ou mais, porque sendo diferentes, somos de facto iguais: entre 
nascer e morrer, temos vida a pulsar. Aurora é uma reflexão sobre a 
diversidade humana e a vontade de fazer amanhecer o dia em que nos 
reconhecemos reciprocamente, todos com oportunidade de expressão.

1 › 19

03

MARCA cores

MARCA preto & branco

Apoio

12:00 Sala Suggia
–
€ 10
€ 12 Premium 

19:30 Sala 2 
–
€ 7,5 
€ 5 (< 18 anos)  
 
* > 3 anos
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António Oliveira
FIM DE TARDE

Ter
18.04

António Oliveira piano 

Fryderyk Chopin Balada nº 3 em Lá bemol maior, op.47
Franz Liszt Valsa Mephisto nº 1
–
Maurice Ravel Miroirs 

A primeira parte deste recital está consagrada ao período romântico e a 
artistas na dupla condição de intérprete/compositor: Chopin e Liszt, dois 
nomes maiores da história da música e grandes renovadores da escrita 
pianística, tanto no aspecto técnico como estilístico. Na segunda parte, 
António Oliveira interpreta uma das maiores obras do repertório para piano: 
Miroirs, de Ravel. 

19:30 Sala 2 
–
€ 10

©
 D

.R
.

Barroca
O Pranto de Maria
CICLO BARROCO BPI · CONCERTOS DE PÁSCOA

qua
12.04 

ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
Laurence Cummings cravo e direcção musical 
Mónica Monteiro soprano
Pedro Castro oboé

Antonio Vivaldi Sinfonia al Santo Sepolcro, RV 169
Giovanni Battista Ferrandini Il pianto di Maria
Francesco Geminiani Concerto grosso op.7 nº 2
–
Tomaso Albinoni Concerto para oboé op.9 nº 2
Antonio Vivaldi Salve Regina
Pieter Hellendaal Concerto grosso op.3 nº 1

Num programa desenhado para celebrar a Páscoa, a Orquestra Barroca 
Casa da Música acompanha a voz da soprano portuguesa Mónica Monteiro 
em obras-primas escritas em louvor da Virgem Maria. Durante muito tempo 
atribuído a Handel, Il pianto de Maria é uma das 
obras mais notáveis do compositor italiano 
Giovanni Battista Ferrandini. Exemplo 
máximo do estilo italiano, o Salve 
Regina de Vivaldi é uma das obras 
vocais favoritas do período Barroco. 
Completam o programa outras 
composições extremamente 
célebres, incluindo um belíssimo 
Concerto para oboé de Albinoni 
apresentado na interpretação de 
Pedro Castro.   

21:00 Sala Suggia  
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Guia Prático para 
Artistas Ocupados
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
AO ALCANCE DE TODOS

Marco Paiva direcção artística
Digitópia Collective direcção musical
Crinabel Teatro interpretação

São várias expressões artísticas e um desígnio comum: explorar o sentido 
mais primário de diferentes formas de narrativas; atribuir uma forma 
estrutural simples a conteúdos complexos. Inspirado em A Play of Selves 
da fotógrafa Cindy Sherman, este “guia de criação” surge de um desafio 
lançado pela BoCA – Biennial of Contemporary Arts, a que responderam 
o Crinabel Teatro e a Casa da Música. Com ambiente sonoro do Digitópia 
Collective, vídeo de Edgar Pêra e interpretação do Crinabel Teatro, é um 
exercício prático e multidisciplinar, partilhado com o público.

Sex
21.04
19:30 Sala 2 
–
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)  
 
* > 3 anos

Sinfónica
Sinfonias Inacabadas
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
21.04

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Takuo Yuasa direcção musical 

Franz Schubert (Newbould) Sinfonia nº 8
–
Edward Elgar (Antony Payne) Sinfonia nº 3

quando Sir Edward Elgar faleceu, no ano de 1934, aquela que seria a sua 
Terceira Sinfonia ficou inacabada. A partir dos seus esboços, Antony Payne 
terminou a obra em 1997, dando-a a conhecer no Royal Albert Hall no ano 
seguinte. Fabuloso testemunho do Romantismo tardio, a sinfonia é agora 
apresentada em Portugal sob a direcção do maestro Takuo Yuasa.
De todas as sinfonias deixadas por terminar, a Oitava de Schubert é a mais 
célebre. O compositor Brian Newbold ficou extremamente conhecido 
pelas suas versões das partituras inacabadas 
de Schubert, nomeadamente pela versão 
desta sinfonia que mereceu a atenção 
dos mais destacados maestros e 
orquestras mundiais da actualidade.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Música & 
Revolução
Scandals at the Proms
24-30 Abril



Desde a sua fundação em 1895, os Proms revelaram-se um meio 
privilegiado para revolucionar mentalidades. Um dos seus fundadores, 
Robert Newman, pretendia tudo menos manter na letargia as multidões 
sedentas de cultura: as sucessivas noites de concertos seriam um 
caminho para educar o público em pequenos passos, com programas 
mais populares no início que gradualmente se iam tornando mais 
exigentes. Os ocasionais escândalos nos Proms tornaram-se assim 
acontecimentos indissociáveis deste festival, e sempre bem-vindos – 
aliás, a saúde do festival só começa a ser alvo de alguma inquietação 
quando se passa muito tempo sem uma pequena ou grande 
manifestação de indignação.
Assim aconteceu em 1995, quando a obra Panic de Harrison Birtwistle 
foi tocada na noite de encerramento dos Proms – um concerto então 
ainda intocado pela música contemporânea – e entupiu a BBC de 
queixas do público. Mas o modo como os britânicos interpretam 
estas reacções é ainda um reflexo do espírito inicial do festival: após 
o desastre que foi a recepção do público à obra Worldes Blis de Peter 
Maxwell Davies, em 1969, essa é hoje considerada uma das estreias 
mais fabulosas de sempre nos Proms. O festival Música & Revolução, 
por seu lado, parte assumidamente para os desafios ao seu público. 
Às obras acima acrescenta peças de John Adams e Arnold Schoenberg 
que passaram igualmente pelos Proms – tendo as Cinco Peças para 
Orquestra de Schoenberg sido ali estreadas logo em 1912, num acto 
visionário do maestro e co-fundador do festival Henry Wood, quando 
o compositor vienense apresentava música de contornos totalmente 
estranhos ao público e às orquestras da época.
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Censored Songs
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
MúSICA & REVOLUçãO/SCANDALS AT THE PROMS

Seg
24.04

Escola de Música Valentim de Carvalho interpretação

A canções censuradas damos a liberdade. Partindo da lista de temas 
banidos pela BBC, apresentamos uma selecção pop-rock que atravessa 
décadas da cultura anglo-saxónica. São músicas surpreendentes neste 
contexto, interpretadas por sangue novo, que à conta da censura acabam 
por indicar capítulos da História ou uma gestão de conteúdos refugiada em 
ditos códigos morais.

Grigori Sokolov
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP

Ter
25.04

Grigori Sokolov piano

W.A. Mozart Sonata em Dó maior, K.545 
W.A. Mozart Fantasia e Sonata em Dó menor, K.475/457 
–
Restante programa a anunciar

Numa primeira parte inteiramente dedicada a Mozart, Grigori Sokolov abre 
o seu recital com a chamada Sonata fácil, uma das partituras mais tocadas 
por jovens pianistas em conservatórios e escolas de música de todo o 
mundo. Mozart considerou-a uma peça para principiantes, pela simplicidade 
técnica da partitura, mas reservou-lhe momentos da maior expressividade e 
inspiração divina, como é o segundo andamento. Nas mãos de Sokolov será 
com toda a certeza um monumento que suscita desde já a maior curiosidade. 
Segue-se depois um contraste dramático intenso, com a passagem para a 

tonalidade menor da fantasia e sonata com que o grande 
mestre da Escola Russa encerra a primeira parte do recital. 

Grigori Sokolov é o único pianista que se apresentou 
sem interrupção no Ciclo de Piano da Casa 

da Música, fazendo de cada recital um 
acontecimento musical inesquecível e 

das já famosas sessões de encores 
momentos de grande entusiasmo 

para o público em geral.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 7,5 
€ 5 (< 18 anos) 
 
* > 3 anos

21:00 Sala Suggia 
–
€ 28
€ 30 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Snarky Puppy

qua
26.04 

Colectivo de 40 músicos radicado em Brooklyn, Nova Iorque, mas com 
origem no Texas, os Snarky Puppy são vistos pelo seu líder e baixista, 
Michael League, como “uma banda pop, sem vozes, que adora improvisar”, 
embora estejam sobretudo associados a um jazz de pendor fusionista. Com 
mais de uma década de existência, deram concertos um pouco por todo o 
mundo e tocaram ao lado de celebridades como Erykah Badu, Marcus Miller, 
Justin Timberlake, Roy Hargrove ou Snoop Dogg. A Portugal vêm apresentar 
Culcha Vulcha, o seu último álbum, e primeiro de estúdio em oito anos, que 
mal foi lançado saltou para o top de várias tabelas de discos de jazz.

Promotor: lemon Ibéria

Mandolino
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS*

Sáb
29.04

Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins direcção musical 
e interpretação

Com séculos de história, o bandolim acompanha a música popular de 
Itália, os choros do Brasil, o bluegrass dos EUA, as tunas de Portugal. Foi 
valorizado por Mozart, Vivaldi ou Verdi. Hoje, formações como a Orquestra 
Portuguesa de Guitarras e Bandolins dedicam-lhe repertórios originais, 
dando vida nova a um instrumento que em quatro pares de cordas tem boa 
parte da cultura ocidental.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 35
– 
Cartão Amigo -25%

16:00 Sala 2 
–
€ 7,5 
€ 5 (< 18 anos) 
 
* > 3 anos
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Remix & 
Sinfónica
Pânico nos Proms
FORA DE SÉRIE · MúSICA & REVOLUçãO/SCANDALS AT THE PROMS 

Sáb
29.04

1ª Parte
REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 

Sir Peter Maxwell Davies Antechrist
Arnold Schoenberg Sinfonia de Câmara nº 1, op.9

2ª Parte
ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Markus Weiss saxofone 
Christian Dierstein percussão

Arnold Schoenberg Cinco peças para orquestra
Sir Harrison Birtwistle Panic

A primeira vez que deram a honra a um compositor contemporâneo de 
ver uma peça estreada no concerto de encerramento dos Proms foi em 
Setembro de 1995. O privilegiado foi Sir Harrison Birtwistle e o resultado um 
escândalo nacional, com o público e parte da imprensa a reagirem de forma 
indignada. A peça em questão foi Panic e encerra este programa dedicado 
aos Escândalos nos Proms.
Escrita como uma abertura para o concerto inaugural do Pierrot ensemble, 
um agrupamento britânico criado por Harrison Birtwistle com o intuito de 
apresentar obras de Schoenberg e de compositores britânicos, Antechrist 
de Peter Maxwell Davis é inspirada numa melodia medieval e em iluminuras 
que representam Cristo e o Anticristo, expondo uma dupla realidade que 
se confunde e nos leva a questionar a realidade. O concerto completa-se 
com homenagens a Schoenberg e a duas das suas obras mais populares, 
a Sinfonia de Câmara nº 1 e as Cinco peças para orquestra. 

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle V

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Apoio
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Remix, Coro 
& Sinfónica
Os Fabulosos Proms
FORA DE SÉRIE · MúSICA & REVOLUçãO/SCANDALS AT THE PROMS

Dom
30.04 

1ª Parte
REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
CORO CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 

Sir Harrison Birtwistle …agm…, para ensemble e coro

2ª Parte
ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

John Adams Short Ride in a Fast Machine
Sir Peter Maxwell Davies Worldes Blis
Edward Elgar Pompa e Circunstância (com coro comunitário)

O jornal The Guardian conta que a vez em que o Royal Albert Hall esteve mais 
perto de assistir a uma rebelião foi nos Proms de 1969, quando da estreia de 
Worldes Blis de Peter Maxwell Davies. Metade do público abandonou a sala e 
muitos dos que ficaram apuparam no final. Curiosamente, numa retrospectiva 
histórica dos Proms, feita em 2015, Worldes Blis foi considerada pela imprensa 
britânica uma das 10 mais fabulosas estreias de sempre nos Proms. 
Parece incrível, até porque uma coisa nada tem a ver com a outra, mas o certo 
é que Short Ride in a Fast Machine, de John Adams, esteve para ser tocada 
por duas vezes na noite de encerramento dos Proms mas foi cancelada à 
última da hora devido ao seu título. A primeira vez em 1997, pela associação 
à morte da Princesa Diana, e a segunda em 2001, no seguimento dos ataques 
de 11 de Setembro. A peça acabou por ser ouvida nos Proms em 2004.   
A poesia lírica de Safo, a mítica poetisa de Lesbos cujos textos eram 
escritos para serem recitados com acompanhamento musical, tem sido 
uma inspiração recorrente para Sir Harrison Birtwistle. …agm… é uma das 
suas obras mais importantes e foi estreada sob a direcção de Pierre Boulez.

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle VI

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Apoio
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Malcolm Mclaren

STEALINg 
ThINgS IS A 
gLoRIouS  

oCCuPATIoN, 

PARTICu-
LARLY 

IN ThE ART 
WoRLd 



05
Maio

2RV
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Ter
02.05

Ricardo Alves clarinete
Victor Pereira clarinete

George Aperghis À Bout de Bras
Bruno Mantovani Metal
Nuno Peixoto de Pinho obra em estreia
Steve Reich Nagoya Marimbas para 2 clarinetes baixos
Jorge Prendas obra em estreia para dois clarinetes
Hebert Vazquez Bestiario (El Gólem) para 2 clarinetes baixos
Igor C. Silva obra em estreia para duo de clarinetes, electrónica e vídeo

Neste concerto o duo 2RV, formado pelos clarinetistas Ricardo Alves 
e Victor Pereira, apresenta em estreia obras dos portugueses Nuno Peixoto 

de Pinho e Igor C. Silva, num programa onde estão também presentes 
alguns dos principais nomes da composição actual.

Metal, do francês Bruno Mantovani, foi dedicada a Paul Meyer e 
Michel Portal, dois nomes maiores do instrumento. Portal foi 

também responsável pela estreia de À bout de bras de Georges 
Aperghis. Do programa fazem igualmente parte El Gólem, do 
ciclo de música de câmara Bestiario do compositor uruguaio 
Hebert Vazquez, e uma transcrição de Nagoya Marimbas do 
americano Steve Reich.

19:30 Sala 2 
–
€ 10

185



Anglo-Portuguese 
Ensemble
FIM DE TARDE

qua
03.05

Henry Purcell Suite Abdelazar, Z.570 
Benjamin Britten Simple Symphony, op.4 
–
Luís de Freitas Branco A Morte de Manfred 
Arnold Schoenberg  Noite Transfigurada, op.4 

Fundado em 2015, o Anglo-Portuguese Ensemble é um agrupamento de 
cordas sem maestro formado por jovens músicos portugueses e britânicos 
de excelência. O Ensemble estreia-se na Casa da Música com um programa 
centrado na música britânica, com a encantadora Simple Symphony e a 
dramática Suite Abdelazar em plano de destaque. O concerto completa-se 
com A Morte de Manfred de Freitas Branco, inspirada no poema de Lord 
Byron, e termina com a obra-prima de Schoenberg A Noite Transfigurada.

19:30 Sala 2 
–
€ 10

Stanley Clarke Band
CICLO JAZZ 

qua
03.05

Stanley Clarke baixo
Beka Gochiashvili piano
Cameron Graves teclados
Michael Mitchell bateria

A crítica considera-o “um dos baixistas mais talentosos de todos os tempos”. 
Foi o primeiro baixista da história a dominar o contrabaixo e o baixo 
eléctrico com igual virtuosismo e o primeiro baixista de fusão a atingir o 
estrelato internacional, esgotando salas de concerto em todos os cantos do 
mundo. Autêntica lenda do jazz de fusão, veterano com mais de 40 álbuns 
editados, Stanley Clarke foi co-fundador do grupo seminal Return to Forever, 
com Chick Corea e Lenny White. Foi premiado com Grammy 
Awards por quatro vezes: em 2011, pelo melhor álbum 
de jazz contemporâneo com The Stanley Clarke 
Band. O seu álbum mais recente, The Stanley 
Clarke Band: UP (editado em 2014 pela 
Mack Avenue Records) é o mais energético, 
divertido e rítmico de toda a carreira, 
segundo o próprio. Nele se inclui uma 
versão do um dos seus temas clássicos, 

“School Days”, um hino do jazz-rock 
dos anos 70.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
– 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior/Júnior -15%

©
 S

te
ve

n 
Pa

rk
e

187186



“Ao mesmo tempo que mantém um 
firme controlo da orquestra, Rune 
Bergmann permite a cada músico 
cantar com o seu instrumento.”

– The Albuquerque Journal 

Orquestra Sinfónica 
Portuguesa

qui
04.05

ORquESTRA SINFóNICA PORTuGuESA
Rune Bergmann direcção musical 
Artur Pizarro piano

Benjamin Britten Concerto para piano e orquestra
–
Robert Schumann Sinfonia nº 4

Além de ser um dos mais reputados compositores do século XX, Benjamin 
Britten foi um exímio pianista, perpetuando na modernidade a tradição 
do virtuoso Romântico. Foi ele próprio o intérprete do seu Concerto para 
piano, obra de um pianismo brilhante. Vencedor do reputadíssimo Concurso 
Internacional de Piano de Leeds, o pianista português Artur Pizarro será um 
intérprete ideal para a uma obra plena de contrastes e de grande exigência 
técnica. O programa, que inclui a Sinfonia nº 4 de Schumann, marca o 
regresso da Orquestra Sinfónica Portuguesa à 
Casa da Música e a estreia no Porto do maestro 
norueguês Rune Bergmann.
  
Parceria: oPArt
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21:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior/Júnior -15%
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Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor trabalha o Mundo.
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Saiba como a EY está a ajudar organizações globais a desenhar 
e a executar estratégias que levam a um crescimento acelerado 
e sustentado. ey.com/advisory #BetterQuestions

Crescimento
 acelerado?
Crescimento
 sustentado?



Rito da 
Primavera
                  05-16 Maio



Na Primavera respira-se os ares da natureza que desponta, nascem 
as novas ideias e valoriza-se o ímpeto da juventude. A narrativa 
Rito da Primavera parte desta matriz para se desdobrar em várias 
vertentes: os jovens intérpretes, as novas tendências do jazz e a 
música portuguesa contemporânea. Os novos valores da música 
clássica, jovens escolhidos pelas direcções artísticas das principais 
salas de concerto da Europa, apresentam-se em seis recitais no 
âmbito do programa ECHO Rising Stars, dando oportunidade para se 
ouvir em primeira mão aqueles que poderão ser os grandes solistas de 
um futuro próximo. No âmbito do jazz, o Spring ON! junta num fim -de-

-semana vários projectos também europeus, mostrando a vitalidade 
do género entre as novas gerações, com uma grande diversidade 
de formatos e fundindo linguagens sem qualquer preconceito, mas 
sempre privilegiando a improvisação.
É também com o Rito da Primavera que a Casa da Música avalia o 
Estado da Nação, no que respeita à música dos nossos dias, com três 
concertos dedicados exclusivamente a compositores portugueses. 
Com a direcção do maestro Pedro Neves, o Remix Ensemble recupera 
um conjunto de obras encomendadas ao longo dos anos pela Casa 
da Música a seis dos mais importantes compositores da actualidade 
nacional, num programa que inclui a estreia da nova versão de uma 
peça de João Pedro Oliveira que fez parte da programação da Porto 
2001. Por seu lado, a Orquestra Sinfónica apresenta obras assinadas por 
compositores de várias gerações – de Cândido Lima e Jorge Peixinho 
a Daniel Moreira, passando pela música do Compositor em Associação 
Luís Tinoco. Finalmente, a Orquestra Jazz de Matosinhos mostra-se 
também como uma formação que investe na criação artística original, 
desde a primeira hora, num concerto inteiramente preenchido por obras 
de mais de uma dezena de compositores nacionais.
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Spring ON! / Novas 
Tendências do Jazz
RITO DA PRIMAVERA 

Jantar Encenado
O Poeta dos Sons – 
Vida de Clara e 
Robert Schumann
Eduarda Melo soprano
Job Tomé barítono 
Ángel Gonzalez piano 
Tiago Manuel da Hora e Vanessa Pires argumento, encenação e direcção

Clara Wieck tem 11 anos quando conhece Robert Schumann, um aluno do 
seu pai, o famoso professor de Leipzig Frederick Wieck. Robert será a paixão 
da sua vida. Casam em 1840, mas o tempo que gozam verdadeiramente 
juntos é tragicamente curto, devido à progressiva deterioração das 
condições mentais de Robert, que morre com apenas 44. Apesar de um fim 
tão precoce, o tempo de convivência entre Robert e Clara Schumann é de 
eminente fruição musical, marcando presença Johannes Brahms, discípulo, 
amigo e testemunha de um universo tão especial. Clara e Robert mantêm 
um apaixonado diálogo através de mais de 
20 mil cartas e composições de insólita 
beleza, que caracterizam a vivência 
doméstica de Robert Schumann, com 
a amada Clara e o amigo Johannes 
Brahms, numa sintonia perfeita entre 
história e música, na qual se baseia 
este Jantar Encenado.

20:00 restaurante 
Casa da Música 
– 
€ 45
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Sex-
Dom
05-
07.05

Sex+
Sáb
05+
06.05

Na sua sexta edição, o Spring ON! volta a reunir algumas das propostas 
mais desafiantes do jazz actual, privilegiando os projectos de jovens 
músicos europeus. As referências podem distanciar-se mais ou menos 
da tradição do jazz, para se atravessarem sem qualquer pudor pelas 
sonoridades do rock, da electrónica, das músicas 
tradicionais ou das novas tendências urbanas, 
sempre com um foco intenso sobre a improvisação. 
Um fim-de -semana marcado pela frescura criativa 
e uma oportunidade para ouvir os projectos e os 
solistas que estão a deixar a sua marca no jazz 
europeu contemporâneo.
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Coro
O Magnum Mysterium

Dom
07.05

CORO CASA DA MúSICA
Nicolas Fink direcção musical 

Tomás Luis de Victoria O Magnum Mysterium
Francis Poulenc O Magnum Mysterium
Tomás Luis de Victoria Missa O Magnum Mysterium
Francis Poulenc Missa a cappella
Tomás Luis de Victoria Salve Regina a 8
Francis Poulenc Salve Regina

O canto responsorial O Magnum Mysterium, que se entoa nas matinas 
como forma de celebrar a natividade, é dos mais glosados desde o 
Renascimento aos nossos dias, contando com verdadeiras obras-primas 
da história da música. Entre os mais célebres contam-se os de Tomás Luis 
de Victoria, uma das mais belas criações musicais de sempre e um dos 
pináculos da polifonia renascentista, e de Francis Poulenc, escrito numa 
homenagem a essa mesma tradição coral. Este é o ponto de partida para 

um programa de música sacra com obras surpreendentemente 
belas e justamente famosas. Um concerto que marca o regresso 

do aclamado maestro coral Nicolas Fink à Casa da Música.     

Marina Pacheco, Tiago 
Matos e Pedro Costa
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS · MúSICA DE CâMARA

Ter
09.05

Marina Pacheco soprano 
Tiago Matos barítono
Pedro Costa piano

Alexander Zemlinski Walzer Gesänge
Maurice Ravel Don Quichotte à Dulcinée
António Fragoso Prelúdio, da Petite Suite
Erich Korngold Marietta’s Lied; Tanzlied des Pierrot
António Fragoso Nocturno em Ré bemol maior
George Gershwin The Man I Love; Hi-ho!; Oh, So Nice; Feeling I’m Falling

A soprano Marina Pacheco e o barítono Tiago Matos, cantores com 
carreiras internacionais em prestigiados teatros líricos, celebram um 
conjunto de efemérides importantes da vida de vários compositores na 
companhia do pianista Pedro Costa. Numa descoberta musical e poética, 
pretendem recordar e homenagear a obra de Ravel, Zemlinsky, Korngold, 
Fragoso e Gershwin, percorrendo ambientes muito distintos. Um brinde, 
a criação de uma espécie de memento, a alegria de partilhar com o público 
um pouco do extraordinário legado destes compositores. “À la joie…”
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18:00 Sala Suggia 
–
€ 12
€ 14 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

19:30 Sala 2 
–
€ 10



Orquestra Jazz 
de Matosinhos
O Estado da Nação I
RITO DA PRIMAVERA

qui
11.05

ORquESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
Pedro Guedes direcção musical 

Obras de Andreia Pinto Correia, António Pinho Vargas 
(arr. Carlos Azevedo), António Pinto (arr. Claus Nymark), 
Bernardo Sassetti, Carlos Azevedo, Carlos Guedes, 
Laurent Filipe, Luís Tinoco, Marco Barroso, Mário Laginha, 
Paulo Perfeito, Pedro Moreira, Telmo Marques, 
Tomás Pimentel e Zé Eduardo, entre outros

A mais activa big band nacional é conhecida pelos seus múltiplos focos 
de interesse, sendo um dos mais importantes o estímulo da criação 
original para este formato. Ao longo dos anos, construiu um repertório 
português para orquestra de jazz começando desde logo com a música 
dos seus directores Pedro Guedes e Carlos Azevedo, e estendendo-o 
às encomendas a vários compositores prestigiados oriundos tanto do 
universo do jazz quanto do da música erudita. Neste concerto, uma 
selecção desse repertório dá forma a um concerto apelativo que é também 
uma oportunidade para ouvir ao vivo o estado da arte da composição 
contemporânea para big band em Portugal.

ECHO Rising Stars
RITO DA PRIMAVERA

Todos os anos a European Concert Hall Organisation (ECHO) selecciona um 
grupo de artistas talentosos para o programa Rising Stars, que são apoiados 
no seu desenvolvimento profissional e se apresentam em digressão pelas 
salas associadas. Desde 1995, este programa ajudou a construir as carreiras 
musicais de muitos dos artistas mais destacados da actualidade. São cinco 
solistas e um quarteto de cordas que vêm à Casa da Música, escolhidos 
pelas direcções artísticas das principais salas de concerto da Europa, entre 
os quais o clarinetista português Horácio Ferreira, indicado pela Casa da 
Música e pela Fundação Gulbenkian. Os programas dos recitais incluem 
novas obras encomendadas aos compositores Olga Neuwirth, Mikel 
Urquiza, Marko Nikodijevic, Eric Tanguy e Kimmo Hakola.

22:00 Sala Suggia 
–
€ 15
€ 17 Premium 
–
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior/Júnior -15%

 

Sex-
Dom
12-
14.05
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Horácio Ferreira 
RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS 
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Sex
12.05

Casa da Música e Fundação Gulbenkian apresentam:
Horácio Ferreira clarinete
Dávid Bekker piano

Johannes Brahms Sonata para clarinete e piano nº 1, op.120
Kimmo Hakola Creazy! (estreia em Portugal; encomenda 
da Casa da Música, Fundação Gulbenkian e ECHO)
Carl Maria von Weber Grand Duo Concertante

Edgar Moreau
RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Sáb
13.05

Philharmonie de Paris apresenta:
Edgar Moreau violoncelo
Pierre-Yves Hodique piano

Sergei Prokofieff Sonata para violoncelo e piano, op.119
Eric Tanguy Spirales (estreia em Portugal; encomenda da ECHO)
Johannes Brahms Sonata em Mi menor, op.38

16:00 Sala 2 
–
€ 10 
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21:00 Sala 2  
–
€ 10
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Sinfónica
O Estado da Nação II
SÉRIE DESCOBERTAS · RITO DA PRIMAVERA

Sáb
13.05

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Martin André direcção musical 
Digitópia Collective electrónica

Cândido Lima România, Paisagens Subterrâneas
Isabel Soveral Paradeisoi
Jorge Peixinho Sobreposições
–
João Pedro Oliveira Ut ex invisibilibus, visibilia fiant, 
para orquestra e electrónica (estreia mundial da 
nova versão com electrónica)
Luís Tinoco Before Spring
Daniel Moreira Paisagem do tempo 
(uma fantasia cinematográfica)

Cândido Lima é um dos nomes incontornáveis da composição, 
interpretação e teoria musical do século XX em Portugal, mantendo-se 
extremamente activo até aos nossos dias. A sua obra România, Paisagens 
Subterrâneas, estreada na Fundação Gulbenkian em 2004, abre um 
programa que ilustra o estado da música em Portugal através de um grupo 
de compositores de diferentes gerações. Da compositora portuense 
Isabel Soveral, escutamos Paredeisoi, obra que tem no título o nome grego 
dado aos antigos jardins persas. Inspirada na “História do Futuro” do Padre 
António Vieira, a obra de João Pedro Oliveira foi escrita para a celebração 
do centenário da República e é agora apresentada em estreia mundial na 
sua versão para orquestra e electrónica. 
Obra que já gozou de circulação internacional, Before Spring de Luís 
Tinoco é uma homenagem a célebre Sagração da Primavera de Stravinski.  
Estreada no Festival Musica Estrasburgo em 2012, Paisagem do Tempo 
de Daniel Moreira apresenta-se como uma fantasia cinematográfica, 
remetendo o ouvinte para técnicas oriundas da sétima arte.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
 
17:00 Cibermúsica: 
Mesa redonda 
moderada por 
Alexandre Santos 

Mariam Batsashvili
RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Sáb
13.05 

Bozar Brussels e Het Concertgebouw Amsterdam apresentam:
Mariam Batsashvili piano

Bach-Busoni Chaconne
Mikel urquiza Contrapluma (estreia em Portugal; encomenda da ECHO)
Franz Liszt Sonata em Si menor

21:00 Sala 2 
–
€ 10

203202



Tamsin Waley-Cohen
RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Dom
14.05

Town Hall & Symphony Hall Birmingham apresentam:
Tamsin Waley-Cohen violino
Huw Watkins piano

Franz Schubert Sonata para violino em Lá maior, D.574
Oliver Knussen Reflection (estreia em Portugal; encomenda da ECHO)
Wolfgang Amadeus Mozart Sonata para violino em Si bemol maior, K.545

16:00 Sala 2 
–
€ 10

Armida quartet
RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Dom
14.05 

Festspielhaus Baden-Baden, Konzerthaus Dortmund, Elbphilharmonie 
& Laeiszhalle Hamburg e Kölner Philharmonie apresentam:
ARMIDA quARTET

Wolfgang Amadeus Mozart Adagio e Fuga, K.546
Marko Nikodijevic tiefenrausch (estreia em Portugal; encomenda da ECHO)
Johannes Brahms Quarteto de cordas op.51 nº 2

18:00 Sala 2 
–
€ 10
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Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL

Dom
14.05

ORquESTRA DE CORDAS E ORFF DA ACADEMIA 
DE MúSICA DE COSTA CABRAL
Luís Carvalhoso, Marcelo Marques e Marco Banca direcção musical

As orquestras de cordas e Orff da Academia de Música de Costa Cabral 
apresentam-se no palco mais emblemático da Casa da Música para um 
concerto onde serão tocadas obras de autores diversos, num contexto 
pedagógico mas também de cariz artístico, fazendo um retrato do trabalho 
diversificado realizado ao longo do ano lectivo. 

Promotor: AMCC

18:00 Sala Suggia 
–

€ 7

Remix
O Estado da Nação III
RITO DA PRIMAVERA

Ter
16.05

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Pedro Neves direcção musical 
Digitópia Collective electrónica

João Pedro Oliveira Le chant de l’oiseau-lyre (estreia da nova versão; 
encomenda da Porto 2001/Casa da Música)
Pedro Amaral Deux Portraits Imaginaires (encomenda da Casa da Música)
Igor C. Silva You should be blind to watch TV (encomenda da Casa da Música 
e SONAE)
–
António Chagas Rosa Tombeau de Marie Stuart 
(encomenda conjunta da Casa da Música e Klangforum Wien)
Luís Tinoco Invention on Landscape (encomenda conjunta 
da Porto 2001/Casa da Música e Centro Cultural de Belém)
Carlos Caires All-in-one, para ensemble e electrónica 
(encomenda da Casa da Música)

O Remix Ensemble passa em revista encomendas da Casa da Música a seis 
dos mais importantes compositores da actualidade nacional, dando mostra 
da diversidade de estilos no actual cenário da música portuguesa. A peça 
mais recente pertence a Pedro Amaral, sendo uma fascinante construção 
em torno da versão de Fausto segundo Fernando Pessoa. Estreada em 
2007 pelo Klangforum Wien sob a direcção do aclamado maestro Sylvain 
Cambreling, Tombeau de Marie Stuart, de Chagas Rosa, é uma peça de um 
imenso requinte sonoro e grande energia rítmica, fazendo igualmente parte 
do repertório do Remix Ensemble. Escrita para um concerto em homenagem 
a John Cage, All-in-one de Carlos Caires teve um grande sucesso na 
sua estreia na Casa da Música. You should be blind to watch TV salienta 
pequenos fragmentos com o forte impacto sonoro e visual que marca as 
obras de Igor C. Silva. O programa inclui ainda encomendas realizadas no 
âmbito da Porto 2001 aos compositores Luís Tinoco e João Pedro Oliveira, 
dando a conhecer uma nova versão de Le chant de l’oiseau-lyre.

19:30 Sala Suggia 
–
€ 13
€ 15 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Sinfónica
Estrelas de Viena
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
19.05

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Leopold Hager direcção musical 
Martin Gabriel oboé

Joseph Haydn Sinfonia nº 60, O Distraído
W.A. Mozart Concerto para oboé e orquestra em Dó maior, K.314
–
L. v. Beethoven Sinfonia nº 8

Solista da Filarmónica de Viena e da Orquestra da Ópera de Viena, o oboísta 
Martin Gabriel faz a sua estreia na Casa da Música com um maravilhoso 
Concerto para oboé de Mozart sob a direcção de um dos grandes 
especialistas no Classicismo vienense, o maestro austríaco 
Leopold Hager. O programa é composto pela tríade da 
Primeira Escola de Viena: Haydn, Mozart e Beethoven. 
Da Sinfonia O Distraído, de Haydn, passando pela 
luminosa tonalidade de Dó maior do Concerto para 
oboé de Mozart, até aos elementos de paródia musical 
que se reconhecem na Sinfonia nº 8 de Beethoven, este 
é um concerto particularmente bem-humorado. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Música de Bolso
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS

Dom
21.05

Factor E! direcção artística e interpretação

quando um bolso se abrir… algo vamos ouvir. É à volta de uma cortina cheia 
deles que Madame Algibeira e Monsieur de Bolso desencantam canções e 
brincadeiras sonoras. Até estarem todos abertos não há como sossegar – 
todos querem cantar.

10:00, 11:30 
e 16:00 Sala 2 
(3 meses-6 anos)
–
€ 10
Criança+Adulto
€ 7,5  
Segundo 
acompanhante 
> 6 anos

209208
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Sinfónica
Beethoven de Bom Humor
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
21.05

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Leopold Hager direcção musical 
Concerto comentado por Helena Marinho

L. van Beethoven Sinfonia nº 8

A Sinfonia nº 8 é das composições mais representativas do estilo clássico 
vienense. A sua escrita é muito elegante, bem-humorada, plena de frases 
que se alternam em jogos de pergunta e resposta. E os seus contrastes 
dinâmicos são muito característicos da escrita de Beethoven, o qual lhe 
chamava “a minha pequena sinfonia em Fá” para a distinguir da 6ª Sinfonia, 

escrita na mesma tonalidade mas de maiores dimensões. Também 
não lhe faltam solos fantásticos e alguns elementos de paródia, 

que a tornam perfeita para um concerto comentado. Venha 
descobrir esta “pequena” jóia da música clássica com 
os comentários de Helena Marinho e os exemplos da 
Orquestra Sinfónica sob a direcção de Leopold Hager. 

Trompas Lusas
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA 
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 

Ter
23.05

José Bernardo Silva trompa
Bruno Rafael trompa
Nuno Costa trompa
Hugo Sousa trompa

William Byrd The Earle of Oxford’s Marche 
H. Purcell/J. Ward/J. Bennet/T. Bateson Quatro Madrigais Ingleses 
James W. Langley Quarteto para trompas
Frank Cordell Quatro peças para quatro trompas 
Andrew Dones Sonata para quatro trompas, op.22
Tradicional (arr. Michael Barnett) Four Corners 

O quarteto Trompas Lusas apresenta um festivo e original programa para 
celebrar o Ano Britânico da programação da Casa da Música em 2017. 
De arranjos da música tradicional a originais contemporâneos de alguns 
dos mais destacados compositores britânicos, passando por transcrições 
de madrigais a quatro vozes do período de ouro da composição 
renascentista, este quarteto de referência no panorama da música 
portuguesa da actualidade propõe um recital imperdível para os amantes 
da música de câmara. 

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10 
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

19:30 Sala 2 
–
€ 10 

211210



Sinfónica
Concerto para Violino 
de Beethoven
SÉRIE DESCOBERTAS · GRANDES CONCERTOS PARA VIOLINO

Sáb
27.05

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Leopold Hager direcção musical 
Frank Peter Zimmermann violino

L. van Beethoven Concerto para violino e orquestra
–
Alexander von Zemlinsky A Pequena Sereia (segundo H. C. Andersen)

O aclamado violinista alemão Frank Peter Zimmermann apresenta-se na 
Casa da Música com o seu não menos famoso Stradivarius Général Dupont 
de 1727, naquele que será um dos momentos altos da série de Grandes 
Concertos para Violino. Em programa está o Concerto para violino de 
Beethoven, obra apaixonada e de plena maturidade e um dos concertos 
favoritos do grande público. À frente da Orquestra Sinfónica, um grande 
especialista na interpretação dos mestres da Primeira Escola de Viena, 
o maestro austríaco Leopold Hager. 
O grande poema sinfónico de Zemlinsky com base no conhecido conto 
A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, completa um atractivo 
programa pleno de fantasia.

“Zimmermann toca com um som 
reluzente e uma beleza melancólica.” 

– New York Times

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
 
17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
Rui Pereira
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P R É M I O  N OVO S  TA L E N TO S

www.casadamusica.com/novostalentos

Ao longo do ano, o ciclo Novos Talentos promove os valores 
emergentes da música de câmara, fado e jazz – caberá ao público 

classificar os 22 concertos e a escolha de melhor actuação será 
distinguida com o Prémio Novos Talentos Ageas.

A Casa da Música e a Ageas apresentam em 2017 
a primeira edição do Prémio Novos Talentos Ageas.



Joana Rios

Sáb
27.05

“Fugindo ao Fado fugia de mim” – esta frase do célebre fado “que Deus me 
perdoe” resume o percurso artístico da lisboeta Joana Rios. A primeira vez 
que cantou fado foi aos 19 anos para o grande Fernando Maurício, que a 
incitou a perseguir uma carreira como fadista. No entanto, o seu percurso 
passou por vários géneros até finalmente regressar ao fado pela mão do 
mestre da guitarra portuguesa António Parreira. 
Joana Rios apresenta agora em concerto Fado de Cada Um, o seu disco de 
estreia como fadista e que assinala esta mudança. O álbum aborda temas 
como a condição de ser fadista, o fado enquanto destino e o amor a Lisboa. 
Baseia-se no fado tradicional, fado -canção e em composições originais, 
com poemas de José Luís Gordo, Carlos Conde, João Barreiros, Rosário 
Alçada Araújo, João de Bragança ou Carlos Heitor da Fonseca, que assina 
também as composições originais.

Promotor: Andorinha Fadista

21:30 Sala 2 
– 
€ 10

104 Teclistas 
para D. Helena
MARATONA DE RECITAIS DE INSTRUMENTOS DE TECLA COM ALUNOS 
DAS ESCOLAS VOCACIONAIS

Dom
28.05

Começou no centenário do nascimento de Helena Sá e Costa e por cada 
ano que passa ganha mais um número. Chegamos assim aos 104. É a 
homenagem que não nos cansamos de prestar a quem tornou a música 
maior, e é a celebração que cresce de edição para edição, com jovens 
teclistas de todo o país tocando pela Casa, de manhã ao entardecer.10:00-18:00 

Vários espaços 
–
€ 1,5

215214



Christopher Park
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP · 104 ANOS. HELENA SÁ E COSTA 
ECHO RISING STARS

Dom
28.05

Wiener Konzerthaus e Musikverein Wien apresentam:
Christopher Park piano

L. van Beethoven Sonata op.10 nº 3
Igor Stravinski Três andamentos de Petruchka
Olga Neuwirth TRURL-TICHY-TINKLE (estreia nacional; encomenda 
das salas de Viena e da ECHO)
–
Johannes Brahms Variações e Fuga sobre um tema de Handel, op.24

Vencedor do Prémio Leonard Bernstein em 2014, um galardão associado 
ao lançamento da carreira internacional de Lang Lang, Christopher Park foi 
nomeado pelas prestigiadas salas de concerto de Viena de Áustria para ECHO 
Rising Stars na temporada 2016/17. Com dois fantásticos discos editados pela 
editora Deutsche Grammophon, o pianista tem actuado nas salas de concerto 
mais importantes da Europa, fazendo a sua estreia na Fundação Gulbenkian 

(Lisboa) e na Casa da Música (Porto) em 2017.
No seu recital, inserido no dia em que a Casa da Música presta 

homenagem a Helena Sá e Costa com uma maratona de 
recitais por jovens pianistas, o pianista alemão apresenta 
um programa de grande virtuosismo, incluindo a célebre 
Petruchka de Stravinski e as majestosas Variações sobre 
um tema de Handel, de Brahms. 

CONCERTO DEDICADO AO ORPHEON PORTUENSE

18:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Seg
29.05 

ORquESTRAS DE SOPROS E PERCuSSãO DA ACADEMIA 
DE MúSICA DE COSTA CABRAL
Luís Carvalhoso, Avelino Ramos e Marcelo Marques direcção musical

O trabalho das orquestras na Academia de Música de Costa Cabral é 
uma tradição consolidada que vem demonstrando todo o potencial desta 
escola de referência. Desde as orquestras infantis com crianças de 6 
anos de idade até às orquestras de nível secundário, os professores desta 
escola conseguem criar junto da sua comunidade um dinamismo e uma 
criatividade contagiante, que estimula os seus alunos para uma prática 
instrumental e orquestral de elevada qualidade.

 Promotor: AMCC

21:00 Sala Suggia
–
€ 7

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL

216 217



Al Di Meola

qua
31.05 

Ter
30.05 

A tournée “Elysium & More Unplugged” foca-se no álbum mais recente de 
Al Di Meola, Elysium, uma abordagem completamente nova para quem 
conhece uma discografia com mais de duas dezenas de títulos. Aqui, o 
guitarrista virtuoso estende ao limite os processos de reinvenção e fusão 
de géneros que se tornaram uma marca da sua música nos últimos anos. 
Uma intensa teia sonora que, segundo o próprio, pretende ligar o passado ao 
futuro. Para além da sua produção em nome próprio, Al Di Meola participou 
no supergrupo de fusão Return To Forever, no celebrado trio de guitarras 
acústicas com John McLaughlin e Paco de Lucia e ainda no trio Rite of 
Strings com Stanley Clarke e Jean-Luc Ponty. Enquanto a sua técnica 
brilhante lhe deu grande estatuto junto dos aficionados das 6 cordas, a 
profundidade da sua escrita, a alma e o lirismo da sua música valeram-lhe 
a conquista de legiões de admiradores muito para além deste universo.

Promotor: Incubadora d’Artes

21:30 Sala Suggia 
–
€ 35
–
Cartão Amigo -25%

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

Dryads Duo
FIM DE TARDE ·  PRÉMIOS NOVOS TALENTOS AGEAS 
MúSICA DE CâMARA · ANO BRITâNICO 

Dryads Duo
Carla Santos violino
Saúl Picado piano

W.A. Mozart Sonata em Mi menor, K.304
Lera Auerbach 5 Prelúdios para violino e piano
Edward Elgar Sonata em Mi menor, op.82

O Dryads Duo fez a sua estreia na Casa da Música na qualidade de 
vencedor do Prémio Jovens Músicos 2011. Desde então, o duo manteve a 
sua actividade artística maturando a qualidade das suas interpretações 
com um disco gravado e recitais nas salas mais importantes de Portugal e 
do Reino Unido. No seu regresso à Sala 2, o Dryads Duo interpreta sonatas 
para violino e piano de Mozart e Elgar, incluindo no programa Prelúdios 
da compositora russa Lera Auerbach, uma das vozes mais populares na 
música dos nossos dias.  

219218
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Verão 
na 
Casa
Super 
Bock
01 Junho - 09 Setembro



O Verão traz uma programação intensa para todos os públicos, abre 
a Esplanada para múltiplos concertos ao ar livre e recebe inúmeros 
artistas convidados. Os cânones do repertório abrilhantam a agenda 
com o Concerto em Sol de Ravel pelas mãos do pianista Alexander 
Romanovsky, duas sinfonias de Brahms no âmbito da integral 
que atravessa a programação 2017 ou ainda sinfonias de Haydn e 
Schubert. O maestro polaco Antoni Wit leva a Orquestra Sinfónica 
em digressão imaginária pelo seu país, com música de Lutoslawski e 
Górecki junto da prestigiada soprano Magdalena Anna Hofmann, e o 
quarteto de Cordas de Matosinhos homenageia Guilhermina Suggia 
tocando o último programa que a célebre violoncelista interpretou 
com o quarteto Moreira de Sá. E já que falamos em Suggia e violoncelo, 
é nesta altura que chega mais uma edição do Prémio Suggia/Casa 
da Música, que três violoncelistas disputam numa final ao lado da 
Orquestra Sinfónica. Mas vale a pena assinalar também o regresso da 
Maratona de Violoncelistas, que num único dia leva aos vários cantos 
da Casa uma série de recitais com muitas dezenas de jovens músicos. 
Outros agrupamentos convidados serão a Orquestra de Câmara 
Portuguesa e a Jovem Orquestra Portuguesa, ambas dirigidas pelo 
prestigiado percussionista Pedro Carneiro. A noite de São João 
vive-se intensamente com um concerto no palco da Esplanada, e 
as bandas filarmónicas não podiam deixar de marcar uma forte 
presença com o habitual encontro de bandas no final de Julho. Mas 
o Verão na Casa não acaba por aqui, dando lugar aos projectos que 
trazem para a música quem nela pode viver outra vida, seja com o 
espectáculo Sonópolis ou com a Orquestra Energia Fundação EDP. 
Traz os concertos de final de ano lectivo das escolas vocacionais de 
música, a prova final do Concurso Internacional Santa Cecília ou o jazz 
vanguardista de Annete Peacock, entre inúmeras outras propostas. 
Em Setembro, não se pode encerrar o Verão na Casa sem uma 
celebração em grande, na Avenida dos Aliados, com dois concertos 
que certamente ficarão na memória e incluem uma noite de rock 
alternativo em que o Remix Ensemble transfigura os temas dos Mão 
Morta junto da histórica banda de Braga e um programa festivo da 
Orquestra Sinfónica.
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Sinfónica
A Terceira de Brahms
SÉRIE CLÁSSICA · VERãO NA CASA SUPER BOCK  
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRAHMS

Sex
02.06

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Olari Elts direcção musical 

L. van Beethoven Abertura Leonora nº 3
Franz Schubert Sinfonia nº 3
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 3

A integral das Sinfonias de Brahms que a Orquestra Sinfónica apresenta 
ao longo de 2017 prossegue com a Sinfonia nº 3. As quatro sinfonias de 
Brahms constituem um dos conjuntos mais notáveis e coesos de um 
compositor, tendo todas uma altíssima e inquestionável qualidade de 
escrita e representando cada uma um universo dramaticamente distinto. 
Se a primeira é heróica e a segunda mais pastoral, a quarta acentua o 
lado trágico. Neste conjunto, a Terceira Sinfonia surpreende pela sua 
tranquilidade e pela forma como apazigua os sentimentos mais extremos.
Num concerto com a genial Abertura Leonora de Beethoven e o 
pendor mais teatral da escrita de Schubert, na sua Sinfonia nº 3, 
a direcção fica a cargo do aclamado maestro estónio Olari 
Elts, cuja carreira internacional ficou marcada pela vitória 
nos Concursos Internacionais Jorma Panula, em 1999, 
e Sibelius, em 2000. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Conservatório 
de Música do Porto
VERãO NA CASA

Dom
04.06

Concerto de celebração do 1º Centenário

O Conservatório de Música do Porto é uma escola de referência da rede 
pública do Ensino Artístico Especializado da Música, que recebe actualmente 
mais de 1000 alunos. Instituído pela Câmara Municipal do Porto, a 1 de Junho 
de 1917, funcionou como Escola Municipal até 1972, ano em que passou para 
a alçada do Ministério da Educação. A partir de 1975 ocupou o palacete Pinto 
Leite e em 2008 mudou de instalações para a Praça Pedro Nunes, passando a 
ocupar a ala poente do edifício do antigo Liceu D. Manuel II (Escola Rodrigues 
de Freitas) e um edifício construído de raiz, onde se situam os auditórios, a 
biblioteca, salas do 1º Ciclo, estúdio de gravação e outros equipamentos de 
apoio, imprescindíveis a este tipo de ensino. Em 1992 recebeu a Medalha de 
Mérito Cultural Grau Ouro da Cidade do Porto. Continuando a promover uma 
abertura à comunidade, o Conservatório de Música do Porto comemora 
com este concerto o Centenário da sua Fundação.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 8

229228



Beatriz Pessoa
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
NOVOS VALORES DO JAZZ · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Ter
06.06 

Beatriz Pessoa voz
João Hasselberg contrabaixo e baixo eléctrico
Margarida Campelo teclado e voz
João Lopes Pereira bateria

Cantora e compositora de registo intimista, fresco e suave, Beatriz Pessoa 
tece os seus temas originais entre os universos da pop e do jazz. Fazendo-se 
acompanhar por um grupo de músicos talentosos que desde cedo fazem 
parte do seu percurso, prepara-se para apresentar o seu primeiro EP, de 
nome Insects.

Annette Peacock
CICLO JAZZ · VERãO NA CASA SUPER BOCK

qua
07.06

Há mais de quarenta anos com os olhos postos no futuro, a vocalista, 
multi-instrumentista e compositora Annette Peacock continua, ainda hoje, 
a sua busca por territórios inexplorados. Reconhecida também pelo uso 
pioneiro de sintetizadores, é uma figura lendária da música experimental, da 
electrónica, do avant-garde e das franjas mais exploratórias do jazz, tendo 
durante a sua carreira juntado forças com nomes como Paul Bley, Mick 
Ronson, Chris Spedding, Bill Bruford e até com o surrealista Salvador Dalí. 
Esta será uma das muito raras apresentações ao vivo de Annette Peacock.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior/Júnior -15%
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19:30 Sala 2 
–
€ 10

Patrocinador Verão na Casa 
Super Bock

231230



Sinfónica
O Concerto de Ravel
SÉRIE CLÁSSICA · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Sex
09.06

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Alexander Romanovsky piano 

Paul Dukas La Péri
Maurice Ravel Concerto para piano em Sol maior
–
Camille Saint-Saëns Sinfonia nº 3, Órgão

A sofisticação, exotismo e fantasia da música francesa num concerto 
que assinala a estreia do grande virtuoso Alexander Romanovsky com a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
O bailado La Péri, ou a flor da imortalidade, de Paul Dukas, abre com uma 
extraordinária fanfarra para os metais da orquestra, antecipando as 
mais misteriosas atmosferas musicais que ilustram um mundo de sonho, 
representando na perfeição o Impressionismo que marcou a música 
francesa do início do século XX. Num contraste marcado pelas explosões 
de cor e energia e as nítidas influências do jazz, o Concerto para piano de 
Ravel encerra a primeira parte de forma deslumbrante. A Sinfonia Órgão 
de Saint-Saëns conclui o programa com a grandiosidade e solenidade que 
marcou o período final do Romantismo em França.

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

233232



Piano Caos
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
VERãO NA CASA

Digitópia Collective direcção artística e interpretação

A música electrónica é explorada num concerto em que o Digitópia 
Collective, formação da Casa, levanta o véu sobre as enésimas 
possibilidades de composição em suporte tecnológico. Em destaque 
estão os instrumentos de tecla transformados e surgidos com software, 
equipamentos digitais ou sintetizadores. De guião aberto, decorre uma 
sessão interactiva.

Sinfónica
Sinfonia órgão
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO 
CONCERTOS PARA TODOS · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Dom
11.06

Sáb
10.06

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

Camille Saint-Saëns Sinfonia nº 3, Órgão

E se de repente a orquestra se transformasse num grandioso órgão com 
infindáveis registos, e a ela se juntasse ainda um órgão de verdade e um 
piano tocado a quatro mãos? A ideia só poderia partir de Camille Saint-

-Saëns no seu auge criativo, ele que foi um menino-prodígio do piano, o maior 
organista do seu tempo e um dos mais reputados compositores e maestros 
do Romantismo. E se é certo que esta sua mais 
célebre sinfonia é uma espécie de retrato de 
vida, ela é igualmente uma homenagem 
a Liszt e ao uso de temas cíclicos e aos 
princípios da transformação temática. 
Todo um universo fascinante a descobrir 
com os comentários sempre elucidativos 
de Daniel Moreira e a direcção do maestro 
titular da Orquestra, Baldur Brönnimann.

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

16:00 Sala 2 
–
€ 7,5 
€ 5 (< 18 anos) 
 
* > 3 anos
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quarteto 
António Fragoso
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
MúSICA DE CâMARA · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Ter
13.06

Heloísa Gaspar Ribeiro violino 
Ana Madalena Ribeiro violino
Lourenço Macedo Sampaio viola 
Fernando Costa violoncelo

Maurice Ravel Quarteto de cordas em Fá  
Dmitri Chostakovitch Quarteto de cordas nº 8, em Dó menor

Formado por uma nova geração de talentosos músicos portugueses, 
o quarteto António Fragoso faz a sua estreia na Casa da Música no âmbito 
das celebrações dos 120 anos do nascimento e 100 anos da morte do 
compositor António Fragoso, em 2017/18. Em programa, inclui o quarteto 
de Maurice Ravel, obra escrita no período de vida do compositor português 
que tão influenciado foi pelos impressionistas franceses. 

Ter
13.06

ORquESTRA DE SOPROS DO SECuNDÁRIO 
DA ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL
ORquESTRA SINFóNICA E CORO DA ACADEMIA 
DE MúSICA DE COSTA CABRAL
Luís Carvalhoso direcção musical 
Patrícia Silva direcção coral 

Programa a anunciar

Este concerto representa o culminar de mais um ano lectivo através 
da participação de grande parte do corpo discente da Academia de 
Música de Costa Cabral. O palco da Sala Guilhermina Suggia significa 
que o trabalho a apresentar pelos alunos desta escola deve ser de 
responsabilidade e de enorme qualidade, assemelhando-se ao dos 
verdadeiros músicos profissionais.

Promotor: AMCC

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL 
VERãO NA CASA

19:30 Sala 2 
–
€ 10

21:00 Sala Suggia 
–
€ 7
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“Antoni Wit dirigiu um Lutosławski deslumbrante.”
– The Guardian

Sinfónica
100% Polaco!
SÉRIE DESCOBERTAS · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Sáb
17.06

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Antoni Wit direcção musical
Magdalena Anna Hofmann soprano

Henrik Górecki Sinfonia nº 3
–
Witold Lutosławski Concerto para orquestra

Um belíssimo e comovente programa dá-nos a conhecer obras-primas 
da música polaca do século XX sob a direcção de um dos mais reputados 
maestros da actualidade internacional, o polaco Antoni Wit. A Sinfonia nº 3 
de Górecki, para orquestra e soprano, também conhecida como Sinfonia 
das canções tristes, tem por base três textos sobre a separação entre mães 
e filhos causada pela guerra, marcando o regresso do compositor a uma 
escrita de pendor mais tonal. 
O conhecido Concerto para orquestra de Lutosławski é representativo 
do apogeu do estilo folclorista na Polónia e é a obra de reconhecimento 
internacional do compositor, permanecendo desde a sua estreia no 
repertório das grandes orquestras mundiais.  

21:00 Sala Suggia  
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
 
17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
João Silva

239238



No Reino Waka
SERVIçO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS 
VERãO NA CASA

Dom
18.06

Bruno Estima e Paulo Neto direcção artística e interpretação

Para a selva ser uma animação, tem de haver comunicação. Com 
percussões africanas servidas em doses generosas, um cabisbaixo Leão 
Waka recupera a capacidade de comunicar com os outros animais. Nesta 
exótica consulta de Reinomusicologia, o remédio é a alegria!

10:00, 11:30 
e 16:00 Sala 2 
(3 meses-6 anos)
–
€ 10
Criança+Adulto
€ 7,5  
Segundo 
acompanhante 
> 6 anos

Miguel xavier
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
NOVOS VALORES DO FADO · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Ter
20.06

Miguel Xavier é uma das vozes talentosas da nova geração de fadistas. 
Neste concerto apresenta uma perspectiva singular do fado tradicional 
numa sincera homenagem a nomes como Manuel Almeida, Fernando 
Farinha, Alfredo Marceneiro e António Rocha.  
Vencedor do Concurso de Fado de Lordelo do Ouro, participou nos festivais 
Caixa Ribeira e Caixa Alfama, integrando ainda o elenco de AMÁLIA – Não sei 
porque te foste embora no Coliseu do Porto. 

19:30 Sala 2 
–
€ 10

241240



Orquestra de Câmara 
Portuguesa
VERãO NA CASA SUPER BOCK

Romani 2.0
SERVIçO EDUCATIVO · VERãO NA CASA

Dom
25.06 

Ter
20.06 

Pedro Carneiro direcção musical  

OCP: 10 anos // O Som da Coragem

Da urgência da sua criação, de moto próprio e afirmação contínua, 
passando pela permanente acção de angariação de apoios junto da 
sociedade civil, à perseverança de marcar a diferença pelo fulgor das suas 
interpretações, a OCP celebra a sua primeira década de existência em 2017, 
sob o lema: “Som da Coragem”. Sabendo que o simples acto de fazer música 
é um acto de coragem, lançamos ao nosso público os seguintes desafios: 
Como soa a coragem de criar uma orquestra, em Portugal?
Como soa a coragem da criação dos compositores?
Como soa a coragem dos músicos em palco?
É no âmbito desta celebração que a OCP faz a sua estreia na cidade 
do Porto, na Casa da Música.

Parceria: orquestra de Câmara Portuguesa

Isabel Barros direcção artística e coreografia
Jorge queijo direcção musical
Mafalda Ramos espaço cénico e figurinos
Comunidade Cigana dos Bairros de Matosinhos, Adeima/Câmara 
Municipal de Matosinhos e Balleteatro interpretação

Há nervo, paixão, identidade. Música e dança. Há também a garra dos 
resistentes. Romani 2.0 é a reposição de um espectáculo que celebra 
a cultura cigana, protagonizado por quem a tem no sangue ou lhe sabe 
entender a alma. Moradores de conjuntos habitacionais de Matosinhos, 
músicos profissionais e alunos do Balleteatro formam um corpo intenso, 
de espírito livre a fremir de vida.

18:00 Sala Suggia  
– 
€ 10

21:00 Sala Suggia  
– 
€ 7,5 
€ 5 (< 18 anos) 

Co-produção
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Sinfónica
A Primeira de Brahms
SÉRIE CLÁSSICA · VERãO NA CASA SUPER BOCK 
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRAHMS

Sex
30.06

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Michael Boder direcção musical 

Johannes Brahms Variações sobre um tema de Haydn
Joseph Haydn Sinfonia dos Adeuses
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 1

A história é das mais conhecidas da história da música, assim como 
a sinfonia que leva o número 45 na longa série que Haydn escreveu. 
De acordo com o que o próprio Haydn contou aos seus biógrafos no final 
da vida, no ano de 1772 o Príncipe de Eszterhaza prolongou a sua estadia 
na residência de Verão muito além do que seria de esperar. Saudosos 
da família, os músicos pediram a Haydn para intervir. O compositor, com 
a maior subtileza, acrescentou um adagio no final da sinfonia em que 
os músicos se vão retirando sucessivamente até que ficam apenas dois 
músicos, num claro sinal de que é tempo de terminar. O Príncipe entendeu 
a mensagem e encerrou a estadia no dia seguinte. Com a fabulosa 
homenagem que Brahms prestou a Haydn e a herança de Beethoven na 
escrita de Brahms, este é um programa clássico a não perder. 

“Michael Boder, um intérprete 
poético e misterioso.” 

– Westdeutsche Zeitung

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

quarteto de Cordas 
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Ter
27.06

L. van Beethoven Quarteto de cordas nº 9, op.59 nº 3, em Dó maior 
Edvard Grieg Quarteto de cordas op.27, em Sol menor 

No dia em que se celebra o aniversário do nascimento de Guilhermina 
Suggia, o quarteto de Cordas de Matosinhos presta homenagem ao seu 
extraordinário legado apresentando o mesmo programa com que a grande 
violoncelista portuense se despediu do quarteto Moreira de Sá: estes 
mesmos quartetos de Beethoven e Grieg. O concerto decorreu em Lisboa, 
no Salão do Conservatório Nacional, no ano de 1901. Com apenas quinze 
anos de idade, Suggia foi estudar para a Alemanha e terminou a sua precoce 
colaboração com este prestigiado agrupamento. 

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

Apoio
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Orquestra Energia 
Fundação EDP
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
VERãO NA CASA

Sáb
01.07

Energia é o atributo de um projecto que move inúmeras crianças e jovens, 
soma à sua história novos repertórios e, pela música, promove a inclusão 
social. Mais um ano lectivo cumprido significa, neste concerto, a estreia 
de um programa com obras inéditas, escritas por compositores ligados à 
Casa da Música para as Orquestras Energia Fundação EDP que formam o 
corpo desta grande Orquestra.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 7,5 
€ 5 (< 18 anos) 
 
* > 3 anos07
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Seg
03.07

Fernando Marinho direcção musical
Luís Carvalhoso maestro assistente

Concerto de Encerramento do IV Estágio das Orquestras Infantis e Juvenis

Jovens músicos oriundos de várias academias, conservatórios e escolas de 
música são convidados a participar num estágio intensivo de uma semana 
sob a orientação dos professores da Academia de Música de Costa Cabral 
e do maestro convidado Fernando Marinho, que faz parte deste projecto 
desde a sua criação. O resultado dos anos anteriores tem sido arrebatador 
e estimulante para os jovens que acabam por aperfeiçoar e consolidar 
todos os seus conhecimentos musicais num trabalho de grupo fantástico. 

Promotor: AMCC

21:30 Sala Suggia
–
€ 7

Joana Almeida
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
NOVOS VALORES DO FADO · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Ter
04.07

Joana Almeida foi vencedora do 2º Grande Prémio Nacional do Fado da 
RTP1 com apenas 17 anos, em 2015. Participou no Caixa Alfama e no Caixa 
Ribeira e em actividades culturais do Museu do Fado, integrando o elenco 
que homenageou a fadista Maria Severa. Natural de Felgueiras, os estudos 
levaram-na para Lisboa onde cantou nas casas típicas de fado, no Bairro 
Alto e em Alfama. Joana Almeida transmite emoções e sentimentos a cada 
verso cantado, com uma capacidade de interpretação simples mas também 
muito contagiante. Apresenta na Sala 2 um repertório que revisita alguns 
dos nomes mais importantes da história do fado, sejam eles os intérpretes, 
os poetas ou os compositores. 

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL · VERãO NA CASA

19:30 Sala 2
–
€ 10

251250



Sinfónica
Prémio Suggia
FORA DE SÉRIE · 5º PRÉMIO INTERNACIONAL SUGGIA/FUNDAçãO CASA DA MúSICA
SUGGIA · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Sex
07.07

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Pedro Neves direcção musical 
3 finalistas a anunciar violoncelo

Concertos para violoncelo e orquestra a anunciar

De dois em dois anos a Casa da Música e a cidade do Porto transformam-
-se numa espécie de capital do violoncelo, acolhendo as mais promissoras 
estrelas do chamado instrumento luxuriante que concorrem ao Prémio 
Internacional Suggia em representação das mais prestigiadas escolas e 
conservatórios superiores da Europa. 
Após as provas eliminatórias disputadas em recitais na Sala 2, três finalistas 
disputam o almejado prémio num concerto com a Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música. Esta final tem sido dirigida por maestros cujo 
instrumento de formação foi o violoncelo, não sendo excepção o caso do 
maestro português Pedro Neves. 

CONCERTO DEDICADO AO CENTENáRIO DO CONSERvATóRIO 
DE MúSICA DO PORTO

Apoio Institucional

21:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

253252

Mecenas Prémio Suggia
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Maratona de 
Violoncelistas
MARATONA DE RECITAIS DE VIOLONCELO COM ALUNOS 
DAS ESCOLAS VOCACIONAIS · SUGGIA · VERãO NA CASA

Sáb
08.07

Será porque tem alma dentro, mas um só violoncelo, com o seu timbre grave 
e aveludado, enche uma sala. Mas queremos muitos, por diferentes espaços 
da Casa. Pelo quarto ano consecutivo, e em homenagem a Guilhermina 
Suggia, violoncelistas de todo o país participam numa maratona musical 
votada a um instrumento que pede para ser tocado junto ao corpo.

Concerto de Fim 
de Ano Lectivo
VERãO NA CASA 

Dom
09.07

Academia A Pauta: 20 anos a educar através da música

É o momento de apresentar o resultado final de um ano de aprendizagem, e 
os artistas principais são os pequenos instrumentistas. A Academia A Pauta 
celebra os seus 20 anos apresentando as classes de violino e violoncelo, 
num espectáculo cheio de alegria, rigor e qualidade, com a participação 
de ex-alunos da escola. A Academia tem tido um papel relevante no ensino 
instrumental, baseando-se na filosofia de Shinichi Suzuki, que considera 
todas as crianças capazes de aprender um instrumento musical. Contando 
actualmente com mais de 100 jovens instrumentistas, com idades 
compreendidas entre os dois anos e meio e os 18 anos, oferece cursos de 
violino, violoncelo e canto, assim como cursos específicos para adultos.

Promotor: escola A Pauta

18:00 Sala Suggia 
– 
€ 12 
€ 6 (< 18 anos) 
– 
Cartão Amigo -25%

10:00-18:00 
Vários espaços 
–
€ 1,5
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Sonópolis
SERVIçO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 
VERãO NA CASA

II EurSax – Congresso 
Europeu de Saxofone
VERãO NA CASA

Dom
16.07

Sam Mason e Tim Steiner direcção musical
xII Curso de Formação de Animadores Musicais, Outros interpretação

A cidade gosta de si própria, celebrando-se num palco cheio. Sob este 
conceito, Sonópolis reúne comunidades e gerações, culturas e estéticas, 
músicos amadores e profissionais. É o espectáculo da diversidade, surgido 
de vários projectos artísticos, sociais ou formativos por nós realizados ao 
longo do ano.

18:00 Sala Suggia 
– 
Entrada Livre 
 
* > 3 anos

Ter-
Sex
11-
14.07

11.07 
O saxofone no Jazz

12.07
O saxofone a solo com orquestra sinfónica

13.07
O saxofone a solo com ensemble de música 
contemporânea e percussão

14.07
O saxofone a solo com banda sinfónica

Motivado pela celebração dos 200 anos do nascimento de Adolph Sax, 
o I Congresso Europeu de Saxofone teve lugar em Cuidad Real, Espanha, 
entre os dias 1 e 4 de Maio de 2014, organizado pela Associação de 
Saxofonistas Espanhola. Os principais objectivos do EurSax são a partilha 
de conhecimentos pedagógicos entre escolas europeias, a investigação 
musicológica e industrial acerca do instrumento, bem como a promoção 
da nova composição contemporânea para saxofone. A organização 
portuguesa, no Porto, através da APS – Associação Portuguesa do 
Saxofone, foi a escolhida para albergar o II EurSax.
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Concurso Internacional 
Santa Cecília
VERãO NA CASA SUPER BOCK

Dom
23.07

ORquESTRA  FILARMóNICA PORTuGuESA
Osvaldo Ferreira direcção musical

3 Concertos para piano e orquestra
Provas finais e entrega de prémios

Ao longo de uma semana, a Casa da Música acolhe as provas do 19º Concurso 
Internacional Santa Cecília transformando-se na capital do piano para 
dezenas de pianistas de todo o mundo. Os três pianistas apurados para a final 
interpretam uma obra do repertório concertante e serão acompanhados 
pela Orquestra Filarmónica Portuguesa sob a direcção do maestro Osvaldo 
Ferreira. O concerto inclui a cerimónia de atribuição de prémios, durante a 
qual será anunciado o vencedor. 

18:00 Sala Suggia 
–
€ 10

Combo Prémio 
Jovens Músicos
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
NOVOS VALORES DO JAZZ · VERãO NA CASA SUPER BOCK

Ter
18.07 

João Barradas acordeão 
Ricardo Marques contrabaixo
Guilherme Melo bateria 
Eduardo Cardinho vibrafone
Gonçalo Melo guitarra 
António Fernandes guitarra

Entre as várias categorias a concurso no Prémio Jovens Músicos 2016, o jazz 
esteve representado com a categoria Jazz Combo, na qual foi vencedor o grupo 
Home liderado pelo virtuoso do acordeão João Barradas – um músico que 
está a conquistar também os palcos à escala global, tendo vencido inúmeros 
concursos internacionais tanto na área da música erudita como do jazz. Grava 
para a editora nova-iorquina Inner Circle Music e tem colaborado com diversos 
músicos de renome. Todos os restantes membros do grupo são licenciados em 
jazz pelas Escolas Superiores de Música do Porto e de Lisboa, sendo vários os 
que têm conquistado prémios e gravado álbuns em nome próprio.
 

19:30 Sala 2 
–
€ 10
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Encontro de Bandas 
Filarmónicas
VERãO NA CASA SUPER BOCK

Sáb+ 
Dom
29+ 
30.07

 O tradicional Encontro de Bandas Filarmónicas regressa à Casa da 
Música para saudar o público com um pouco do ambiente vivido nas 
grandes romarias que percorrem o país nesta altura do ano. Começando 
com a arruada no exterior do edifício, é no palco da Sala Suggia que 
ecoará o melhor do repertório filarmónico. Ao longo de dois dias, esta é 
uma oportunidade para se ouvir o trabalho de algumas formações que 
levam muito a sério a prática musical e o ensino de jovens instrumentistas, 
numa Casa que se torna também ponto de encontro para as trocas de 
experiências entre “músicos filarmónicos”.15:00 Sala Suggia 

–
Entrada Livre

qua
27.07 

ORquESTRA SINFóNICA DE JOVENS DA ACADEMIA 
DE MúSICA DE COSTA CABRAL
Luís Carvalho direcção musical 
Bernardo Soares piano

Duarte Pestana/Luís Carvalho Arco-Íris 
Sergei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra n.º 2, op.18 
Gustav Holst Os Planetas, op.32 

Concerto de Encerramento do IV Estágio Nacional 
da Orquestra Sinfónica de Jovens AMCC

A Academia de Música de Costa Cabral encerra a actividade do ano lectivo 
2016/2017, à semelhança dos anos transactos com um programa sinfónico 
de grau elevadíssimo. Sob a orientação do maestro convidado portuense 
Luís Carvalho, prestigiado maestro do nosso panorama musical nacional, 
os jovens instrumentistas da orquestra terão a árdua tarefa de trabalhar 
obras de Holst e Rachmaninoff que são verdadeiros ícones do repertório da 
música sinfónica. O pianista e professor da AMCC Bernardo Soares coloca 
em palco toda a sua energia e expressividade na interpretação de um 
cânone do repertório concertístico. A obra do compositor português Duarte 
Pestana, numa versão arranjada pelo próprio maestro convidado, abre o 
programa com o intuito de lhe dar todas as cores que dele se espera.

Promotor: AMCC

21:30 Sala Suggia
–
€ 7

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL · VERãO NA CASA

261260



Irvine Welsh

You CAN’T 
LIE To 

YouR SouL



Jovem Orquestra 
Portuguesa
VERãO NA CASA 

Pedro Carneiro direcção e marimba 
Maria Diz oboé 
Telmo Costa clarinete
Ruben Valério tuba
Beatriz Cortesão harpa 
José Trigo contrabaixo

Carl Maria von Weber Abertura Der Freischütz, op.77
Obra em estreia a anunciar
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 3

A JOP é a representante de Portugal da European Federation of National 
Youth Orchestras (EFNYO), onde encontra o espaço para desenvolver 
e promover os melhores e mais empenhados jovens instrumentistas, 
na Europa e no Mundo. Depois da sua estreia internacional no Festival 
Kultursummer em Kassel (2014), estreou-se com jovens solistas portugueses 
e a Sagração da Primavera na Konzerthaus de Berlim (2015), no prestigiante 
festival Young Euro Classic, onde regressa em 2017. Em 2016, esteve na 
Roménia, onde se apresentou na estância de Sinaia e no Ateneu Romeno de 
Bucareste. A JOP foi fundada em 2010 pela Orquestra de Câmara Portuguesa.

Promotor: JoP/oCP

Ter
29.08
19:30 Sala Suggia 
–
€ 10

 08
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W. Shakespeare

IF MuSIC
bE ThE Food 

oF LoVE, 
PLAY oN



09
Setembro

Aniversário
na Casa

Queres uma festa diferente? Surpreende os teus amigos e escolhe  
tu o tipo de festa que gostarias de partilhar com eles.  

A Casa da Música está à tua espera para te oferecer um percurso cheio 
de surpresas, música e boa disposição. Traz os teus convidados e vem 

viver connosco a melhor aventura do teu aniversário

Aniversário na Casa
(crianças entre os 4 e 12 anos)
–
Contactos/ Reservas:  
+351 220 120 210 / +939 030 108 
aniversarios@casadamusica.com



Concertos na Avenida
VERãO NA CASA SUPER BOCK

Sex
08.09

MãO MORTA & REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Pedro Neves direcção musical 

Temas dos Mão Morta com arranjos de Telmo Marques

Depois do sucesso absoluto que foi a digressão nacional deste projecto, 
o Remix Ensemble reencontra-se com os Mão Morta num mesmo palco, 
desta vez na Avenida dos Aliados, para um concerto oferecido à cidade. 
Os arranjos originais de Telmo Marques percorrem a discografia da banda 
mais icónica do circuito alternativo do rock nacional, juntando na perfeição 
linguagens aparentemente tão diversas. Desde os já clássicos “Facas 
em Sangue”, “Berlim” e “Destilo ódio” até aos mais recentes “Pássaros a 
esvoaçar”, “Tiago Capitão” e “Hipnose de Suicídio”, o alinhamento é uma 
viagem pelos universos sugestivos da lírica de Adolfo Luxúria Canibal.

Co-produção: theatro Circo

22:00 Avenida 
dos Aliados 
–
Entrada Livre

271270

Co-produção



Concertos na Avenida
VERãO NA CASA SUPER BOCK

Sáb
09.09

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical

Jacques Offenbach Abertura de Orfeu nos Infernos
Pietro Mascagni Intermezzo de Cavalleria Rusticana
Edvard Grieg De manhã, de Peer Gynt  
Piotr I. Tchaikovski Valsa das flores, de O Quebra-Nozes
Emmanuel Chabrier España
Adolfo Mejía Acuarela
José Pablo Moncayo García Huapango
Joly Braga Santos Dança dos rapazes e raparigas que enchem o largo, de Alfama   
George Gershwin Abertura de Girl Crazy
John Williams Tema de Star Wars
  
A Orquestra Sinfónica despede-se do Verão com um concerto ao ar livre 
preenchido por êxitos inesquecíveis da música sinfónica. A alegria do 
Can-can de Offenbach contrasta com o emocionante Intermezzo de uma 
das mais célebres óperas italianas, a Cavalleria Rusticana de Mascagni. 
Inscrito na memória colectiva encontra-se também o emblemático solo de 
flauta do andamento De Manhã de Grieg, uma evocação do nascer do dia 
que se tornou uma das páginas mais conhecidas e sedutoras do repertório 
orquestral. Várias melodias que marcaram a história da canção americana 
e do jazz ouvem-se na Abertura de Gershwin para um dos seus musicais de 
sucesso para a Broadway. O brilho das danças latinas de Chabrier, Mejía e 
Moncayo concorrem com uma dança característica de Joly Braga Santos, 
num programa que encerra com um dos temas mais emblemáticos do 
cinema: Star Wars.

22:00 Avenida 
dos Aliados 
–
Entrada Livre

273272

Co-produção



Concurso Internacional 
Santa Cecília
FIM DE TARDE

Ter
12.09

Lucas Thomazinho piano

Carl Czerny Variações sobre um tema de Rode, La Ricordanza
Radamés Gnattali Negaceando (choro) e Vaidosa (valsa)
Nicolai Kapustin Variações op.41
Robert Schumann Estudos sinfónicos op.13

Natural de São Paulo, Lucas Thomazinho conquistou diversos primeiros 
prémios no Brasil desde os nove anos de idade. Apresenta-se na Casa da 
Música como laureado da 18ª edição do Concurso Internacional Santa 
Cecília, que venceu no Porto com apenas 21 anos. Num recital integrado numa 
digressão europeia, interpreta obras extremamente apelativas para o grande 
público, como as variações sobre o expressivo tema de La Ricordanza,  obras 
românticas de inspiração popular brasileira ou, ainda, escritas sob a influência 
do jazz. O programa culmina com os Estudos Sinfónicos de Schumann.

qui
14.09

Laureados das xI Olimpíadas Musicais

A Academia de Música de Costa Cabral organiza anualmente um concurso 
interno extremamente participado pelos seus alunos que conta com 
diversas etapas e provas. Os melhores terão pela primeira vez e como 
prémio acrescido a oportunidade de se apresentarem na Sala 2 da Casa 
da Música. Espera-se que este concerto sirva igualmente de rampa de 
lançamento para uma carreira musical de muitos jovens que têm passado 
pela AMCC ao longo dos últimos anos e que pouco a pouco se vêm 
afirmando cada vez mais no meio musical.

Promotor: AMCC

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL

19:30 Sala 2 
–
€ 10

21:00 Sala Suggia 
–
€ 7
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Sinfónica
Shakespeare na Música
SÉRIE CLÁSSICA

Sex 
15.09 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Carlos Izcaray direcção musical 

William Walton Prelúdio de Ricardo III 
Piotr I. Tchaikovski The Tempest (Abertura Fantasia)
–
Sergei Prokofieff Suite de Romeu e Julieta 

Ao longo dos séculos, o bardo inspirou gerações de compositores a criar 
arte nos mais variados géneros e formas de expressão. Na música, das 
peças de cena para o teatro à ópera, passando por inúmeros poemas 
sinfónicos ou simples peças para piano, Shakespeare é uma referência 
incontornável no processo criativo de muitos compositores. Este programa 
apresenta algumas dessas obras mais 
famosas, da autoria de Tchaikovski 
e Prokofieff, prestando homenagem 
às mais célebres peças teatrais 
de Shakespeare e incluindo o 
prelúdio que William Walton 
escreveu para a banda 
sonora do filme Richard III 
de Laurence Olivier. 

Sinfónica
Romeu e Julieta
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
17.09

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Carlos Izcaray direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Sergei Prokofieff Suite de Romeu e Julieta

As suites do bailado Romeu e Julieta ilustram diversos momentos da famosa 
história de Shakespeare, dando a conhecer os seus principais protagonistas 
com ambientes adequados à descrição das suas personalidades. Os 
momentos-chave e mais aliciantes da história também estão retratados, 
como o baile em casa dos Capuletos, a cena do varandim, a dança de amor 
ou o enterro de Julieta. Com os comentários de Rui Pereira 
e os exemplos musicais da Orquestra Sinfónica, 
somos levados a conhecer a versão musical de 
Prokofieff sobre a mais bela e famosa história 
de amor da literatura mundial. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10 
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

©
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Humor 
         na 
        música
  19-26 Setembro



Não nos restam dúvidas sobre o poder emocional da música e sobre 
os efeitos que pode causar nos seus ouvintes. Na narrativa Humor 
na Música propomo-nos rir com a música e ver até que ponto pode 
afectar o nosso humor. Mas esta é também uma forma de olharmos 
as idiossincrasias de ser músico, de vermos o olhar crítico dos 
compositores sobre a sua própria arte. Os exemplos são muitos e 
muito diversos. Mozart goza com os aprendizes e os seus erros mais 
grosseiros, enquanto Kagel leva um timpaneiro à beira da loucura. 
Luís Tinoco cria um spam musical, Brecht centra a nossa atenção 
no importante virar de página que sempre nos passa despercebido. 
Zimmermann, por seu turno, propõe-nos um bailado negro, em 
contraponto ao humor negro. Já Toch e Cage propõem corais falados 
com textos no mínimo divertidos. Haydn leva-nos ao encontro de uma 
personagem de uma das suas peças teatrais e a um célebre exemplo 
do seu refinado humor pessoal, enquanto a compositora irlandesa 
Siobhán Cleary lança o desafio ao Coro de cantar um sem fim de trava-

-línguas. Muito fica por contar sobre esta narrativa, apenas para não 
estragar a piada.
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Remix
Notas de Humor
HUMOR NA MúSICA

Ter
19.09

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 
Ales Klancar trompete
Jorge Prendas narrador

George Brecht Sinfonia nº 2 (1962. Fluxversion 1)
Salvatore Sciarrino Da un divertimento
Francesco Filidei Ballatta nº 5, Carnevale, para trompete e ensemble
–
Luís Tinoco Spam!
Mauricio Kagel Finale mit Kammerorchester

Uma peça de Luís Tinoco criada a partir de textos de spam electrónico, uma 
sinfonia de Brecht em que o maestro e os músicos não se podem dar ao luxo 
de falhar uma única viragem de página, um divertimento que supostamente 
ficou inacabado, uma cena carnavalesca digna do melhor desfile musical e a 
peça que Mauricio Kagel escreveu para celebrar os seus 50 anos com uma 
boa disposição inqualificável, são motivos de sobra para não perder este 
concerto programado para celebrar o humor na música.

19:30 Sala Suggia 
–
€ 13
€ 15 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

283



Sinfónica
Piadas Musicais
SÉRIE DESCOBERTAS · HUMOR NA MúSICA

Sáb
23.09

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Sylvain Cambreling direcção musical 
Jean-François Lézé tímpanos

W.A. Mozart Uma piada musical
Bernd Alois Zimmermann Musique pour les soupers du Roi Ubu
–
Mauricio Kagel Concerto para tímpanos e orquestra
Thomas Adès Danças de Powder her Face

Há o humor negro e há o ballet noir de Zimmermann. É quase certo que 
nenhuma outra obra usa a arte da citação com tanto humor e de forma 
tão bem concebida como o Musique pour les soupers du Roi Ubu, uma 
partitura de uma imaginação surpreendente e com a invulgar capacidade 
de deixar o ouvinte com um sorriso nos lábios. Thomas Adès explora a 
noção do ridículo nos meandros de um escândalo sexual na ópera Powder 
her Face, alcançando detalhes descritivos através da música que foram 
considerados escandalosos pela crítica.  
E num concerto que começa com uma 
piada clássica do Sr. Mozart, já imaginou 
se o timpaneiro enlouquece e perde 
literalmente a cabeça? Não perca por 
nada esse momento.   

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%  
 
17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
João Silva

Coro
Rrrrrrrir
HUMOR NA MúSICA

Dom
24.09

CORO CASA DA MúSICA
Paul Hillier direcção musical 

Ernst Toch Spoken Music 
Siobhán Cleary Theophilus Thistle And The Myth of Miss Muffet 
John Cage Story 
Mauricio Kagel …Rrrrrrr…

O texto de Gertrude Stein, “The world is round”, já é por si só bem divertido, 
mas ouvi-lo narrado em Story de John Cage é uma experiência inesquecível. 
Este tipo de corais falados, técnica sempre espectacular que cria um efeito de 
discurso polifónico, é uma invenção do compositor alemão Ernst Toch. A sua 
Spoken Music, estreada em 1930, teve um enorme sucesso desde a primeira 
hora e inclui o andamento extremamente célebre Fuga da Geografia.    
O texto deu o título à obra. E assim já se pode imaginar uma parte da 
sonoridade de Rrrrrrr… de Mauricio Kagel, um conjunto de sete peças vocais 
de grande originalidade e efeito surpreendente. Mas para toda a diversidade 
que um coro pode ilustrar, faltaria ainda incluir uma obra feita de trava-

-línguas em vários idiomas. A ideia partiu da compositora irlandesa Siobhán 
Cleary e deu origem a Theophilus Thistle And The Myth of Miss Muffet, uma 
divertida peça estreada recentemente sob a direcção de Paul Hillier. 

18:00 Sala Suggia 
–
€ 12
€ 14 Premium  
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%   
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Ter
26.09
19:30 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
Laurence Cummings direcção musical 

W.A. Mozart Uma piada musical
Joseph Haydn Sinfonia dos Adeuses
–
Joseph Haydn Abertura e Final da Sinfonia nº 60, O Distraído
W.A. Mozart Sinfonia nº 29

Uma piada musical de Mozart continua a representar um mistério na 
história da música. A quem se destinava esta música, cheia de notas 
‘erradas’ e hilariante no seu fluxo musical? qual dos seus pares parodiava 
Mozart? A peça continua hoje em dia a provocar um sorriso a quem a ouve 
e sobretudo a quem a toca. Efeito de boa disposição cria igualmente a 
Sinfonia nº 29, considerada uma das mais alegres e conhecidas de Mozart. 
Foi obviamente com refinado sentido de humor que Haydn encontrou forma 
de dizer ao seu patrono que os músicos precisavam de férias. No final da 
Sinfonia dos Adeuses, os músicos vão saindo do palco como quem diz: 
já chega, preciso descansar!  O mesmo motivo que abre esta sinfonia é 
amplamente citado na Sinfonia 60, escrita a partir de materiais da música 
de cena para a peça teatral O Distraído, cujo nome deixa adivinhar o tom 
divertido com que se sucedem inúmeras desventuras. 

Barroca
Humor Clássico
HUMOR NA MúSICA

O bilhete conjunto Jantar + Concerto permitelhe, de forma cómoda e acessível,  
jantar no Restaurante Casa da Música e assistir a um concerto.
Consulte no site da Casa da Música os diferentes menus associados a cada concerto.
Esperamos por si.

Jantar+Concerto
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10
Outubro

Sinfónica
War Requiem
FORA DE SÉRIE · DIA MUNDIAL DA MúSICA

Dom
01.10

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
CORO NACIONAL DE ESPANHA
CORO INFANTIL CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Anna Shafajinskaia soprano
Barry Banks tenor
Johannes Kammler barítono

Benjamin Britten War Requiem

No ano em que a Casa da Música dedica o seu tema à música britânica, 
não poderia faltar na programação o grandioso e comovente War Requiem, 
de Benjamin Britten. Em palco está um elenco reconhecido de solistas 
internacionais, o Coro Nacional de Espanha, o Coro Infantil Casa da Música e a 
Orquestra Sinfónica sob a direcção do seu maestro titular Baldur Brönnimann.
O War Requiem foi escrito para a inauguração da Catedral de Coventry, 
construída após a destruição do templo do século 
XIV por bombardeamentos da Segunda Grande 
Guerra. Britten utilizou o texto da missa de 
mortos e intercalou-o com poemas de Wilfred 
Owen, o poeta vítima da Primeira Grande 
Guerra. O resultado foi simultaneamente 
majestoso e íntimo, resultando numa obra de 
grande sucesso e que continua a celebrar-se 
regularmente em todo o mundo. 

18:00 Sala Suggia  
–
€ 25
€ 27 Premium 
–

Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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José Pereira violino
Ana Pereira violino
Trevor McTait viola
Filipe quaresma violoncelo

António Durães actor
Vanessa Pires e Tiago Manuel da Hora direcção e produção

No Verão de 1917, num spa de Moravian chamado Luhacovice, onde a vida 
continuava normal apesar da guerra no resto da Europa, um homem casado 
de 63 anos de idade conheceu uma mulher casada de 25 e apaixonou-se 
por ela. Poderia ter-se transformado num romance de férias. Poderia ter 
sido uma paixão inocente e transitória. Mas esse homem era o compositor 
Leoš Janáček, ferozmente apaixonado e obsessivo.  A mulher era Kamila 
Stösslová, dona de casa fiel, sem saber lidar com as atenções deste homem 
mais velho. O resultado foi que nada aconteceu. Mas nos 11 anos seguintes, 
Janáček escreveu-lhe (e, ocasionalmente, ao seu marido) mais de mil cartas 
que documentam uma história bizarra de afecto 
retido. Apenas um beijo foi dado, em Agosto de 
1927, 10 anos após o primeiro encontro.
A leitura de algumas cartas intercalada com 
os 4 andamentos do quarteto de cordas 
demonstra bem a ligação entre a música 
e a vida íntima do compositor.

Joana Gama 
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
03.10

Sex-
Sáb
06+
07.10

Joana Gama piano

Amílcar Vasques-Dias Lume de Chão
Fernando Lopes-Graça Viagens na Minha Terra
 

Viagens na Minha Terra de Fernando Lopes-Graça, cujo título nos remete 
para a obra homónima de Almeida Garrett, dá o nome a este recital. Apesar 
dos cinquenta anos que separam esta obra de Lume de Chão, de Amílcar 
Vasques-Dias, e ainda que as abordagens e estilos de composição sejam 
consideravelmente díspares, nota-se um especial interesse por parte dos 
dois compositores em retratar de forma pessoal o nosso país. Somos levados 
a esta viagem por Portugal na interpretação de Joana Gama, uma pianista 
reconhecida pela solidez do seu pianismo e pelas criteriosas e coerentes 
escolhas dos seus programas. 

Parceria

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

20:00 
restaurante 
Casa da Música 
– 
€ 45 

Jantar Encenado
Intimate Letters – Cartas 
íntimas de Leoš Janáček
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Outono 
em Jazz
Outubro



O Outono em Jazz é um momento alto do Ciclo de Jazz, concentrando 
uma série de propostas imperdíveis sem um foco específico em 
qualquer tendência estilística. Assume-se assim aquela que é uma das 
facetas mais características deste género: o cruzamento de territórios 
e a absorção das mais variadas influências da contemporaneidade. 
A programação dos anos anteriores é um sinal do que podemos esperar 
para 2017, passando por figuras icónicas do jazz mas abraçando 
igualmente o blues, a soul, o funk ou a música popular brasileira, 
reunindo diferentes músicas e diferentes públicos.
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Remix
Canções sem Palavras
SÉRIE DESCOBERTAS

Ter 
10.10

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Ryan Wigglesworth direcção musical 
Claire Booth soprano

Sir Harrison Birtwistle Tragoedia
Oliver Knussen Requiem – Songs for Sue
–
Julian Anderson Alhambra Fantasy
Oliver Knussen Songs without voices
George Benjamin At first light

Considerada uma peça clássica da literatura de música de câmara 
moderna, Tragoedia remete-nos para as tragédias gregas clássicas e os 
instrumentos são tratados como personagens com o rasgo de génio que 
se reconhece a Harrison Birtwistle. Oliver Knussen é uma das figuras mais 
destacadas da cena musical britânica da actualidade, tendo uma brilhante 
carreira enquanto maestro e compositor. Songs without voices são canções 
sem palavras para os diferentes instrumentos do ensemble. Já o seu 
recente Requiem, em memória de Sue Knussen, é escrito para soprano 
e ensemble com base em poemas de diversos escritores, sendo uma peça 
que, apesar da sua brevidade, tem uma intensidade emocional rara.
A homenagem de Julian Anderson ao Palácio de Alhambra, sob a forma 
de uma fantasia, foi dedicada ao compositor Gérard Grisey, uma das figuras 
centrais da música espectral e uma forte referência na escrita da peça 
At first light, de George Benjamin. 

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle VII

19:30 Sala Suggia 
–
€ 13
€ 15 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Sinfónica
quadros Britânicos
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
14.10

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Ryan Wigglesworth direcção musical 
Claire Booth soprano

Benjamin Britten Four Sea Interludes e Passacaglia, de Peter Grimes
Ryan Wigglesworth Augenlieder
–
George Benjamin Dance Figures
Oliver Knussen Flourish with Fireworks
Ryan Wigglesworth Études-Tableaux 

O jovem maestro, pianista e compositor Ryan Wigglesworth tomou 
de rompante a cena musical britânica, sendo actualmente Maestro 
Principal Convidado da Orquestra Hallé e Compositor em Residência 
da English National Opera. No concerto em que se estreia à frente 
da Orquestra Sinfónica Casa da Música, apresenta um programa 
exclusivamente britânico, com obras de George Benjamin e Oliver Knussen, 
e duas composições suas em estreia nacional. Considerada a obra de 
consagração mundial de Benjamin Britten, a 
ópera Peter Grimes tem nos seus Interlúdios 
marinhos evocações extremamente 
sugestivas da natureza, enquanto na 
Passacaglia demonstra o poder descritivo 
da música na sua vertente mais trágica.  

“Wigglesworth foi um exemplo de clareza, 
quer no seu pulso, quer na concepção, 
estando igualmente bem nos desafios 
psicológicos da Passacaglia.” 

– The Telegraph

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Apoio

©
 B

en
ja

m
in

 E
al

ov
eg

a

299298



Banda Sinfónica 
Portuguesa
OUTONO EM JAZZ

Dom
15.10

Henrie Adams direcção musical
Astrid Crone soprano

A Banda Sinfónica Portuguesa apesenta um programa associado às 
linguagens do jazz com dois convidados especiais que vêm de Espanha 

– embora naturais da Holanda. O maestro Henrie Adams foi titular da 
orquestra de câmara Sinfonietta em Maastricht, mas faz parte do panorama 
musical espanhol desde a década de noventa: é Director Principal da 
Orquestra Sinfónica de Castellón e Director Adjunto da Banda Municipal 
de Barcelona e trabalha regularmente com inúmeras formações, entre 
bandas e orquestras sinfónicas. Como maestro titular da Banda Sinfónica 
e Orquestra da Sociedade Musical “La Artística” de Buñol, ganhou o 
Campeonato Mundial de Kerkrade (Holanda) em 2001. A cantora e bailarina 
Astrid Crone tem uma ligação antiga ao repertório da Broadway, estando 
igualmente à vontade no repertório barroco, na música ligeira e no jazz.

12:00 Sala Suggia 
–
€ 10
€ 12 Premium 

Cátia de Oliveira
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
NOVOS VALORES DO FADO

Ter
17.10

Depois de editar o primeiro álbum com apenas 12 anos, Cátia de Oliveira 
começou a ser reconhecida um pouco por todo o país. Partilhou o palco 
com importantes nomes do fado e foi a vencedora do Concurso de Fado de 
Lordelo do Ouro. Apresentou-se no Música e Companhia Caffé, Cine-Teatro 
Batalha e integrou o elenco do restaurante típico Mal Cozinhado, uma das 
mais famosas casas de fado do país. Participou na Gala de Fado do Cine-

-Teatro Batalha e em programas de televisão e rádio.  Actualmente canta 
nas principais Casas de Fado do Porto e de Lisboa, incluindo a Casa da 
Mariquinhas, Fora de Moda, Mesa de Frades e Adega dos Fadistas.

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

301300



Sinfónica
Sinfonia Alpina
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
20.10 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Michael Sanderling direcção musical 

Richard Strauss Sinfonia Alpina

A Sinfonia Alpina foi um acrescento tardio ao ciclo de poemas sinfónicos 
que tinha dominado a primeira fase da carreira de Richard Strauss. Está 
escrita sumptuosamente para uma orquestra de 100 ou mais elementos 
e, fora do palco, um grupo extra de metais. Contudo, este 
colectivo é essencialmente usado não para produzir 
poder sonoro, mas para gerar cores em constante 
variação num equilíbrio perfeito e consistente. 
Daí a observação de Strauss durante os ensaios: 

“Agora finalmente aprendi a orquestrar.”
A sinfonia descreve uma escalada de montanha 
ao longo de um dia, começando antes do 
amanhecer, encontrando dificuldades na 
subida e regressando numa tempestade. 
Com uma dramaturgia absolutamente 
fabulosa, a Sinfonia é apresentada sob a 
direcção do aclamado maestro alemão 
Michael Sanderling. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Benjamin Grosvenor
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP

Sáb
21.10 

Benjamin Grosvenor piano

J.S. Bach Suite Francesa nº 5  
Johannes Brahms Quatro peças op.119, 
intercaladas por Hommage à Brahms de Brett Dean
– 
Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un Faune 
(arr. Borwick/Copeland)  
Alban Berg Sonata 
Maurice Ravel Gaspard de la nuit

Já considerado o grande representante do pianismo britânico da 
actualidade, o jovem Benjamin Grosvenor é presença regular nas mais 
prestigiadas salas de concerto mundiais. Conhecido por uma técnica 
irrepreensível e a capacidade de reproduzir as mais surpreendentes 
sonoridades com o menor esforço, é igualmente apreciado pelos 
programas extremamente imaginativos e coerentes 
que sempre apresenta. A sua estreia no Ciclo de 
Piano da Casa da Música em 2015 representou um 
enorme sucesso. O pianista britânico está agora 
de regresso com um fabuloso programa que se 
estende de Bach à música dos nossos dias, e 
que inclui a preciosa transcrição para piano 
do Prelúdio à sesta de um fauno, de Debussy. 
Num crescendo de virtuosismo, o recital 
encerra com o transcendente Gaspard 
de la nuit, de Ravel.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

“O ténis tem Andy Murray e o piano 
Benjamin Grosvenor. Ele representa a 
nossa equipa pianística da Grã-Bretanha.” 

– The Telegraph 
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Sinfónica
Passeio nos Alpes
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
22.10 
12:00 Sala Suggia 
–
€ 10
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

quarteto Verazin
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS · MúSICA DE CâMARA

Ter
24.10

L. van Beethoven Quarteto op. 18 nº 3
Joly Braga Santos Quarteto nº 2 em Lá menor
Hugo Wolf Serenata Italiana 
 
O quarteto Verazin, agrupamento residente do Festival Internacional 
de Música da Póvoa de Varzim (FIMPV), apresentou-se oficialmente 
pela primeira vez em Julho de 2007. No âmbito do FIMPV, participou nas 
masterclasses dos quartetos Prazak, Fine Arts, Pavel Haas, Ardeo e Ebène 
e trabalhou com Vladimir Mendelssohn e Jacek Klimkiewicz, na Folkwang 
Hochschule de Essen. Tem sido orientado pelos Professores Ryszard 
Wóycicki, Ana Bela Chaves, Radu Ungureanu e Pavel Gomziakov. Estreou o 
Quarteto nº 2 – Movimentos do Subsolo de António Pinho Vargas e Verazin 
nº 1 de Carlos Azevedo. 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Michael Sanderling direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

Richard Strauss Sinfonia Alpina

Poderá esta Sinfonia ser a banda sonora ideal para um passeio nos Alpes? 
Depende do percurso e do horário. Para Richard Strauss o passeio começou 
ainda antes da alvorada. O caminhante prosseguiu em direcção à floresta, 
deliciou-se com uma cascata de águas cristalinas, passeou nos prados floridos  
e ficou encantado com os prados alpinos. Perdeu-se, depois, no bosque, 
passando por diversos perigos, mas tudo valeu a pena para ficar deslumbrado 
com a vista quando alcançou o cume. O aumento do nevoeiro foi um anúncio 
da tempestade que marcou o regresso de um passeio que terminou já noite 
dentro. Com os exemplos da Orquestra Sinfónica e os comentários de Daniel 
Moreira, seguiremos esta verdadeira aventura nos Alpes. 

305304



Sinfónica
Concerto de Halloween
FORA DE SÉRIE

Sáb
28.10

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Stefan Blunier direcção musical 

Modest Mussorgski Uma Noite no Monte Calvo
Franz Liszt Valsa Mephisto nº 2
Charles Ives Halowe’en
Antonín Dvořák Bruxa do Meio-Dia
Camille Saint-Saëns Dança Macabra
Paul Dukas O Aprendiz de Feiticeiro

Não vão faltar bruxas, personagens diabólicos e muitos feitiços naquele que é 
o primeiro concerto de Halloween na Casa da Música. As obras em programa 
são justamente célebres e plenas de efeitos sonoros deslumbrantes, com 
melodias extremamente famosas e imediatamente reconhecíveis. Do 
encontro de feiticeiras no Monte Calvo às desventuras de um Aprendiz de 
Feiticeiro – partitura eternizada no filme Fantasia da Disney –, o programa 
é verdadeiramente empolgante e promete um final de dia bem passado na 
companhia da Orquestra Sinfónica Casa da Música.

18:00 Sala Suggia  
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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À Volta 
do Barroco
31 Outubro - 14 Novembro



Em Ano Britânico na programação da Casa da Música, o Festival 
À Volta do Barroco não podia deixar de centrar a sua programação na 
tradição secular de bem cantar. Um dos agrupamentos vocais mais 
conceituados a nível mundial, The Tallis Scholars, é o convidado de 
honra para encerrar o Festival. A ilustração do período de ouro da 
polifonia com os grandes mestres ibéricos e britânicos está a cargo do 
Coro Casa da Música sob a direcção do aclamado maestro britânico 
Paul Hillier. O mais célebre Requiem de sempre, da autoria de Mozart, 
é figura de cartaz num festival que inclui a grande música para cravo 
escrita ao estilo inglês pelos maiores mestres do Barroco, ou um 
programa da Orquestra Barroca em homenagem à produção musical 
de Handel para os teatros londrinos. A grande invenção concertante 
do Barroco é testemunhada pela Orquestra Barroca e revisitada pelo 
Remix Ensemble sob o cunho criativo de grandes compositores da 
actualidade. Sinfonias célebres de Mozart e Haydn despedem-se 
do Barroco anunciando o Classicismo, naquela que é a mais antiga 
narrativa da Casa da Música e uma das favoritas do grande público. 
Venha celebrar o Barroco e o produto da sua influência ao longo dos 
séculos no À Volta do Barroco.
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Fernando Miguel Jalôto
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA · À VOLTA DO BARROCO

Ter
31.10

Fernando Miguel Jalôto cravo

Johann Jacob Froberger Suite nº 30, FbWV 630 
G.F. Handel Suite nº 3, HWV 428 
J.S. Bach Suite Inglesa nº 2, BWV 807 

A Inglaterra possui uma vasta tradição de música para cravo e para isso 
basta recordar a célebre escola dos virginalistas ou as belíssimas suites 
de Purcell; como grande centro cosmopolita atraiu inúmeros músicos 
estrangeiros. Este original programa reúne grandes obras de compositores 
que se sentiram atraídos pela ‘velha Albion’: desde o ultra-sentimental 
Froberger, que visitou Londres num mau período e exprimiu o seu 
desencanto num expressivo lamento, passando pela figura incontornável 
de Handel, indissociável da vida musical londrina durante quase meio 
século, e culminando numa das célebres Suites “feitas para os Ingleses” 
pelo grande Johann Sebastian Bach. 

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

“O seu som brilhante e cheio, mas ao mesmo tempo 
doce, é maravilhosamente aproveitado por Jalôto 
para interpretações de um cantabile e flexibilidade 
de fraseio formidáveis.” 

– Scherzo (Espanha) 
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Lucien Freud

AN ARTIST 
ShouLd 

APPEAR IN 
hIS WoRK

No MoRE 
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11
Novembro

Sinfónica
Requiem de Mozart
FORA DE SÉRIE · À VOLTA DO BARROCO

Sáb
04.11

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
CORO CASA DA MúSICA
Leopold Hager direcção musical 
Ruth Ziesak soprano
Iris Oja meio-soprano
Benjamin Bruns tenor
Kresimir Strazanac barítono

W.A. Mozart Requiem

O Requiem mais célebre e aclamado de todos os tempos, o mais 
interpretado e aquele que é alvo de mais gravações. Mozart escreveu-o 
no fim da vida e a doença que o matou não permitiu que o terminasse. 
A sua encomenda anónima esteve rodeada de segredos, facto que muito 
contribuiu para a aura de mistério em torno da obra, como tão bem soube 
explorar Milos Forman no seu filme Amadeus. Interpretado por um elenco 
internacional de solistas e sob a direcção de um grande especialista 
no Classicismo vienense, o maestro 
Leopold Hager, o Requiem de Mozart 
reúne a Orquestra Sinfónica e o Coro 
Casa da Música naquele que será 
certamente um dos concertos 
mais esperados da temporada.     

18:00 Sala Suggia 
–
€ 25
€ 27 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Remix
Reflexos Barrocos
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

Dom
05.11

1ª Parte
REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 
Angel Gimeno violino

Luís Neto da Costa nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda da Casa da Música)
James Dillon Vernal Showers
Sir Harrison Birtwistle Silbury Air  

2ª Parte
ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
Laurence Cummings cravo, tenor e direcção musical 

G.F. Handel Excertos da ópera Alcina, do drama musical 
Semele e da oratória Jephta; Concerto grosso op.6 nº 10

Num concerto marcado por estreias nacionais de algumas das mais 
importantes obras de compositores ingleses da actualidade, a cargo do 
Remix Ensemble, a Orquestra Barroca Casa da Música ilustra o grande 
sucesso do período áureo de Handel em Londres, nomeadamente com 
diversas obras, de géneros distintos, estreadas no célebre King’s Theatre 
de Haymarket. Mostrando a surpreendente influência do Barroco nos 
compositores britânicos contemporâneos, o programa inclui o concerto 
para violino Vernal Showers de James Dillon, o qual nos remete para o 
universo Seiscentista em diversas frentes. Desde logo pela instrumentação, 
que inclui um cravo, mas sobretudo pelo seu primeiro andamento, A Canção 
de Philomela, cuja sonoridade, de acordo com as palavras do compositor, 
deve transportar o ouvinte para o início do período Barroco. 

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle VIII
PortrAIt JAMeS DIllon V

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Barroca
Tradição Concertante
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO 
GRANDES CONCERTOS PARA VIOLINO

Ter 
07.11

1ª Parte
ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
Laurence Cummings cravo e direcção musical
Pedro Castro oboé 

Henry Purcell Chacony em Sol menor 
William Corbett Concerto alla Portugese, de Universal Bizzaries, op.8
Robert Woodcock Concerto para oboé em Mi bemol maior 
Charles Avison Concerto grosso nº 3, em Ré menor, segundo Scarlatti 
Thomas Arne Abertura nº 1 em Mi maior
 
2ª Parte
REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA
Peter Rundel direcção musical 
Ilya Gringolts violino

Brian Ferneyhough Carceri d’Invenzione I
György Ligeti Concerto para violino e orquestra

A presença de um dos maiores violinistas dos nossos dias não passa 
despercebida neste programa partilhado entre a Orquestra Barroca 
e o Remix Ensemble. Ilya Gringolts interpreta o belíssimo Concerto para 
violino de Ligeti, obra cujos títulos dos andamentos, tais como Prelúdio, 
Ária, Hoquetos, Coral ou Passacaglia, não escondem a influência do 
Barroco na obra do grande mestre húngaro. Na primeira parte, a Orquestra 
Barroca antecipa a tradição concertante, uma invenção do período Barroco, 
nas suas versões de concerto solista, com o oboísta Pedro Castro, e de 
concerto grosso.

“Ilya Gringolts, um dos violinistas 
mais inspiradores dos nossos dias.” 

– The Financial Times

19:30 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Apoio

319318



Sinfónica
Viena Clássica
SÉRIE CLÁSSICA · À VOLTA DO BARROCO

Sex
10.11

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Nicholas McGegan direcção musical 

W.A. Mozart Sinfonia nº 25 em Sol menor
C.W. Gluck Suite do bailado Don Juan 
–
W.A. Mozart Três andamentos da música de cena de Thamos, 
Rei do Egipto, K.345
Joseph Haydn Sinfonia nº 98, em Si bemol maior

A Sinfonia nº 25 em Sol menor, escrita quando Mozart tinha apenas 17 anos, 
é uma das suas obras mais conhecidas e preferidas do grande público. 
Grande parte dessa fama advém de ter sido utilizada como genérico 
do filme Amadeus, de Milos Forman, mas a sua carga enérgica e força 
dramática são tão grandiosas que não deixam nenhum ouvinte indiferente. 
Gluck surge neste programa como o grande precursor do estilo Clássico, 
sendo que a sua música é de entre todos os compositores do período 
aquela que mais influência terá exercido no jovem Mozart e a que mais se 
confunde com a do jovem prodígio. 
O programa, numa perfeita ilustração do Classicismo, encerra com uma das 
magníficas sinfonias que Haydn escreveu para Londres e que coroaram o 
seu longo percurso como Pai da Sinfonia. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium  
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
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Coro
Nocturnos
À VOLTA DO BARROCO

Dom
12.11

CORO CASA DA MúSICA
Paul Hillier direcção musical 

Fernando de Almeida Lamentações
Canções dos Cancioneiros espanhóis (Encina, Vazquez, Guerrero, Anónimos)
Harrison Birtwistle The Moth Requiem
Madrigais ingleses: 
John Ward Come sable night
Thomas Vautor Sweet Suffolk Owl
John Wilbye Draw on sweet night

O Coro Casa da Música parte ao encalço dos cancioneiros espanhóis com 
as melhores poesias e músicas de Encina, Vazquez e Guerrero, entre outros 
autores do Renascimento. Do ríquíssimo património da polifonia portuguesa, 
junta-se ao programa Frei Fernando de Almeida, compositor da Ordem de 
Cristo no Mosteiro de Carnide e no Convento de Tomar. O contraste não 
poderia ser maior com a arte madrigalesca dos compositores britânicos, 
numa ilustração de ambientes nocturnos que ligam todo o programa. A 
estreia em Portugal do Moth Requiem, peça de Harrison Birtwistle acolhida 
entusiasticamente pela crítica da especialidade, ocupa um lugar central 
no programa. Este Requiem foi inspirado num texto que descreve uma 
borboleta presa no interior de um piano, partindo daí para uma reflexão 
poética sobre a morte. 

PortrAIt HArrISon BIrtwIStle IX

18:00 Sala Suggia 
–
€ 12
€ 14 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

The Tallis Scholars
À VOLTA DO BARROCO

Ter
14.11

THE TALLIS SCHOLARS
Peter Phillips direcção musical 

William Byrd Missa a 4 vozes e All Saints Proper 
– 
Robert White Christe qui lux IV
Robert White Exaudiat te
John Taverner O splendor gloriae

Em Ano Britânico na programação da Casa da Música, o Festival À Volta 
do Barroco apresenta um dos mais reputados agrupamentos mundiais 
no domínio da música vocal. Com mais de 2.000 concertos realizados um 
pouco por todo o mundo, The Tallis Schollars orgulha-se de contar com uma 
das mais premiadas discografias a nível internacional. Com um vastíssimo 
repertório de música vocal a cappella, o maestro Peter Phillips considera 
William Byrd o compositor inglês mais importante de todos os tempos, 
escolhendo-o para um sumptuoso programa de música sacra centrado 
na sua figura.

“O mais próximo de uma experiência 
extraterrestre que se pode ter sentado 
numa sala de concertos.” 

– The Observer 

19:30 Sala Suggia 
–
€ 12
€ 14 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Apoio
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Sinfónica
Sinfonia nº 2 de Sibelius
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
18.11 ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA

Baldur Brönnimann direcção musical 
Anssi Karttunen violoncelo

Pascal Dusapin Outscape, para violoncelo e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda da Casa da Música, Chicago Symphony 
Orchestra, Stuttgart Opera Orchestra, Opéra de Paris, BBC Symphony Orchestra)
–
Jean Sibelius Sinfonia nº 2

“Outscape é o caminho, ou a oportunidade de partir, de descobrir o próprio 
caminho. Adoro a palavra pois é fundamentalmente um resumo da minha 
própria história: partir noutra direcção de forma a compreender e averiguar, 
e tentar ver e ouvir mais além”. O grande compositor francês Pascal 
Dusapin descreve desta forma o título deste seu segundo concerto para 
violoncelo onde o instrumento solista procura o caminho da orquestra e a 
orquestra o caminho do violoncelo. Descrito pelos seus intérpretes como 
um concerto simultaneamente romântico na expressão e muito actual no 
som, é apresentado pelo violoncelista finlandês Anssi Karttunen, um nome 
sobejamente conhecido do público da Casa da Música 
A Sinfonia nº 2 de Sibelius, a par do poema sinfónico Finlândia, permanece 
no repertório como a sua obra mais apreciada pelo grande público e o 
símbolo do seu grande sucesso internacional.  

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium  
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
 
17:15 Cibermúsica: 
Palestra pré-
-concerto por 
Rui Pereira 

“Anssi Karttunen, um solista capaz de 
convencer qualquer pessoa de qualquer coisa.”

– The Sunday Times 

325324



Alexander Romanovsky
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP

Dom
19.11 

Robert Schumann Carnaval
–
Modest Mussorgski Quadros de uma exposição

O pianista ucraniano Alexander Romanovsky fez a sua estreia em 
Portugal em 2016, na Casa da Música, protagonizando um dos recitais 
mais aclamados de sempre do Ciclo de Piano. O seu regresso em 2017 
é particularmente saudado pelas obras em programa, dois ciclos de 
pequenas peças que constituem obras-primas do repertório pianístico 
e que figuram entre as favoritas do grande público. Romanovsky foi o 
mais jovem vencedor de sempre do Concurso Internacional Busoni e é 
medalhado do Concurso Tchaikovski. Menino-prodígio, venceu o Concurso 
Krainev com apenas 11 anos de idade e recebeu a Medalha de Honra da 
Sociedade Filarmónica de Bolonha aos 15 anos, algo apenas alcançado 
por Mozart e Rossini. Hoje em dia é artista exclusivo da editora Decca e 
apresenta-se regularmente com as grandes orquestras mundiais.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

quarteto de Cordas 
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Ter
21.11

Fernando Bessa Valente Olhares do ocaso, para quarteto de cordas
Eurico Carrapatoso Llaços, contradanças e descante para quarteto de cordas
Benjamin Britten Quarteto de cordas nº 2, op.36, em Dó maior 

Num programa com a estreia de obras inéditas dos compositores 
portugueses Fernando Bessa Valente e Eurico Carrapatoso, resultantes 
de encomendas da Câmara Municipal de Matosinhos, o quarteto de Cordas 
de Matosinhos prossegue a celebração do Ano Britânico, País Tema da 
Casa da Música, com o quarteto nº 2 de Benjamin Britten. Escrito para 
assinalar os 250 anos da morte do grande compositor Henry Purcell, o 
quarteto é particularmente conhecido pela música nocturna do segundo 
andamento e da chaconne que o encerra numa homenagem a Purcell.

19:30 Sala 2 
–
€ 10

“Romanovsky é capaz de reproduzir os 
sons mais estrondosos ou delicados, 
baixos sonoros que provocam um 
arrepio na espinha.” 

– Gramophone 

Apoio 

327326



Sinfónica
A Terceira de 
Rachmaninoff
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
24.11

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Takuo Yuasa direcção musical 

Piotr I. Tchaikovski Abertura Fantasia de Romeu e Julieta
Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 3

Provavelmente nenhum outro artista conseguiu exprimir de forma tão plena 
as emoções de paixão e ternura como Tchaikovski no seu poema sinfónico 
Romeu e Julieta. Repleta de emoções contraditórias e extremadas, esta 
Abertura Fantasia percorre os momentos-chave da mais famosa história 
de amor, retratando a compaixão de Frei Lourenço, o ódio entre as famílias 
rivais – Capuletos e Montéquios – e o amor entre os dois jovens – Romeu e 
Julieta. A passagem das sonoridades sombrias que anunciam o desfecho 
trágico da história para a ampla luminosidade que representa a pureza de 
sentimentos entre Romeu e Julieta é um dos momentos mais geniais da 
obra de Tchaikovski. Neste programa russo, destaca-se a Terceira Sinfonia 
de Rachmaninoff, obra cíclica de grande unidade temática e onde a citação 
do Dies Irae, tema fetiche do compositor, oferece um sentido trágico em 
plena sintonia com o programa.  

21:30 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

329328



Pedro Burmester 
& Mário Laginha

Sáb
25.11

Unidos por uma formação musical clássica, Mário Laginha e Pedro Burmester 
enveredaram por carreiras diferentes – Laginha mais próximo do jazz e 
cultor da fusão e recriação de múltiplas músicas do mundo, Burmester mais 
orientado para a interpretação de um repertório clássico nos seus vários 
formatos, do concerto a solo até apresentações com orquestra. Há pouco 
mais de 20 anos, os dois pianistas uniram inclinações musicais, experiências 
e gosto pelo risco e iniciaram uma colaboração que resultou no disco Duetos 
(1994), muitos concertos um pouco por todo o mundo e, alguns anos depois, 
a participação no projecto 3Pianos com Bernardo Sassetti.
O repertório deste concerto inclui uma obra inédita do pianista de jazz e 
compositor João Paulo Esteves da Silva, uma Sonata breve para dois pianos 
de Mário Laginha em estreia absoluta e transcrições de obras emblemáticas 
do Impressionismo musical: Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy 
e La valse de Ravel. Em jeito de homenagem a um amigo comum, também 
a música de Bernardo Sassetti integra o programa deste concerto.

Promotor: onC. Produções

Promotor: onC – Produções

21:30 Sala Suggia 
– 
€ 20
–
Cartão Amigo -25%

Sinfónica
Sinfonia Grandiosa
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
26.11

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Takuo Yuasa direcção musical 
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas 

Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 3

Como se constrói uma grandiosa sinfonia a partir de um breve tema 
de quatro compassos? A Sinfonia nº 3 de Rachmaninoff é um exemplo 
brilhante da utilização de um tema cíclico como forma de dar unidade 
aos três andamentos da obra e os tornar inseparáveis. Neste concerto 
comentado por Gabriela Canavilhas, ficaremos não só a saber como esse 
tema se reveste de roupagens distintas conforme as situações dramáticas 
em que aparece, mas iremos ao encontro dos momentos mais inspirados 
da Sinfonia e ao ponto crucial onde o tema fétiche da obra de Rachmaninoff, 
o Dies Irae, faz a sua dramática aparição. 

12:00 Sala Suggia 
– 
€ 10 
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

331330



Zofia Wóicicka 
& Olga Vasilieva 
FIM DE TARDE · MúSICA DE CâMARA

Ter 
28.11 

Zofia Wóicicka violino
Olga Vasilieva piano

Sergei Prokofieff Sonata para violino e piano nº 1, em Fá menor, op.80
Piotr Woycicki The Scheherazade Delusion, rapsódia de concerto
Karol Szymanowski Nocturno e Tarantela op.28 

Zofia Wóicicka é uma das violinistas mais conceituadas a residir em Portugal. 
Concertino da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, professora 
de violino na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo do 
Porto, tem uma vasta experiência de palco e um conhecimento profundo 
do repertório para violino. Num programa onde se destaca a música de 
compositores polacos, seus compatriotas, a violinista é acompanhada 
por Olga Vasilieva, uma pianista com créditos reconhecidos no domínio 
da música de câmara.  

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

Orquestra Jazz 
de Matosinhos 
& Rebecca Martin 

Dom
30.11

Pedro Guedes direcção musical 
Rebecca Martin voz

Depois de integrar a banda Once Blue, nos anos 90, da qual faziam parte 
músicos de jazz que se tornaram bem conhecidos, Rebecca Martin iniciou 
uma carreira a solo focada na sua música original, uma mistura de rock, 
pop, folk e jazz. O primeiro disco, escrito e produzido por si, intitulou-se 

Thoroughfare. Pouco depois, em 2002, conquistava definitivamente a 
crítica com o disco de standards Middlehope, que revelou a sua abordagem 
original a um repertório bem conhecido. Elogiada por juntar uma forte 
sensibilidade pop aos recursos de um músico de jazz, gravou com Paul 
Motion e foi a primeira cantora-compositora a actuar no club de jazz Village 
Vanguard de Nova Iorque em mais de 30 anos. A música original de Rebecca 
Martin é o foco deste concerto ao lado da Orquestra Jazz de Matosinhos.

22:00 Sala Suggia 
–
€ 15
€ 17 Premium 
–
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior/Júnior -15%
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Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)
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Sinfónica
Episódios Sinfónicos
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
02.12

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Luís Neto da Costa nova obra para orquestra 
(estreia mundial; encomenda da Casa da Música)
Leoš Janáček Tarass Bulba
–
Magnus Lindberg Two Episodes (estreia em Portugal; encomenda 
da Casa da Música, BBC, London Philharmonic Orchestra e Helsinki Festival)
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo (1919)

Após a estreia mundial de uma nova obra do Jovem Compositor em 
Residência, Luís Neto da Costa, a rapsódia para orquestra Tarass Bulba, de 
Janáček, conclui a primeira parte de forma épica e empolgante. Inspirado 
no romance de Gogol, Tarass Bulba é um poema sinfónico que narra lutas 
históricas pela independência dos povos, constituindo um marco da música 
sinfónica checa e do nacionalismo na música.
Escrita para antecipar a execução da Nona Sinfonia de Beethoven, a 
recente peça de Magnus Lindberg quer provar que tem vida própria, 
conforme afirmou o mais conceituado compositor finlandês da actualidade, 
sendo apresentada em estreia nacional. O concerto encerra com a 
célebre suite do bailado O Pássaro de Fogo, obra que inaugurou a prolífica 
colaboração de Stravinski com os Ballets Russes de Diaghilev.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
– 
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15% 
 
17:15 Cibermúsica 
Palestra pré-
-concerto por 
Daniel Moreira

339338



Dom
03.12

ORquESTRAS DO ENSINO BÁSICO DA ACADEMIA 
DE MúSICA DE COSTA CABRAL
Luís Carvalhoso, Avelino Ramos e Marcelo Marques direcção musical

A Academia de Música de Costa Cabral apresenta neste concerto várias 
das suas orquestras do ensino básico, desde as cordas aos sopros, 
percussão e orff. Os jovens músicos são desafiados a interpretar programas 
trabalhados ao longo de um período lectivo num palco exigente, começando 
desde tenra idade a encarar o mundo da música.

Promotor: AMCC

18:00 Sala Suggia 
– 
€ 7 

ESMAE Big Band
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
NOVOS VALORES DO JAZZ

Ter
05.12 

Paulo Perfeito direcção musical

No âmbito do Curso de Jazz da Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo, todos os anos os alunos assumem o papel de compositores 
ou arranjadores e constroem um repertório para a big band oficial do Curso. 
Os intérpretes são também os mesmos alunos, que contam com a direcção 
do compositor Paulo Perfeito.

19:30 Sala 2 
– 
€ 10 

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL

341340



Seong-Jin Cho 
CICLO PIANO FUNDAçãO EDP

qui
07.12

Seong-Jin Cho piano

Claude Debussy Images, Livro I
Fryderyk Chopin Quatro Baladas
–
Claude Debussy Images, Livro II
Fryderyk Chopin Sonata nº 3

Seong-Jin Cho ganhou o XVII Concurso Internacional Chopin de Varsóvia 
em 2015, com apenas 21 anos. O seu palmarés contava já com a vitória no 
prestigiado Concurso Internacional de Hamamatsu, em 2009, e a Medalha 
de Bronze do Concurso Tchaikovski de Moscovo em 2011. Reconhecido 
pelos especialistas como tendo uma das sonoridades pianísticas mais 
prodigiosas da actualidade internacional, o pianista sul-coreano assinou 
um contrato de exclusividade com a prestigiada editora Deutsche 
Grammophon. Com um CD preenchido por obras de Chopin acabado de 

editar, Seong-Jin Cho encerra o ano de 2017 com um novo álbum 
dedicado a Debussy. O seu recital de estreia em Portugal é um 

dos momentos muito aguardados do Ciclo de Piano na 
Casa da Música.  

“Tudo é poético, 
introspectivo e gracioso.” 

– Financial Times

21:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

Conservatório 
de Música do Porto

Sáb
09.12

Concerto comemorativo do Centenário da Inauguração 
do Conservatório de Música do Porto 

O Conservatório de Música do Porto foi instituído pela Câmara Municipal 
do Porto, por deliberação camarária de 1 de Junho de 1917, por proposta do 
Presidente da Comissão Executiva, Eduardo Santos Silva, e teve a sua sessão 
inaugural em 9 de Dezembro de 1917, no Palacete dos Viscondes de Vilarinho 
de S. Romão na Travessa do Carregal, onde foi inicialmente instalado.
Entre muitas outras actividades que promovem uma abertura à comunidade, 
o Conservatório de Música do Porto comemora com este Concerto de Gala 
o Centenário da sua inauguração.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 10
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Música 
para  
o Natal
12-23 Dezembro



Na Casa da Música, o Natal celebra-se todos os anos com a melhor 
música alusiva ao tema. Se a Orquestra Sinfónica o leva ao encontro 
de contos tradicionais sobre o Inverno russo e a época do Natal, num 
programa com os mais célebres bailados de Tchaikovski, a Orquestra 
Barroca e o Coro Casa da Música juntam-se num imperdível concerto 
para cantar a primeira parte de O Messias, de Handel, entre outras 
composições famosas que festejam a natividade. A Banda Sinfónica 
Portuguesa apresenta-se, igualmente, na companhia de um Coro Infantil 
para um programa festivo que inclui a Sinfonia de Natal de Dondeyne.  
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Prémio Conservatório 
de Música do Porto/
Casa da Música
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
MúSICA DE CâMARA · MúSICA PARA O NATAL

Ter
12.12

Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do 
Porto, os vencedores das várias categorias apresentam-se num recital de 
laureados, disputando entre si o Prémio Casa da Música. Os vencedores da 
edição 2015 são anunciados no início do Verão e sobem depois ao palco da 
Sala 2 da Casa da Música, num recital que comprova a grande qualidade 
musical destes jovens intérpretes.

19:30 Sala 2 
–
€ 10

Sinfónica 
A Segunda de Brahms
SÉRIE CLÁSSICA · GRANDES CONCERTOS PARA VIOLINO 
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRAHMS

Sex
15.12

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Tasmin Little violino

Benjamin Britten Concerto para violino e orquestra 
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 2

Artista exclusiva da editora Chandos, senhora de uma das discografias mais 
premiadas pela crítica internacional e onde constam os grandes concertos 
para violino do repertório britânico, Tasmin Little faz a sua estreia na Casa da 
Música com o Concerto para violino de Benjamin Britten. Obra extremamente 
expressiva, combina magistralmente a homenagem aos mestres do passado 
com o rasgo de originalidade de Britten e uma genial orquestração.
O tom melancólico e pastoral da Sinfonia nº 2 de Brahms pode bem 
ser associado às paisagens inglesas, mas 
esta sinfonia foi escrita na Áustria e 
estreada em Viena com grande 
sucesso, permanecendo desde então 
como uma das grandes sinfonias do 
repertório sinfónico. 
 
Apoio: Fundação Adelman

“O som de Tasmin Little foi, como 
sempre, algo de maravilhoso.”

– Birmingham Post

21:00 Sala Suggia 
–
€ 20
€ 22 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Banda Sinfónica 
Portuguesa
MúSICA PARA O NATAL

Sáb
16.12

CORO INFANTIL DA ACADEMIA DE MúSICA DE COSTA CABRAL 
Francisco Ferreira direcção musical

Kenneth Hesketh Masque
Désiré Dondeyne/Serge Lancen Symphonie de Noël
Philip Sparke Dance Movements
Jorge Salgueiro ?whatsup-whatsdown? (estreia mundial)

A Banda Sinfónica Portuguesa celebra o Natal com obras festivas adequadas 
à época. Do aclamado compositor britânico Kenneth Hesketh, Masque é uma 
partitura preenchida por coloridos orquestrais e com um toque de rebeldia, 
onde o tema principal é a bravura. Os quatro andamentos de Philip Sparke são 
um convite à dança, com temas inspirados na música latino-americana, no 
folk inglês, no ballet clássico e na fantástica música de dança do célebre West 
Side Story. Há ainda tempo para uma Sinfonia de Natal e para a estreia de 
uma obra em que os telemóveis se transformam em instrumentos musicais.

18:00 Sala Suggia 
–
€ 10
€ 12 Premium 

Sinfónica
Brahms Comentado
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Dom
17.12 

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

Johannes Brahms Sinfonia nº 2

A Segunda Sinfonia de Brahms teve um sucesso enorme na sua estreia e 
permanece como uma das sinfonias favoritas do grande público. quais 
terão sido os condimentos usados por Brahms e que feliz combinação 
de elementos terá ele utilizado para alcançar tão grandioso êxito? Neste 
concerto comentado seremos levados a conhecer alguns dos ingredientes 
desta fabulosa receita, descobrindo os temas principais, que ritmos de 
dança podemos identificar, que combinações de instrumentos resultaram 
de forma mais surpreendente. Com os comentários de Daniel Moreira 
e os exemplos da Orquestra Sinfónica Casa da Música, a Sinfonia nº 2 
de Brahms ficará na memória para muito tempo. 

12:00 Sala Suggia 
– 
€ 10 
Cartão Continente: 
na compra de um 
bilhete para adulto 
oferta de duas 
entradas (<18anos)

351350



Prémio Jovens Músicos / 
Antena 2
FIM DE TARDE · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 
MúSICA DE CâMARA · MúSICA PARA O NATAL

Ter
19.12

ARTIuM TRIO
João Barata piano
Francisco Lima Santos violino
Pedro Afonso Silva violoncelo

Antonin Dvorák Trio com piano em Mi menor, op.90, Dumky
Luís Neto da Costa nova obra para trio com piano
(estreia mundial; encomenda da Casa da Música)
 L. van Beethoven Trio com piano em Ré maior, op.70 nº 1, dos Fantasmas 
 
Recital dos Vencedores do Nível Superior da edição 2016

O Artium Trio, formado em 2016 por Francisco Lima Santos, Pedro Gomes 
Silva e João Barata, foi no mesmo ano vencedor do 1º Prémio de Música de 
Câmara, Nível Superior, do Prémio Jovens Músicos. Apresenta-se no seu 
recital de estreia na Casa da Música com duas obras muito conhecidas 
e representativas de dois dos mais proeminentes compositores de música 
de câmara. O programa inclui ainda uma obra em estreia mundial do 
Jovem Compositor em Residência, Luís Neto da Costa. 
 

19:30 Sala 2 
– 
€ 10

Sinfónica
Nas Vésperas do Natal
FORA DE SÉRIE · MúSICA PARA O NATAL

Sex
22.12

ORquESTRA SINFóNICA DO PORTO CASA DA MúSICA
James Judd direcção musical 

Nicolai Rimski-Korsakoff Suite da ópera A Véspera de Natal 
Nicolai Rimski-Korsakoff Suite da ópera A Donzela de Neve
–
Piotr I. Tchaikovski Suite de A Bela Adormecida
Piotr I. Tchaikovski Suite de O Lago dos Cisnes

O Natal é um período pleno de fantasia em que todos os sonhos parecem 
possíveis de alcançar e o nosso imaginário se enche de contos e histórias 
de encantar. Dois contos tradicionais que contam histórias de amor no 
contexto do Inverno russo abrem o programa com duas suites de óperas de 
Rimski-Korsakoff, o genial orquestrador russo. A segunda parte reserva-nos 
algumas das páginas mais conhecidas e populares da história da música, 
com as suites dos bailados A Bela Adormecida e O Lago 
dos Cisnes de Tchaikovski, prometendo uma 
noite de excelente música sob a direcção do 
maestro britânico James Judd. 

21:00 Sala Suggia 
–
€ 22
€ 24 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

 

“James Judd assegura interpretações 
polidas e de uma dedicação rara…” 

–Gramophone
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Barroca & Coro
Aleluia
MúSICA PARA O NATAL

Sáb
23.12 

ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA
CORO CASA DA MúSICA
Laurence Cummings direcção musical 

Heinrich Biber Fanfarra 
Michael Praetorius Motetos de Natal
Andrea Gabrieli Motetos de Natal
G.F. Handel The King shall rejoice 
–
G.F. Handel O Messias (1ª Parte)

Como é já tradição na Casa da Música, o Coro e a Orquestra Barroca juntam-
-se uma vez mais para celebrar o Natal num concerto imperdível. A primeira 
parte é muito festiva e variada. Estende-se do Renascimento, com obras 
vocais alusivas à natividade de Praetorius e Gabrieli, até ao período áureo do 
Barroco, culminando com um dos hinos de coroação de Handel.
A magnificência do estilo inglês de Handel é ilustrada na oratória O Messias, 
cuja primeira parte é dedicada às profecias e à anunciação aos pastores do 
nascimento de Cristo. Naturalmente, o concerto não pode terminar sem o 
excerto mais popular desta obra favorita do grande público.   

     

18:00 Sala Suggia 
–
€ 16
€ 18 Premium 
–
Jovem -50% 
Professores 
e estudantes 
de música -50% 
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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Serviço Educativo
Workshops e Formação

Parceiro Serviço Educativo Apoio Institucional

Apoiamos a Casa
de todas as Músicas
 
A Fundação Galp Energia tem o objetivo de 
intervir no âmbito da Responsabilidade Social
e do Desenvolvimento Sustentável. Promove
e apoia iniciativas nas áreas do desenvolvimento 
social, da energia e ambiente e da cultura.

Energia cria música

fundacaogalpenergia.com
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Primeiros Sons
WORKSHOPS

Um consultório no meio da selva, um estúdio de cinema que recupera o Porto 
de Aniki-Bobó. Ou dedos que brincam com teclas, contos infantis que se 
diluem em canções. A música e seus elementos são a matéria a explorar, com 
jogos e situações teatralizadas, em quatro workshops para a primeira infância.
Realizadas em ambientes visualmente apelativos, povoados de estórias 
e mimo, estas oficinas fazem-se com liberdade para mexer. Pela 
experimentação, e através de metodologias distintas, crianças até aos 6 
anos trabalham as primeiras bases da realização musical. E tudo acontece 
à sua medida: cada sessão é adaptada à capacidade cognitiva do grupo 
participante, havendo formatos diferenciados para as faixas etárias dos 
0-23 meses, 2-3 anos e 4-6 anos.

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

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

08 JAN · 26 FEv 
19 MAR · 30 AbR 
11 JUN
Novas Aventuras 
de Waka

05 FEv · 12 MAR 
23 AbR · 04 JUN 
Anikibebé

22 JAN · 05 MAR 
02 AbR · 07 MAI
Na Ponta dos Dedos

15 JAN · 09 AbR 
14 MAI · 25 JUN
Era uma Vez…

Músico por um Dia
WORKSHOPS

Venha e desfrute. A partir dos 12 anos, todos podem participar em oficinas 
que, valendo-se de processos acessíveis e criativos, surgem da simples 
vontade de fazer música em contexto de grupo. Balizadas pela interacção 
e a boa disposição, decorrem ao longo de um sábado – começam de 
manhã e encerram ao final da tarde com uma apresentação pública 
do trabalho realizado. Pelo meio, acontece o que o grupo quiser: com 
a prestação dos vários participantes, tenham ou não competências 
formais de música, desenvolvem-se registos originais ao encontro de dois 
desafios: a celebração do Carnaval ou a concepção de instrumentos com 
objectos reciclados.

€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)
Famílias (maiores de 12 anos) e Público Geral

SábADOS
11:00-17:00
Apresentação às 
17:00

25 FEv 
Sala de ensaio 1
Carnaval na Casa

06 MAI 
Sala de ensaio 2
Do Lixo se 
Faz Música
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Música em Família
WORKSHOPS

Traga os familiares ou junte os amigos. Há cumplicidades geradas nestas 
oficinas de realização musical, acessíveis a qualquer pessoa, desde 
crianças com mais de 6 anos a seniores. Em dois sábados, ao longo de 90 
minutos, as relações de proximidade e convívio ditam actividades em que 
os afectos se misturam com o prazer de cantar ou explorar a percussão. 
A única condição é que venha com vontade de gozar momentos criativos – 
e sempre em boa companhia.

€ 4 (€ 15 para famílias de 4 pessoas)
Famílias (crianças a partir dos 6 anos) e Público Geral

SábADOS
10:30–12:00 
ou 14:30–16:00 
Sala de ensaio 2

28 JAN
vamos Cantar

13 MAI
gamelão Animado

Formar na Digitópia
FORMAçãO

Experimentação e criação imediata validam os cursos intensivos da Digitópia, 
a plataforma tecnológica e digital da Casa da Música. Eminentemente práticos, 
reflectem as oportunidades de realização musical hoje acessíveis à maioria 
das pessoas, assentando em processos e linguagens de programação criativa.
A exploração de software ao serviço da performance musical ou a construção 
de narrativas e esculturas sonoras dão conteúdo a formações que, pela 
sua amplitude, se destinam a músicos, artistas digitais, programadores, 
professores e outros profissionais ou estudantes interessados na música 
electrónica e na arte digital.
Celebrando os 10 anos da Digitópia, a programação deste ano envolve 
instituições parceiras da Casa e traduz-se em cinco propostas novas 
conduzidas por um painel de formadores portugueses e estrangeiros.
Por último, há novidades quanto à configuração dos cursos. Duas das 
propostas ocupam um dia apenas (sábado). As outras continuam a preencher 
um fim-de-semana inteiro, mas as sessões de sábado e de domingo deixam 
de ser independentes, passando a existir um bilhete único para os dois dias.

SábADOS 
E DOMINgOS
11:00–18:00

21 JAN 
Sala de ensaio 10 
Radiesthetics 
Workshop
Dewi de Vree 
e Patrizia 
ruthensteiner
€ 15

11 e 12 FEv
Sala de ensaio 2
Interactive Music
rui Penha
€ 30

06 e 07 MAI
Sala de ensaio 10
Live Coding 
& Performance
nuno Hespanhol 
e Óscar rodrigues
€ 30

Músicos, DJs, 
artistas digitais, 
programadores, 
professores e 
outros profissionais 
interessados na 
música electrónica 
e na arte digital

 66 67 66 67
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Curso Livre de História 
da Música
FORMAçãO

Na sua 8ª edição, o Curso Livre de História da Música propõe cinco novos 
temas a desenvolver ao longo do ano de 2017.
Paulo Ferreira de Castro leva-nos ao encontro de cinco gigantes da música 
britânica, explorando as obras de Edward Elgar, Vaughan Williams, Gustav 
Holst, Frederick Delius e Benjamin Britten. 
Daniel Moreira dedica o segundo módulo à relação entre música e emoções, 
mostrando como, em diferentes épocas, estilos e géneros, os compositores 
criam um determinado efeito expressivo (música angustiada, cómica 
ou apaixonada, por exemplo) a partir das características intrínsecas da 
música (como a melodia, harmonia e instrumentação). 
William Shakespeare é um dos grandes vultos da História da Literatura. 
Trabalhou na corte inglesa, onde interagiu com destacados compositores 
do período isabelino. Ao longo do tempo, diversos compositores 
inspiraram-se nas suas obras. Do teatro de corte ao grande ecrã, 
passando pelas salas de concerto, o Bardo deixou a sua marca na 
nossa cultura. Essas apropriações do universo shakespeareano serão 
o tema a desenvolver por João Silva.
Rui Pereira regressa ao Curso Livre de História da Música para contar 
algumas das histórias mais conhecidas do repertório musical, percorrendo 
poemas sinfónicos célebres e explorando o léxico utilizado para comunicar 
as ideias extra-musicais através da música. Em Outubro, o cravista 
Fernando Miguel Jalôto encerra o curso explorando o fascinante tema 
da Retórica do Barroco.
Dirigido a públicos com formação nas mais diversas áreas e sem 
conhecimentos específicos de música, o curso proporciona um 
enquadramento geral sobre diversos temas da História da Música e da 
nossa cultura numa perspectiva transdisciplinar.

€ 20 Módulos individuais de duas sessões
€ 28 Módulos individuais de três sessões
€ 35 Módulos individuais de quatro sessões
€ 90 Curso na totalidade

SEgUNDAS
17:30–19:15 
Auditório Fundação 
eDP

1º MóDuLO 
Paulo Ferreira de Castro
09, 16 e 23 Jan
Cinco Mestres Britânicos. 
À volta de Elgar, Vaughan Williams, 
Holst, Delius e Britten

 
2º MóDuLO
Daniel Moreira
30 Jan · 06, 13 e 20 Fev
Música e emoções

3º MóDuLO
João Silva
06, 13 e 20 Mar
Shakespeare e a música

4º MóDuLO 
Rui Pereira
27 Mar · 03 e 10 Abr
Poemas sinfónicos, ou a arte 
de contar histórias

5º MóDuLO
Fernando Miguel Jalôto
16 e 23 Out
A retórica do Barroco

363362



02 abr
Roterdão
De Doelen

Cha Cha Pum
Serviço Educativo

Artur Carvalho, Bruno Estima, Joaquim 
Alves, Tiago Oliveira interpretação 

06 Mai
Porto
Coliseu do Porto
Concerto dos 75 Anos do Coliseu do Porto

Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Martin André direcção musical 

Gioacchino Rossini Abertura Guilherme Tell
L. van Beethoven Sinfonia nº 5
–
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 15

11-19 Jul
Tóquio
Tokyo Bunka Kaikan

Formação de Animadores Musicais 
Serviço Educativo

Factor E! formadores

15 Jul
Lisboa
Teatro Nacional de S. Carlos
Festival ao Largo

Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Pedro Neves direcção musical

diGressões
21 Jul
Póvoa de Varzim
Cine-Teatro Garrett 
Festival Internacional de Música 
da Póvoa de Varzim

Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Martin Andrè direcção musical
Raquel Camarinha soprano
 
Gustav Mahler Sinfonia nº 4, em Sol maior

21 out
Donaueschingen
Donaueschinger Musiktage

Remix Ensemble Casa da Música
SWR Vokalensemble
Emilio Pomàrico direcção musical 

Emmanuel Nunes Minnesang 
Emmanuel Nunes Un calendrier révolu 
(estreia mundial da versão integral)

14 nov
Luxemburgo 
Philharmonie du Luxembourg
Cine-Concerto

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical

O Gabinete do Dr. Caligari
Robert Wiene filme
Wolfgang Mitterer música (estreia mundial; 
encomenda da Casa da Música e Philharmonie 
du Luxembourg)

26 nov-05 Dez 
Tóquio
Tokyo Bunka Kaikan

Formação de Animadores Musicais 
Serviço Educativo

Factor E! formadores

Loja
da Casa

No foyer da Casa da Música, junto às bilheteiras, encontrase 
a Loja da Casa, onde pode adquirir artigos exclusivos inspirados 
na arquitectura do edifício, no projecto artístico e cultural ou, 
simplesmente, na música… Prolongue a memória da sua visita à Casa.



02 Jan
Terça 21:30 

Solistas da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Evandra Gonçalves violino
Ianina Khmelik violino
Luís Norberto viola d’arco
Rute Azevedo viola d’arco
Michal Kiska violoncelo

W.A. Mozart Quinteto de Cordas em Sib M, 
KV 174
Johannes Brahms Quinteto de Cordas, 
nº 1, op.88

11 Jan 
quarta 21:30 

Solistas da Orquestra Barroca 
Casa da Música
Pedro Castro oboé e flauta
Andreia Carvalho oboé
José Rodrigues Gomes fagote e flauta
Fernando Miguel Jalôto cravo

François Couperin Sonate en trio, 
La Steinquerque
Louis-Antoine Dornel 6ème Suite - Livre 
de Simphonies 
François Couperin 6ème Prélude e Passacaille - 
8ème Ordre - L’Art de toucher le Clavecin
Jacques-Martin Hotteterre “Le Romain” 2ème 
Sonate en trio, op.3
–
Joseph Bodin de Boismortier 5ème Sonate en 
trio, op.37
Anne-Danican Philidor Sonate pour la flûte à 
bec - 1er Livre de Pièces
Michel de La Barre 1ère Suite de Pièces en trio 

08 nov 
quarta 21:30 

Solistas da Orquestra Barroca 
Casa da Música
Huw Daniel violino
Reyes Gallardo violino
Filipe quaresma violoncelo
Fernando Miguel Jalôto cravo

Biagio Marini Capriccio, op. 8 nº 14
Dario Castello Sonata Nona à tre 
Andrea Gabrieli Canzon francese detta 
‘Ung gai berger’ 
Francesco Cavalli Canzon a 3 
Rosenmüller Sonata Quarta a 3 
Marco uccellini Aria Quinta sopra 
la Bergamasca 
–
Giovanni Legrenzi Sonata op. 4 nº 3, La Benaglia 
Tomaso Albinoni Sonata op.1 nº 12 
Baldassare Galuppi Sonata em Sol maior
Antonio Vivaldi Sonata op. 5 nº 5, RV 76 

14 Dez
quinta 21:30
 
Solistas da Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Ivan Crespo trompete
Luis Granjo trompete
José Bernardo trompa
Severo Martinez trombone
Nuno Martins trombone

Thomas Simpson (arr. Raymond Mase) 
Suite de Danças do Séc. XVII
Giles Farnaby (arr. Elgar Hovarth) 
Fancies, Toyes and Dreams 
Gioseffo Guami (arr. Raymond Mase) 
3 canções venezianas
Victor Ewald Quinteto de metais nº 3
Leonard Bernstein (arr. Jack Gale) West side 
story (suite para quinteto de sopros)

músicA de câmArA no sAlão 
árAbe do pAlácio dA bolsA

CONHEÇA A MELHOR

VISTA SOBRE
A CIDADE DO PORTO
THE BEST VIEW OVER PORTO CITY

AVENIDA DA BOAVISTA, 1269, 4100-130 PORTO | PORTUGAL 
Tel.: + 351 226 086 600 | facebook.com/PortoPalacio
www.hotelportopalacio.com | geral@portopalaciohotel.pt

From the refinement of the decoration to the excellence of service, while experiencing 
a breathtaking view, everything is thoroughly seasoned with comfort and a stylish atmosphere, 
so that each stay is unique.

Do requinte da decoração à excelência do atendimento, passando por uma vista deslumbrante, 
tudo é minuciosamente temperado com conforto e uma atmosfera elegante, para que cada 
estadia seja única.
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Mecenas das  
Visitas Guiadas

Visitas
Guiadas

Para conhecer a Casa da Música, nada melhor que uma visita guiada.
Durante cerca de uma hora, um Guia descreve o edifício projectado pelo 
holandês Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades 
e o projecto artístico, cultural e social da Casa. As visitas proporcionam 
uma experiência única, que ficará na memória dos Visitantes.

diAriAmente
Português 11:00 e 16:00
inglês 11:00 e 16:00

€ 7,5 pessoa

visitAs com mArcAção
grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar 
previamente.  
idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão, espanhol, 
italiano e português.

Grupos € 7,5
Dirigidas a um público específico (empresas, 
instituições, associações, etc.), estas visitas adquirem 
um ambiente formal, permitindo responder às diversas 
questões sobre o projecto Casa da música e as suas 
potencialidades.

escolAs € 3,5
Visitas adequadas às diferentes faixas etárias, do 
ensino pré-escolar ao superior, que permitem uma 
relação directa entre espaços e equipamentos (hot 
spots), à medida que são desenvolvidos jogos musicais 
diversificados e adequados à tipologia do grupo. 

turÍsticA € 10
Com uma duração um pouco mais longa, nesta visita o 
público tem a possibilidade de conhecer o edifício num 
registo descontraído e envolvente. além da oferta de 
uma brochura da Casa da música, no final do percurso o 
grupo é conduzido a um espaço reservado onde poderá 
saborear tranquilamente um copo de vinho do Porto.

durAção
1h aprox.
Entrada livre para crianças 
com menos de 12 anos desde  
que acompanhadas por um 
adulto com bilhete.

visitA Ao bAcKstAGe € 8
Visitas específicas à Casa da música, que permitem um 
acesso directo aos bastidores, envolvendo o visitante nas 
dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.

Aniversário nA cAsA a partir de € 20
DoS 4 aoS 12 aNoS
Queres uma festa diferente? Surpreende os teus amigos 
e escolhe tu o tipo de festa que gostarias de partilhar 
com eles. a Casa da música está à tua espera para te 
oferecer um percurso cheio de surpresas, música e boa 
disposição. traz os teus amigos e vem viver connosco a 
melhor aventura do teu aniversário. Parabéns!

visitA + Almoço* € 20
Horário 11:00 (Pt/ENg)
o bilhete conjunto Visita+almoço, permite-lhe, de 
forma comoda e acessível visitar o edifício e almoçar no 
restaurante Casa da música.
*(Sujeito à lotação do restaurante)
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MENuS DO DIA
€ 14,5 ao almoço 
€ 19,5 ao jantar

JANTAR+CONCERTO
O bilhete conjunto jantar 
e concerto é a forma mais  
cómoda e acessível de jantar 
e assistir a um espectáculo 
na Casa da Música.
Consulte, ao longo desta 
agenda, os concertos 
associados a jantares 
e reserve já o seu lugar.

FADO À MESA
Mensalmente, o Restaurante Casa da Música torna-se 
uma verdadeira Casa de Fados,  em que o fado é “servido 
à mesa” por intérpretes de eleição, honrando  a nossa 
melhor tradição, mas também a contemporaneidade da 
canção portuguesa por excelência. 
São noites perfeitas que celebram a alma, a gastronomia 
e a música que é património da humanidade.

Sessões programadas: Jan, Mar, Mai, Jul, Set, Out e Nov.

JANTARES ENCENADOS
Histórias da música ilustradas por excelentes intérpretes, 
é a proposta dos Jantares Encenados.
Em 2017, estarão no palco a relação de Clara e Robert 
Schumann e a vida de Leoš Janáček.

O Poeta dos Sons, Vida de Clara e Robert Schumann,  
5 e 6 de Maio 
Intimate Letters de Leos Janacek, 6 e 7 Outubro

PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música 
proporciona provas de vinhos orientadas por enólogos 
responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portuguesas.
As sessões, com regularidade mensal, incluem um jantar 
especialmente concebido para harmonizar com os 
vinhos em apreciação.

horÁrio De FUncionAMento

Segunda a quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00

Sextas e Sábados 12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Para mais informações consulte

www.casadamusica.com/restaurante

Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da Música oferecelhe  
uma vista inspiradora da cidade. A sala, ampla e sofisticada, concilia um  

ambiente propício ao convívio e ao prazer de uma óptima refeição.
O nosso Chefe, Artur Gomes, propõe uma cozinha de estilo muito  

próprio que combina simplicidade, imaginação e requinte. 
O Restaurante oferece vários tipos de menu e uma carta onde poderá  
encontrar pratos premiados em concursos nacionais de gastronomia. 

Com uma capacidade máxima de 250 pessoas, a flexibilidade e  
singularidade do Restaurante Casa da Música permitem ainda a  

realização de eventos particulares e corporativos.

371370



O CAFÉ é o novo ponto de encontro de todas as pessoas que procuram 
convívio e boa música e têm gosto em relacionarse com a Casa e os músicos 
que por ela passam.
O palco do CAFÉ privilegia os artistas emergentes e os que exploram áreas 
menos conhecidas da música, pelo que o CAFÉ é o lugar ideal para conhecer, 
de antemão, os projectos musicais que podem vir a marcar a música do futuro.
Este espaço é ainda o lugar privilegiado para o contacto do público com os 
seus artistas preferidos, podendo encontrálos, com frequência, ao longo do 
período em que permanecem na Casa da Música para ensaios e concertos.
O CAFÉ oferece um serviço de cafetaria e bar atractivos, com preços 
acessíveis e com conforto para qualquer refeição ao longo do dia.

horÁrio De FUncionAMento

Todos os dias: 9:00 – 24:00

Para mais informações consulte

www.casadamusica.com/cafe
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EVERY  
AdVENTuRE 

REquIRES  
A FIRST STEP

Cheshire Cat 



Sinfónica  
Série Clássica

Sinfónica  
Fora de Série

Sinfónica  
Temporada

Remix  
Ensemble

Barroca

Ciclo Descobertas

Maravilhas da  
Música Britânica

Grandes Concertos  
para Violino

Integral das  
Sinfonias de Brahms

Música Coral

Ciclo Piano  
Fundação EDP

Ciclo Jazz

Terças Fim de Tarde

Banda Sinfónica 
Portuguesa

379378

a s s i n a t u r a

Sinfónica Temporada
47 concertos

concertos em assinatura
06.01 Concerto de Ano Novo

13.01 O Concerto de Tchaikovski

20.01 Sagração Britânica

27.01 Planeta Mozart

29.01 Sinfonia Júpiter

04.02 Les Cinque Suisses

11.02 Luzes da Cidade

18.02 Enigma Britânico

26.02 Concerto de Carnaval 

03.03 A Quarta de Brahms

11.03 A London Symphony

17.03 Diversão Sinfónica

19.03 O Ano 1917

25.03 No Mundo do Jazz

31.03 Sinfonia nº 2 de Rachmaninoff

02.04 Rachmaninoff em Concerto

08.04 Via Sacra

21.04 Sinfonias Inacabadas

29.04 Pânico nos Proms

30.04 Os Fabulosos Proms

13.05 O Estado da Nação II

19.05 Estrelas de Viena

21.05 Beethoven de Bom Humor

27.05 Concerto para Violino de Beethoven

02.06 A Terceira de Brahms

09.06 O Concerto de Ravel

11.06 Sinfonia Órgão

17.06 100% Polaco!

30.06 A Primeira de Brahms

07.07 Prémio Suggia

15.09 Shakespeare na Música

17.09 Romeu e Julieta

23.09 Piadas Musicais

01.10 War Requiem

14.10 Quadros Britânicos

20.10 Sinfonia Alpina

22.10 Passeio nos Alpes

28.10 Concerto de Halloween

04.11 Requiem de Mozart

10.11 Viena Clássica

18.11 Sinfonia nº 2 de Sibelius

24.11 A Terceira de Rachmaninoff

26.11 Sinfonia Grandiosa

02.12 Episódios Sinfónicos

15.12 A Segunda de Brahms

17.12 Brahms Comentado

22.12 Nas Vésperas do Natal

a s s i n a t u r a

Sinfónica Série Clássica
15 concertos

concertos em assinatura
13.01 O Concerto de Tchaikovski

27.01 Planeta Mozart

03.03 A Quarta de Brahms

17.03 Diversão Sinfónica

31.03 Sinfonia nº 2 de Rachmaninoff

21.04 Sinfonias Inacabadas

19.05 Estrelas de Viena

02.06 A Terceira de Brahms

09.06 O Concerto de Ravel

30.06 A Primeira de Brahms

15.09 Shakespeare na Música

20.10 Sinfonia Alpina

10.11 Viena Clássica

24.11 A Terceira de Rachmaninoff

15.12 A Segunda de Brahms

a s s i n a t u r a

Sinfónica Fora de Série
13 concertos

concertos em assinatura
06.01 Concerto de Ano Novo

20.01 Sagração Britânica

11.02 Luzes da Cidade

26.02 Concerto de Carnaval

08.04 Via Sacra

29.04 Pânico nos Proms

30.04 Os Fabulosos Proms

04.05 Orquestra Sinfónica Portuguesa

07.07 Prémio Suggia

01.10 War Requiem

28.10 Concerto de Halloween

04.11 Requiem de Mozart

22.12 Nas Vésperas do Natal

a s s i n a t u r a

Remix Ensemble
13 concertos

concertos em assinatura
21.01 Inglaterra Hoje

14.02 Nosferatu

04.04 Stabat Mater

29.04 Pânico nos Proms

30.04 Os Fabulosos Proms

16.05 O Estado da Nação III

19.09 Notas de Humor

10.10 Canções sem Palavras

05.11 Reflexos Barrocos

07.11 Tradição Concertante

a s s i n a t u r a

Orquestra Barroca
6 concertos

concertos em assinatura
08.01 Concertos de Vivaldi

12.04 O Pranto de Maria

26.09 Humor Clássico

05.11 Reflexos Barrocos

07.11 Tradição Concertante

23.12 Aleluia

a s s i n a t u r a
Música coral
11 concertos

concertos em assinatura
22.01 A Vida das Palavras

12.03 Requiem

04.04 Stabat Mater

30.04 Os Fabulosos Proms

07.05 O Magnum Mysterium

24.09 Rrrrrrrir

01.10 War Requiem

04.11 Requiem de Mozart

12.11 Nocturnos

14.11 The Tallis Scholars

23.12 Aleluia



380

a s s i n a t u r a
ciclo Descobertas
13 concertos

concertos em assinatura 
21.01 Inglaterra Hoje

04.02 Les Cinque Suisses

18.02 Enigma Britânico

11.03 A London Symphony

25.03 No Mundo do Jazz

13.05 O Estado da Nação II

27.05 Concerto para Violino de Beethoven

17.06 100% Polaco!

23.09 Piadas Musicais

14.10 Quadros Britânicos

12.11 Nocturnos

18.11 Sinfonia nº 2 de Sibelius

01.12 Episódios Sinfónicos

a s s i n a t u r a
Maravilhas da Música britânica
6 concertos

concertos em assinatura
22.01 A Vida das Palavras

11.03 A London Symphony

01.10 War Requiem

05.11 Reflexos Barrocos

07.11 Tradição Concertante

14.11 The Tallis Scholars

a s s i n a t u r a
Grandes concertos para violino
6 concertos

concertos em assinatura
08.01 Concertos de Vivaldi

11.01 O Concerto de Tchaikovski

11.03 A London Symphony

27.05 Concerto para Violino de Beethoven

07.11 Tradição Concertante

15.12 A Segunda de Brahms

a s s i n a t u r a
integral das sinfonias de brahms
4 concertos

concertos em assinatura
03.03 A Quarta de Brahms

02.06 A Terceira de Brahms

30.06 A Primeira de Brahms

15.12 A Segunda de Brahms

a s s i n a t u r a
ciclo de Piano Fundação eDP
8 concertos

concertos em assinatura
10.01 Pedro Emanuel Pereira 
07.02 Arcadi Volodos 

05.03 Beatrice Rana 
25.04 Grigori Sokolov 
28.05 Christopher Park 
21.10 Benjamin Grosvenor 
19.11 Alexander Romanovsky 
07.12 Seong-Jin Cho 

a s s i n a t u r a
ciclo Jazz
4 concertos

concertos em assinatura
15.03 Kenny Garrett Quintet

03.05 Stanley Clarke Band

11.05 Orquestra Jazz de Matosinhos

07.06 Annette Peacock

a s s i n a t u r a
terças Fim de tarde
6 concertos (à escolha)

concertos em assinatura
03.01 Prémio Jovens Músicos/Antena 2

17.01 O Grilo e a Longifolia

24.01 Iris Oja

31.01 Quarteto de Cordas de Matosinhos

21.02 Cinematic Horn Ensemble

07.03 Ricardo J. Martins

14.03 Manuel Araújo

21.03 Pedro Rodrigues

28.03   Francisco Lima Santos 
e António Mont’Alverne

18.04 António Oliveira

02.05 2RV

09.05  Marina Pacheco, Tiago Matos  
e Pedro Costa

23.05 Trompas Lusas

30.05 Dryads Duo

06.06 Beatriz Pessoa

13.06 Quarteto António Fragoso

20.06 Miguel Xavier 
27.06 Quarteto de Cordas de Matosinhos

04.07 Joana Almeida

18.07 Prémio Jovens Músicos/Antena 2

12.09 Concurso Internacional Santa Cecília

03.10 Joana Gama 
17.10 Cátia de Oliveira

24.10 Quarteto Verazin

31.10 Fernando Miguel Jalôto

21.11 Quarteto de Cordas de Matosinhos

28.11 Zofia Wóicicka & Olga Vasilieva 
05.12 ESMAE Big Band

12.12  Prémio Conservatório de Música do Porto 
/Casa da Música

19.12 Prémio Jovens Músicos /Antena 2

a s s i n a t u r a
banda sinfónica Portuguesa
5 concertos

concertos em assinatura
15.01  Estreias Mundiais de Obras Portuguesas

19.02 Música para Filmes

09.04 Concerto de Páscoa

15.10 Feeling in the Style

16.12 Concerto de Natal

 

Cartão amigo 2017
Va L i Da D E :  1 2  m E S E S

Cartão individual
€  5 0

 
Cartão Duo (2 pessoas)
€  7 5

Benefícios associados
•	  25% de desconto na aquisição de Assinaturas 2017
•	   Possibilidade de pagamento das Assinaturas em 4 prestações  

para compras superiores a € 100  (25% no acto de compra;  
25% – 06 Março; 25% – 05 Junho; 25% – 04 Setembro)

•	   25% de desconto nos concertos da Programação  
da Casa da Música (válido para bilhetes com preço superior a € 10)

•	  2 Visitas guiadas (4 no caso de 2 titulares)
•	   Prazo alargado para reserva de bilhetes  

(durante 14 dias, até 48 horas antes do concerto) 

•	  Informação antecipada dos grandes momentos da programação
•	   Informação regular sobre programação, bem como  

ofertas e oportunidades

Como adquirir www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo – 220 120 229



Assinaturas 2017 NuMERO DE
CONCERTOS

MODALIDADE/ 
SALA

DESCONTO  
2017

PREçO  
ASSINATuRA

DESCONTO  
CARTãO AMIGO

PREçO ASS. COM 
CARTãO AMGO

Sinfónica Clássica 15
F i L A  ( L-Z )

45%
 1 6 5  € 

+ 25%
 1 24  € 

P r e M i U M  ( A- K )  1 8 2  €  1 3 6  € 

Sinfónica Fora de Série 13
F i L A  ( L-Z )

45%
 1 3 6  € 

+ 25%
 1 0 2  € 

P r e M i U M  ( A- K )  1 5 0  €  1 1 3  € 

Sinfónica Temporada 47
F i L A  ( L-Z )

50%
 3 97  € 

+ 25%
 2 9 8  € 

P r e M i U M  ( A- K )  4 3 5  €  3 2 6  € 

Remix Ensemble 10
F i L A  ( L-Z )

40%
 8 7  € 

+ 25%
 6 5  € 

P r e M i U M  ( A- K )  9 9  €  74 € 

Barroca 6
F i L A  ( L-Z )

35%
 6 2  € 

+ 25%
 47  € 

P r e M i U M  ( A- K )  7 0  €  5 3  € 

Ciclo Descobertas 13
F i L A  ( L-Z )

45%
 1 1 1  € 

+ 25%
 8 3  € 

P r e M i U M  ( A- K )  1 2 5  €  9 4  € 

Maravilhas da  
Música Britânica

6
F i L A  ( L-Z )

30%
 6 8  € 

+ 25%
 5 1  € 

P r e M i U M  ( A- K )  7 6  €  5 7  € 

Grandes Concertos  
para Violino 

6
F i L A  ( L-Z )

30%
 7 3  € 

+ 25%
 5 5  € 

P r e M i U M  ( A- K )  8 1  €  6 1  € 

Integral das  
Sinfonias de Brahms  

4
F i L A  ( L-Z )

25%
 6 0  € 

+ 25%
 4 5  € 

P r e M i U M  ( A- K )  6 6  €  5 0  € 

Música Coral 11
F i L A  ( L-Z )

45%
 9 4  € 

+ 25%
 70 € 

P r e M i U M  ( A- K )  1 0 6  €  7 9  € 

Ciclo Piano  
Fundação EDP

8
r eStA n t e  SA L A

35%
 1 1 2  € 

+ 25%
 8 4  € 

P r e M i U M  P i A n o  1 2 2  €  9 2  € 

Ciclo Jazz 4
F i L A  ( L-Z )

25%
 5 2  € 

+ 25%
 3 9  € 

P r e M i U M  ( A- K )  5 5  €  4 1  € 

Terças fim-de-tarde 6 SA L A  2 30%  4 2  € + 25%  3 2  € 

Banda Sinfónica 
Portuguesa 5

F i L A  ( L-Z )

35%
 3 3  € 

+ 25%
 24  € 

P r e M i U M  ( A- K )  3 9  €  2 9  € 

Zo n A  P r e M i U M  ( A- K )  Zo n A  P r e M i U M  P i A n o

Temporada 2017
Assinaturas



Ficha Técnica

Presidente Conselho Fundadores

Luís Valente de Oliveira

Estado Português

Município do Porto

Grande Área Metropolitana do Porto

Município de Matosinhos 

Ageas Portugal

Águas do Porto, E.M.

Alberto Couto Alves, SGPS SA

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.

BA Vidro, S.A.

Banco BPI, S.A.

Banco Carregosa

Banco Comercial Português, S.A.

Banco Espírito Santo, 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.

Olinveste – SGPS, Lda.

Pescanova S.A. 

Pharol, SGPS, S.A.

Porto Editora, Lda.

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.

AMIGOS DA FuNDAçãO

Cachapuz

Externato Ribadouro

Grupo Douro Azul, S.A.

Manvia, S.A.

Nautilus, S.A.

Safira Facility Services, S.A.

Strong Segurança, S.A.

Deloitte

CONSELHO FISCAL

Presidente

Rui Vaz Macedo Ribeiro 

Vogais

Estela Barbot, vogal

António Magalhães & Carlos Santos, SROC, 

representada pelo António Magalhães, 

vogal e ROC

CONSELHO DE ADMINISTRAçãO

Presidente

José Alberto Pena do Amaral

Vice-Presidentes

Jorge Castro Ribeiro

Rita Domingues

Vogais

Augusto Pedro Lopes Cardoso

António Lobo Xavier

Maria do Rosário Gambôa

Maria Teresa Moura

DIRECçãO GERAL

Director Geral

Paulo Sarmento e Cunha

Apoio ao Conselho de Administração 

e Secretariado

Antonieta Diniz

Gestão Financeira, Administrativa 

e Controlo de Gestão

Coordenador

Filipe Oliveira

Pedro Rocha 

Tesouraria

Emília Martins

Serviços Administrativos

Maria Cândida Lopes

Fernanda Ribeiro

José Bárcia

Apoio Administrativo Compras

Susana Castro 

Relações Institucionais, Desenvolvimento 

e Fundraising

Coordenadora

Luísa Bessa

Desenvolvimento e Fundraising

Inês Barbosa 

Mário Guedes

Relações Institucionais

Antonieta Diniz

Recursos Humanos

Elsa Novais

Paula Moreira

Sistemas de Informação

Coordenador

Nuno Guedes

Nuno Pereira

Gestão do Edifício

Gilberto Gomes

Gonçalo Garcez

Assessoria Jurídica

Sandra Carvalho e Silva

Área Comercial

Simone Almeida

Eventos

Rita Seabra

Visitas Guiadas

Verónica Moreira

José Paulo Ferreira

Loja Casa da Música

Isabel Saraiva

RESTAuRAçãO E BARES

Coordenador

Luís Rocha 

Artur Gomes – Chefe de cozinha

Eliane Silva

José Novais

Maria João Barroso

Beatriz Rodrigues

Goreti Cardoso

Madalena Silva

Tânia Machado – Chefe de mesa

António Rondon

Evander Gonçalves

Cátia Rebelo

Natércia Ferreira

Joana Vilar

Paulo Fernandes

Ricardo Azevedo

Cláudio Pinto

DIRECçãO ARTÍSTICA E DE EDuCAçãO

Director Artístico e de Educação

António Jorge Pacheco

Adjunto

Rui Pereira

Assessoria de Imprensa

Cândida Colaço Monteiro

Assistente

Paula Matos

PROGRAMAçãO ARTÍSTICA

Coordenador de Programação Música Erudita

Rui Pereira

Programação Jazz, World, Pop/Rock

Fernando Sousa

Filipa Leite

ORquESTRA SINFóNICA 

DO PORTO CASA DA MúSICA

Coordenador

Alexandre Santos

Gestão Executiva

Sónia Melo

Dário Pais

Sara Cruz

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA

Coordenador

António Jorge Pacheco

Gestão Executiva

André quelhas

CORO CASA DA MúSICA

Coordenador

Rui Pereira

Gestão/Produção Executiva

Cristina Guimarães

ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA

Coordenador

Rui Pereira

Gestão Executiva

André quelhas

EDIçÕES E GRAVAçÕES

Rui Pereira

Fernando Pires de Lima

Liliana Marinho

ARquIVO MuSICAL/MEDIATECA

Pedro Marques

João Ribeiro

Cristina Barbosa

SERVIçO EDuCATIVO

Coordenador

Jorge Prendas

Projectos Educativos

Anabela Leite

Teresa Coelho

Ana Rebelo

Inês Leão

Paula Oliveira

PRODuçãO

Coordenador

Júlio Moreira

Produção Executiva

Paula Matos

José Orlando Rodrigues

Mónica Ferreira

Arthur Vasques

Susana Lamarão

Produção Técnica

Ernesto Costa – Responsável de área 

Olinda Botelho

Luís Filipe Lopes

Técnicos de Som

Ricardo Torres

Vasco Gomes

Carlos Lopes

Daniel Santos

Técnicos de Luz

Virgínia Esteves

Emanuel Pereira

Técnicos de Palco

Serafim Ribeiro

Vítor Resende

José Torres

Alfredo Braga

Fernando Gonçalves

Ernesto Pinto da Costa

Técnico de Vídeo

Margarida Garcia

COMuNICAçãO, MARKETING 

E DESENVOLVIMENTO

Coordenador

Gilda Veloso

Gestão de Meios

Walter Salgado

Comunicação Web

André Alves

Joana Almeida

Conteúdos de Comunicação

Marcos Cruz

José Ribeiro

Design Gráfico

Liliana Fontoura

Tiago Carneiro 

Helena Silva (estagiária e ilustradora 

das páginas 125 e 306)

Consultadoria gráfica

André Cruz 

Diogo Paula

Frente de Casa

Álvaro Campo

Carla Santos

Maria Augusta Fernandes

Bilheteira

José Ribeiro

Assistentes de Bilheteira

Sílvia Salvado

Armanda Peixoto

Isabel Ferreira

Marta Lima

Mariana Simões

Nuno Pinto

Sara Gonçalves 

 

ILuSTRAçÕES AGENDA 2017

Ana Torrie

ILuSTRAçÕES SERVIçO EDuCATIVO

Tiago Galo (Espectáculos)

Ana Types Type (Workshops)

Nicolau (Formação)

FOTOGRAFIAS

Alexandre Delmar

385384



AGRuPAMENTOS RESIDENTES

ORquESTRA SINFóNICA 

DO PORTO CASA DA MúSICA

Maestro Titular

Baldur Brönnimann

Maestro Convidado Principal

Leopold Hager

MúSICOS

Violino I

Zofia Wóycicka – Concertino

James Dahlgren – Concertino honorário

nn – Segundo concertino

Radu Ungureanu – Concertino assistente

nn – Solista A

Alan Guimarães

Andras Burai

Emília Vanguelova

Evandra Gonçalves

Ianina Khmelik

José Despujols

Maria Kagan

Roumiana Badeva

Tünde Hadadi

Vadim Feldblioum

Vladimir Grinman

nn

Violino II

nn – Chefe de naipe

Nancy Frederick – Solista A 

(Chefe de naipe interino)

Tatiana Afanasieva – Solista B

Domingos Lopes

Francisco Pereira de Sousa

José Paulo Jesus

José Sentieiro

Lilit Davtyan

Mariana Costa

Nikola Vasiljev

Paul Almond

Pedro Rocha

Vítor Teixeira

nn

Viola

Mateusz Stasto (Equi. chefe de naipe interino)

Joana Pereira – Solista A

Anna Gonera – Solista B

Biliana Chamlieva

Emília Alves

Francisco Moreira

Hazel Veitch

Jean Loup Lecomte

Luís Norberto Silva

Rute Azevedo

Theo Ellegiers

nn

Violoncelo

nn – Chefe de naipe

Vicente Chuaqui – Solista A 

(Chefe de naipe interino)

Fedor Kolpachnikov – Solista B

Aaron Choi

Bruno Cardoso

Gisela Neves

Hrant Yeranosyan

Michal Kiska

Sharon Kinder

nn

Contrabaixo

nn – Chefe de naipe

Florian Pertzborn – Solista A 

(Chefe de naipe interino)

nn – Solista B

Altino Carvalho

Jean Marc Faucher

Joel Azevedo

Nadia Choi

Slawomir Marzec 

Tiago Pinto Ribeiro

Flauta

Paulo Barros – Chefe de naipe

Ana Maria Ribeiro – Solista A

Alexander Auer – Solista B

Angelina Rodrigues – Solista B

Oboé

Aldo Salvetti – Chefe de naipe

Tamás Bartók – Solista A

Eldevina Materula – Solista B

Jean-Michel Garetti – Solista B

Clarinete

Luís Silva – Chefe de naipe

Carlos Alves – Solista A

António Rosa – Solista B

Gergely Suto – Solista B

Fagote

Gavin Hill – Chefe de naipe

Robert Glassburner – Solista A

Pedro Silva – Solista B

Vasily Suprunov – Solista B

Trompa

nn – Chefe de naipe

Bohdan Sebestik – Solista A

Eddy Tauber – Solista A

Hugo Carneiro – Solista B

José Bernardo Silva – Solista B

Trompete

Sérgio Pacheco – Chefe de naipe

Ivan Crespo – Solista A

Luís Granjo – Solista B

Rui Brito – Solista B

Trombone

Severo Martinez – Chefe de naipe

Dawid Seidenberg – Solista A

Nuno Martins – Solista B

Tuba

Sérgio Carolino – Solista A

Tímpanos 

Jean-François Lézé – Timpaneiro solista

Percussão

Bruno Costa – Solista A

Nuno Simões – Solista B

Paulo Oliveira – Solista B

Harpa

Ilaria Vivan – Solista A

CORO CASA DA MúSICA

Maestro Titular

Paul Hillier

MúSICOS

Sopranos

ângela Alves

Eva Braga Simões

Joana Pereira

Leonor Barbosa de Melo

Rita Venda

Contraltos

Ana Calheiros

Iris Oja

Brígida Silva

Joana Valente

Tenores

Almeno Gonçalves

André Lacerda

Luís Toscano

Baixos

João Barros Silva

Luis Rendas Pereira

Pedro Guedes Marques

Nuno Mendes

Ricardo Torres

ORquESTRA BARROCA CASA DA MúSICA

Maestro Titular

Laurence Cummings

MúSICOS

Violino

Huw Daniel – Concertino  

Reyes Gallardo  

Eunjung Anna Ryu  

Ariana Dantas 

Bárbara Barros  

Cecília Falcão Coutinho  

César Nogueira  

Miriam Macaia  

Prisca Stalmarski

Viola

Trevor McTait  

Raquel Massadas 

Violoncelo

Filipe quaresma  

Vanessa Pires

Contrabaixo

José Fidalgo 

Oboé

Pedro Castro  

Andreia Carvalho 

Fagote

José Rodrigues Gomes

Cravo 

Fernando Miguel Jalôto

REMIx ENSEMBLE CASA DA MúSICA

Maestro Titular

Peter Rundel

MúSICOS

Angel Gimeno – Violino

José Pereira – Violino

Trevor McTait – Viola

Oliver Parr – Violoncelo

António A. Aguiar – Contrabaixo

Stephanie Wagner – Flauta

José F. Silva – Oboé

Vítor J. Pereira – Clarinete

Roberto Erculiani – Fagote

Nuno Vaz – Trompa

Ales Klancar – Trompete

Ricardo Pereira – Trombone

Mário Teixeira – Percussão

Manuel Campos – Percussão

Jonathan Ayerst – Piano

Fundação Casa da música
av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto
Portugal

387386



informAções GerAis

AlterAções
a programação e os preços apresentados nesta 
agenda poderão estar sujeitos a alterações.

vendA de bilhetes 
Bilheteiras da Casa da música
Bilheteira on-line 
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, exceptuam-se os de promotores externos.

remix, coro, ciclo piano e sinfónica 
(excepto sinfónica ao domigo)
Cliente BPi – 20%
Jovem = < 25 anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
ciclo Jazz
Cliente BPi – 20%
Jovem =< 25 anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
 
sinfónica ao domingo
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas para menores 
de 18 anos
 
terças fim de tarde 
e banda sinfónica portuguesa
Não se aplicam descontos
 
cartão Amigo
Desconto de 25% em concertos com preço 
superior a € 10

os descontos acima mencionados são aplicados 
em concertos com preço superior a 10€

reservAs
Válidas durante 7 dias. No caso de serem 
efectuadas nos 7 dias que antecedem o evento, 
manter-se-ão até 48 horas antes do mesmo.

visitAs GuiAdAs
DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00
inglês 11:00 e 16:00
€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças 
até aos 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete)
Visitas com marcação (grupos)
grupos a partir de 15 pessoas com horário 
a fixar previamente.
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
Segunda a Quinta 12:30—15:00 e 19:30—23:00
Sextas e Sábados 12:30—15:00 e 19:30—00:00
Domingos e Feriados Encerrado
www.casadamusica.com/restaurante
reservas 220 107 160

cAfé cAsA dA músicA
todos os dias 09:00–24:00

pArque de estAcionAmento sAbA  
BILHETES PRÉ-PAGOS
Bilhete de Evento: 
€ 2,50 válido para um período  
máximo de estacionamento de 3,5 horas 
consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00
Bilhete restaurante (almoço): 
€ 1,50 válido para um período  
máximo de estacionamento de 1,5 horas 
consecutivas, entre as 12:30 e as 15:30.
Bilhete restaurante (Jantar):
€ 2 válido para um período máximo de 
estacionamento de 2,5 horas consecutivas,  
entre as 19:00 e as 01:00.

como Adquirir As AssinAturAs 
temporAdA 2017 dA cAsA dA músicA?
Bilheteiras Casa da música
Por correspondência
www.casadamusica.com
como escolher o seu lugar cativo? 
Para que possa usufruir do seu lugar  
cativo consulte a planta da Sala Suggia. 

por correspondênciA
através de carta ou email 
(info@casadamusica.com). os pedidos deverão 
incluir as seguintes informações:
· Nome, morada e telefone
· a(s) assinatura(s) pretendida(s)
· Lugar desejado (no caso de não estar disponível, 
a Casa da música reserva-se  
o direito de escolher lugares alternativos)
o pagamento deverá ser feito por  
cheque ou referência multibanco.
tratando-se de cheque, deverá seguir  
à ordem de Fundação Casa da música  
e em conjunto com as informações 
acima mencionadas.
Call center: 220 120 220
Linha assinaturas: 220 120 229

online
Disponível em: 
www.casadamusica.com
os bilhetes das assinaturas adquiridas online 
estarão disponíveis para levantamento na 
bilheteira da Casa da música.
pagamento parcelar
Poderá optar ainda pelo pagamento de 
assinaturas em 4 prestações iguais para compras 
superiores a € 100 (25% no acto  
de compra; 25% – 06 março;  
25% – 05 Junho; 25% – 04 Setembro).
Para mais informações enviar email para: 
info@casadamusica.com

Se desejar ser incluído na nossa  
mailing list, envie um e-mail para: 
info@casadamusica.com

os preços AnúnciAdos nestA 
brochurA são válidos sAlvo 
erro tipoGráfico.



Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Apoio Institucional

Mecenas Ciclo Deutsche BankMecenas Visitas Guiadas Mecenas Música Coral Parceiro do Serviço Educativo

Patrocínio Verão na Casa 
Super Bock

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Mecenas dos 
Programas de Sala

Patrocinadores Ano Britânico Apoio Ano Britânico

fundação
energia


