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e páscoa & revolução

No mês de Abril, a Casa da Música apre-
senta-se recheada de propostas aliciantes 
que começam no ciclo evocativo da Páscoa 
e se estendem a mais uma edição do festi-
val Música & Revolução. Pelo meio, temos 
a promessa de momentos mágicos como 
sempre se revelam os recitais do lendário 
pianista Grigori Sokolov, grandes pontos 
de interrogação que são duas sinfonias 
inacabadas de Schubert e Elgar, ou ainda o 
êxtase criativo do jazz dos Snarky Puppy.
Comecemos pelo princípio, assinalando 
o regresso da música de James Dillon 
com duas obras de grande profundidade 
que marcam as celebrações da Páscoa. 
O escocês é este ano o Compositor em 
Associação na Casa da Música, trazendo 
nesta ocasião o seu Stabat Mater Dolorosa, 
uma estreia nacional assumida pelo Remix 

In April, Casa da Música has a lot of exciting 
proposals, like the Easter cycle and the Music 
& Revolution festival. In between we have many 
magical moments to offer, like the recital of 
the legendary pianist Grigory Sokolov, two 
unfinished symphonies by Schubert and Elgar, 
or the creative ecstasy of Snarky Puppy’s jazz.
Let’s start at the beginning, with the return 
of James Dillon’s music with two profoundly 
moving works that mark the Easter cele-
brations. The Scotsman is the Composer in 
Association at Casa da Música this year, bring-
ing his Stabat Mater Dolorosa with him for the 
occasion, a portuguese premiere performed 
by Remix Ensemble and Coro Casa da Música, 
and also Via Sacra, performed by Orquestra 
Sinfónica. Orquestra Barroca takes us through 
some of the most moving moments of Baroque 

Ensemble e o Coro Casa da Música, e ainda 
Via Sacra, interpretada pela Sinfónica. 
A Orquestra Barroca leva-nos através de 
alguns dos momentos mais comoventes 
da música sacra barroca, com a soprano 
Mónica Monteiro interpretando o célebre 
Salve Regina de Vivaldi e uma obra de 
Ferrandini que canta as dores de Maria 
perante a morte de Cristo na cruz.
O abanar de mentalidades que ocasional-
mente toma de assalto os BBC Proms, o 
mais popular festival de música clássica 
do mundo, serve de mote para a 11ª edição 
do Música & Revolução. Os escândalos 
dos Proms têm feito história, e é essa 
história que queremos contar na Sala 
Suggia reunindo algumas das obras que 
mais inquietaram o seu público. O alinha-
mento inclui assim duas obras de Harrison 

Birtwistle (Compositor em Residência), 
no âmbito da grande retrospectiva da 
sua obra que percorre todo este ano, mas 
também a escrita de outra figura crucial da 
música britânica – Peter Maxwell Davies – 
e ainda as Cinco Peças para Orquestra de 
Schoenberg, um dos primeiros grandes 
desafios apresentados naquele festival nos 
idos de 1912.
Pelo meio, deixe-se levar pelas explora-
ções multidisciplinares do Guia Prático 
para Artistas Desocupados, a celebração 
da diversidade que sobe ao palco com 
o espectáculo Aurora, o balanço soul e 
R&B de Macy Gray, o sabor tradicional das 
canções de Virgem Suta, sem esque-
cer uma noite intensa de flamenco no 
Restaurante Casa da Música.

sacred music, with soprano Mónica Monteiro 
interpreting Vivaldi’s famous Salve Regina 
and a work by Ferrandini about the suffering of 
Mary before the death of Christ on the cross.
The stirring of mindsets that usually character-
izes the BBC Proms, the world’s most popular 
classical music festival, is the motto for the 11th 
edition of Music & Revolution. The scandals at 
the Proms have made history, and that is the 
story we want to tell at Sala Suggia gathering 
some of the works that disturbed its audience 
the most. The lineup includes two pieces by 
Harrison Birtwistle (Composer in Residence), 
within the grand retrospective of his work that 
extends throughout the year, the writing of 
another crucial figure of British music – Peter 
Maxwell Davies – and also Schoenberg’s 
Five Pieces for Orchestra, one of the first major 

daring presentations at that festival in 1912.
Meanwhile, let yourself get carried away by 
the multidisciplinary explorations of Practical 
Guide for Unoccupied Artists, the celebration 
of diversity that comes to the stage with Aurora, 
the soul and R&B grooves of Macy Gray, the 
traditional spirit of the songs of Virgem Suta, 
without forgetting the passionate flamenco 
evening at Restaurante Casa da Música.

easter & revolution

Mecenas Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música

aPOiO instituciOnal Mecenas PrinciPal casa da Música



01 
Sáb

Criatura

Lince
Café

02 
Dom

Na Ponta dos Dedos 
Serviço Educativo 

Rachmaninoff em Concerto 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Os Tais Quais

04-12 
Abr

Concertos de Páscoa

04 
Ter

Stabat Mater 
Remix Ensemble 
& Coro Casa da Música

05 
Qua

Macy Gray

06 
Qui

Tablao

Diana Martinez & The Crib

Ensemble de Jazz da Jobra
Café

07 
Sex

Filipe Felizardo
Café

08 
Sáb

Via Sacra 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

João Morais
Café

09 
Dom

Era Uma Vez… 
Serviço Educativo 

Banda Sinfónica Portuguesa

Anthony Strong

11+12 
Ter+Qua 

Aurora 
Serviço Educativo

12 
Qua

O Pranto de Maria 
Orquestra Barroca Casa da Música

13 
Qui

Virgem Suta

Ricardo Coelho Quartet
Café

14 
Sex

Jorge da Rocha
Café

15 
Sáb

Patrícia Costa

O Martim
Café

18 
Ter

António Oliveira 
Fim de Tarde · Piano 

20 
Qui

The Nada
Café

21 
Sex

Guia Prático 
para Artistas Ocupados 
Serviço Educativo

Sinfonias inacabadas 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Mário Marques 
& Gonçalo Pescada
Café

22 
Sáb

Capitão Fausto

Bearbug
Café

Workshop AMAEI
Editar um disco: da edição de autor à 
criação de uma editora independente

23 
Dom

Anikibebé 
Serviço Educativo

24-30 
Abr

Música & Revolução / 
Scandals at the Proms

24 
Seg

Censored Songs 
Serviço Educativo 

25 
Ter

Grigori Sokolov 
Ciclo Piano Fundação EDP

26 
Qua

Snarky Puppy

27 
Qui

Quarteto de Vasco Agostinho
Café

28 
Sex

Tributo a Zeca Afonso
Café

29 
Sáb

Mandolino 
Serviço Educativo 

29 
Sáb

Pânico nos Proms 
Remix Ensemble 
& Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Lado Esquerdo

Les Saint Armand
Café

30 
Dom

Novas Aventuras de Waka 
Serviço Educativo

Os Fabulosos Proms 
Orquestra Sinfónica, 
Remix Ensemble 
& Coro Casa da Música 

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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6 ABR 2017

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 inconfundí-
vel? 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 criaram um estilo 
de composição mais individual, ficando a conhecer em pormenor 
os temas e detalhes de orquestração da sua sinfonia mais célebre.
Does every composer have a unique way of writing, a sort of simultane-
ously recognizable and unmistakable calligraphy? How can we identify 
these signs that make us immediately recognize the author of the music 
we’re listening to? Throughout this concert introduced by Gabriela 
Canavilhas we will learn about one of the composers who created a 
unique style of writing and get to know the themes and details of orches-
tration of his most famous symphony.

01 sáb/sat · 22:30

lince
Pop/Electrónica

€ 10 

Cartão Continente: na compra 
de um bilhete para adulto oferta 
de duas entradas (< 18 anos)

01 sáb/sat · 22:00 sala 2

Criatura

Lugares sentados € 10

Lugares em pé € 8

Promotor: Pro Nobis

PatrOcinadOr sinfónica
aO dOMingO cOntinente

02 dom/sun · 12:00 sala suggia

rachmaninoff 
em Concerto      
Sinfónica ao Domingo Continente

Um ano após Aurora, o primeiro álbum, a 
Criatura estreia-se no Porto para celebrar a 
continuidade de um trabalho dedicado que 
tem dados frutos à música popular portu-
guesa dentro e fora de palcos. Considerada 
pela imprensa uma das mais promissoras 
referências no espectro das sonorida-
des tradicionais, a Criatura vê o público a 
crescer a cada chamada para ir bater o pé. 
No concerto desvendam-se ainda os novos 
temas de um segundo disco que se avizinha. 
Contos sobre lobos, lobbies, homens, 
mulheres, noivas e casamentos. 
Criatura performs in Porto for the first time a 
year after its first album, Aurora, to celebrate 
the continuity of a devoted work that has 
borne fruit in Portuguese popular music on 
and off stage. Regarded by the press as one 
of the most promising projects in the spec-
trum of traditional sonorities, Criatura sees its 
audience grow with every performance. The 
concert unveils new songs from an upcoming 
second album. Tales about wolves, lobbies, 
men, women, brides and weddings.

Mecenas Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música
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02 dom/sun · 21:00 sala suggia

os tais Quais
02 dom/sun

na ponta dos dedos
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

€ 25

Cartão Amigo -25%

Promotor: Xutos e Pontapés 
– Prod. Comerciais, Lda.

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

António Miguel teixeira e sofia nereida 
formadores

O Senhor dos Anéis, de jóias a brilhar, só 
está bem a cantar. Já a Senhora Mindinho 
(que feitio miudinho…) quer tudo organizar. 
Juntos conduzem uma sessão na ponta 
dos dedos, em que os contrastes fazem, 
afinal, a riqueza musical. Passeando entre 
teclas, descobre-se as primeiras melodias.
The Lord of the Rings, with his dazzling jewels, is 
only happy when he’s singing, while Mrs. Pinkie 

– who is a bit of a nag – just wants everything to 
be organized. Together they lead this session 
that revolves around our fingertips and where 
contrasts make up the musical richness. 
Strolling up and down the keys, the first melo-
dies are discovered. 

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

fundação
energia

ParceirO serviçO educativO aPOiO instituciOnal

O Alentejo ocupa grande parte do reper-
tório deste grupo formado por João Gil, 
Vitorino, Tim, Vicente Palma, Celina da 
Piedade, Paulo Ribeiro e Sebastião. As 
violas, o acordeão, a percussão, quem sabe 
uma viola campaniça e um coro de arrepiar. 
Mas, pelo meio, há também Jorge Serafim, 
conhecido contador de histórias, que aqui 
aparece como anfitrião de um lugar ficcional 
chamado “A Venda do Isaías”, e que partilha 
as suas pérolas de sabedoria desfiando 
histórias, anedotas ou contos populares.
A música não é apenas a música, neste caso. 
Fala por toda uma região. E, por isso, não 
começa ao primeiro acorde e não termina 
com os aplausos, não vive na prisão dessas 
regras ditadas pelos palcos. Vive desta 
troca espontânea, que é lançada por um e 
agarrada pelos restantes, mas que pode 
ser atravessada por um relato que Isaías/
Serafim vai buscar ao baú da sua sabedoria 
popular. Músicas e histórias seguem-se 
umas às outras, da mesma maneira que a 
mesa parece estar sempre repleta.
Os Tais Quais prometem espalhar a sua 
música pelo país. E fazer novos amigos 
pelo caminho. Eles que se juntem. A mesa 
está posta.

Alentejo is the main theme in the repertoire of this 
group formed by João Gil, Vitorino, Tim, Vicente 
Palma, Celina da Piedade, Paulo Ribeiro and 
Sebastião with guitars, an accordion, percussion, 
maybe even a campaniça guitar and a marvellous 
choir. But in between there is also Jorge Serafim, 
a well-known storyteller who plays the role of 
host of a fictional place called “A Venda do Isaías”, 
and shares his pearls of wisdom through stories, 
anecdotes and folktales.
Music is not just music in this case. It speaks for 
an entire region. Consequently it doesn’t begin 
with the first chord just as it doesn’t end with 
the applause; it is not imprisoned by these rules 
dictated by the stage. It lives from a spontane-
ous exchange that begins with one person and 
continues with the others. And it can be punc-
tuated by a story that Isaías/Serafim finds in the 
treasure chest of his popular wisdom. Songs and 
stories follow one another, and the table always 
seems to be full.
Tais Quais promise to spread their music across 
the country and make new friends along the way. 
Go ahead. The table is set.

A Fundação Casa da Música, pela primeira vez em 2017, 
está habilitada a beneficiar de 0,5 % de IRS liquidado, 
bem como de receber o donativo dos contribuintes 
no valor correspondente a 15% do IVA suportado na 
aquisição de certos serviços, de acordo com a Lei dos 
Benefícios Fiscais.
Estes donativos são da maior importância para o 
desenvolvimento do projecto Casa da Música, nas suas 
dimensões artística, cultural e social. 
Ao preencher o quadro 11 do Modelo 3 do IRS, pondere 
destinar estes valores à Fundação Casa da Música.

O seu donativo 
faz a diferença

11 Consignação de 0.5% do iRs/Consignação do benefíCio de 15% do iVa supoRtado

entidades Benefeciárias

instituições religiosas (art.º 32.º, n.º 4, da lei n.º 16/2001, de 22 de junho) nif irs iva

instituições particulares de solidariedade social ou pessoas colectivas de utilidade pública 
(art.º 32.º, n.º 6, da lei n.º 16/2001, de 22 de junho)

Pessoas colectivas de utilidade pública de fins ambientais 
(art.º 14.º, n.os 5 e 7, da lei n.º 35/98, de 18 de julho)

1102 irs

� � 5 0 7 6 3 6 2 9 5 �1101



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.
Sacred texts have been the basis of countless pages of introspective and 
moving music throughout history, and the Easter period is the time of year 
that allows us to live those emotions inside the concert hall. A cantata by 
Ferrandini intended to be sung before the Holy Sepulchre encompasses all 
the drama of the laments of the Virgin Mary after the Passion of Christ. The 
soprano Monica Monteiro embodies this character with Orquestra Barroca 
in a programme focused on the Italian Baroque that includes Vivaldi’s 
famous Salve Regina and a Concerto for oboe by Albinoni. The retrospec-
tive of the work of James Dillon, Composer in Association in 2017, includes 
the other two Easter concerts with sacred works of great depth, emphasiz-
ing the national premiere of the monumental Stabat Mater Dolorosa, with 
Remix Ensemble and Coro Casa da Música combining the original text, 
which describes the excruciating pain of the Mother of Jesus Crucified 
with the reflections of other authors. Dillon’s Via Sacra is presented by 
Orquestra Sinfónica in a concert also filled with evocative, albeit purely 
instrumental works by Messiaen and Benjamin Britten.

Concertos 
de páscoa
04-12 Abr

10 ABR 2017



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 “podero-
samente 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.  
As a result of a joint commission from the BBC, Casa da Música and 
the Huddersfield Festival – where it was premiered at the end of 2014 

– the Stabat Mater Dolorosa by James Dillon was considered by the 
English critics the highlight of the festival and a “powerfully original” 
piece. Written for 12 voices and 12 instrumentalists, it is a breathtaking 
piece with over one hour of music where the traditional text intersects 
with comments from Donne, Rilke or Picasso, among other authors. 
Determined to explore the significant symbolic meaning associated with 
one of Christianity’s most celebrated texts and inspired by the immense 
iconography related to the subject, James Dillon created images and 
sound atmospheres of great impact. The work is presented for the first 
time in Portugal and is the highlight of the Easter celebrations in 2017.

04 ter/tue · 19:30 sala suggia

stabat Mater
Ano Britânico

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)

Portrait James Dillon iii

€ 13 · Premium € 15

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

PatrOcinadOr 
anO BritânicO

Mecenas Música cOral

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

 – The Guardian

aPOiO anO BritânicO

12 ABR 2017 CONCERTOS DE PÁSCOA



05 Qua/Wed · 21:30 sala suggia

Macy Gray
06 Qui/thu · 22:00 sala 2

diana Martinez & the Crib

€ 35 (inclui jantar)

€ 8

Promotor: 1ª Linha.PT

06 Qui/thu · 20:30 restaurante

tablao
06 Qui/thu · 22:00 

ensemble de Jazz 
da Jobra
Jazz

07 sex/Fri · 22:00 

Filipe Felizardo
Guitarra Eléctrica Solo

08 sáb/sat · 22:30

João Morais
Pop-Rock/Cantautor

€ 35

Cartão Amigo -25%

Promotor: Uguru

Vozes como as de Macy Gray surgem 
muito raramente e normalmente marcam 
gerações, pelo poder que carregam e 
pelo carácter distinto que apresentam. 
A de Macy, que mereceu cinco nomea-
ções para os 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 espraiado 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 a longa tradição da 
música negra, como também a sua baga-
gem pessoal que arrancou em 1999 com o 
álbum On How Life Is e se estende até ao 
novíssimo Stripped. Este disco mereceu os 
mais rasgados elogios do site de referên-
cia All About Jazz por regressar à essência 
numa época de alta tecnologia: um palco, 
uma voz cheia de alma, canções perfeitas. 
O paraíso pode estar mais perto do que por 
vezes se pensa...

Voices like Macy Gray’s don’t come along very 
often and usually inspire generations with their 
power and unique character. Macy’s voice, 
which has had five Grammy nominations and 
attracted effusive applause from the audience, 
press and peers, has been compared to Billie 
Holiday’s, but it’s actually a unique, precious 
and rare legacy treasured in six albums that 
are some of the best that soul and R&B have 
offered the world in recent years.
Macy Gray brings to Casa da Música not only 
a long tradition of black music, but also her 
personal baggage that started in 1999 with 
On How Life Is and extends to the brand new 
Stripped, an album that earned rave reviews 
from the site All About Jazz for its ability to 
return to the essencial in a time marked by tech-
nology: one stage, a soulful voice, perfect songs. 
Paradise may be closer than you might think...

Apesar de ser ainda muito jovem, Diana 
Martinez revela já uma definitiva maturi-
dade como artista, tendo colaborado em 
grandes projectos como Expensive Soul, 
Pedro Abrunhosa, Souls of Fire, We Trust, 
entre outros.
Autora e vocalista de sucessos como 

“That’s Just How We Do It”, “Reverie” e o 
mais recente “Put Your Love In Me” em 
dueto com Pedro Tatanka (The Black 
Mamba), encontrou a visão e o conceito 
para Diana Martinez & The Crib com o 
apoio do produtor João André, cuja sono-
ridade reflecte a sua verdadeira paixão: 
o R&B, o soul e o hip hop.
Depois de tocarem no MEO Marés 
Vivas, Festival do Crato e Festas do Mar 
(Cascais), Diana Martinez & The Crib apre-
sentam o seu álbum de estreia na Casa da 
Música acompanhados por convidados 
especiais, num concerto que não deixará 
ninguém indiferente. 

Despite her young age, Diana Martinez is a 
mature artist who collaborated with Expensive 
Soul, Pedro Abrunhosa, Souls of Fire and We 
Trust, among others.
She is the lead singer and songwriter of hits like 

“That’s Just How We Do It”, “Reverie” and the 
latest “Put Your Love In Me” – a duet with Pedro 
Tatanka (The Black Mamba). She discovered 
the vision and concept for Diana Martinez & 
The Crib with the support of producer João 
André, reflecting her true passion: B&B, soul 
and hip hop.
After performing at MEO Marés Vivas, Festival 
do Crato and Festas do Mar (Cascais), Diana 
Martinez & The Crib perform at Casa da 
Música with special guests to present their 
debut album in a concert that will leave no 
one indifferent.

Ana pinhal canto 
Catarina Ferreira dança 
Francisco Almeida guitarra 
Juan de la Fuente percussão 

Reconhecido em 2010 pela UNESCO 
como Património Cultural Imaterial da 
Humanidade, o flamenco vai fazer do 
Restaurante o seu tablao, prometendo 
exprimir-se no estado mais puro e autên-
tico, com a união do canto e da dança em 
perfeita harmonia, fiel a toda a emoção e 
intensidade do género. O jantar terá um 
menu especialmente concebido para a 
ocasião pelo Chef Artur Gomes.
UNESCO recognized Flamenco an Intangible 
Cultural Heritage of Humanity in 2010. The 
Restaurant will be the tablao where the 
performers express this art form in its purest 
and most authentic state, combining singing 
and dancing in perfect harmony, always truthful 
to the emotion and intensity that character-
izes these performances. Chef Artur Gomes 
designed a special menu for the occasion.
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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 repre-
sentativo 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 reconsti-
tuiu-a de memória catorze anos mais tarde, dando a conhecer 
novamente uma partitura de surpreendente colorido orques-
tral. Um Requiem puramente orquestral da autoria de Britten, 
o compositor britânico mais influente do século XX, encerra o 
programa num comovente apelo à paz.  
Three great works of the twentieth century united under the same 
theme show us three distinct but equally expressive aesthetic 
currents. The British James Dillon remains one of the most 
controversial figures in composition today, and is possibly the best 
representative of the so-called New Complexity. His Via Sacra, for 
large orchestra, represents a period of great clarity in his textures, a 
characteristic of his work at the turn of the 21st century.
The Hymne au Saint Sacrement by Messiaen premiered in 1933 and 
went down a winding path. The score disappeared during the war and 
Messiaen re-wrote it from memory fourteen years later, re-releasing a 
score of surprising orchestral colouring. A purely orchestral Requiem 
by Britten, the most influential British composer of the twentieth 
century, ends the programme in an emotional plea for peace.

Portrait James Dillon iV

08 sáb/sat · 18:00 sala suggia

Via sacra
Sinfónica Fora de Série · Ano Britânico 
Concerto dos Bancos Alimentares Contra a Fome de Portugal

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

A Casa da Música oferece 1 vale de desconto de 20% para 
qualquer concerto dos agrupamentos residentes a realizar 
em 2017 a todos aqueles que entregarem alimentos, não 
perecíveis, durante o dia do concerto

PatrOcinadOr anO BritânicO aPOiO anO BritânicO

16 ABR 2017 CONCERTOS DE PÁSCOA



09 dom/sun · 21:30 sala suggia

Anthony strong
09 dom/sun · 12:00 sala suggia

Banda sinfónica 
portuguesa

douglas Bostock direcção musical 

edward Gregson The Sword 
and The Crown
Martin ellerby Dona Nobis Pacem
philip sparke A Colour Symphony 

Preenchido exclusivamente por obras 
britânicas em estreia nacional, o programa 
da Banda Sinfónica Portuguesa reúne três 
nomes incontornáveis da música contem-
porânea 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 
A Colour Symphony de Philip Sparke, na 
qual o compositor estabelece uma relação 
entre características puramente musicais 
e a percepção visual das cores.
The concert by Banda Sinfónica Portuguesa 
includes the Portuguese premieres of three 
works by three important contemporary british 
composers. Edward Gregson’s symphonic 
suite The Sword and The Crown runs through 
the period between Henry V’s death and the 
death of Richard III, depicting the struggle for 
the Crown through force and illustrating one of 
the most turbulent periods in the history of the 
British monarchy. Created to commemorate 
the 50th anniversary of the end of World War II, 
Dona Nobis Pacem is a work that transforms a 
period of terror and fear into a timeless tribute 
to humanity’s unstable struggle for peace. 
The concert ends with Philip Sparke’s brilliant 
A Colour Symphony, in which the composer 
establishes a relationship between purely 
musical characteristics and the visual percep-
tion of colors.

€ 10 · Premium € 12

09 dom/sun

era uma Vez…
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

O jovem compositor, cantor e pianista britâ-
nico é considerado um dos grandes talentos 
do jazz retro-contemporâneo. Guaranteed! 
foi o nome dado ao álbum de estreia de 
Anthony Strong, em 2009. Apoiado por BB 
King, o lançamento do seu EP Delovely, que 
alcançou a 1ª posição nas tabelas de jazz 
do Reino Unido, despertou a atenção das 
editoras no início de 2012. Em 2013 Strong 
assinou contrato com a etiqueta francesa 
Naïve e, na sequência, o álbum Stepping 
Out alcançou o primeiro lugar nas tabelas 
do iTunes e da Amazon Jazz. Nesta nova 
visita ao Porto, Anthony Strong prova uma 
vez mais o seu talento com o novo On a 
Clear Day, uma viagem pela sua colecção 
de discos que percorre temas clássicos e 
de jazz, ao mesmo tempo que visita Stevie 
Wonder e o som da Motown.
The young British composer, singer and 
pianist is considered one of the great talents 
of retro-contemporary jazz. Guaranteed!, 
released in 2009, was the debut album of 
Anthony Strong. Supported by BB King, the 
release of his EP Delovely, which reached #1 on 
the UK jazz charts, caught the attention of the 
music labels at the beginning of 2012. In 2013 
Strong signed a contract with the French label 
Naïve and, as a result, his album Stepping Out 
was #1 on iTunes and the Amazon Jazz chart.
On his return to Porto, Anthony Strong proves 
his talent once again with the new album 
On a Clear Day, a journey through his record 
collection with classic and jazz-themed tracks, 
revisiting Stevie Wonder and Motown.

CONCERTOS DE PÁSCOA

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

AO ALCANCE DE TODOS

€ 28

Cartão Amigo -25%

Promotor: Incubadora d’Artes

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 
a música com outras linguagens de palco

Joana Araújo e tiago oliveira formadores

Alice Capuchinho Gata Branca de Neve de 
Borralheira?! Com um nome tão misturado, 
convém que tudo seja muito bem… cantado. 
Junta-se ainda um lobo-mau -coelho -do-

-país-das-maravilhas e entra-se no torveli-
nho da fantasia. Começando o “era uma vez”, 
de uma história nascem três.
Red Riding Alice Hood Snow Cinderella White?! 
With such a confusing name, everything must be 
very well... sung. There is also a big-bad-rabbit-
wolf-in-wonderland to complete the spiraling 
fantasy. Starting with “once upon a time”, we will 
begin with one story and end with three.

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

11 ter/tue + 12 Qua/Wed · 19:30 sala 2

Aurora
Serviço Educativo · Concertos para Todos*

1 › 19

03

MARCA cores

MARCA preto & branco

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 reconhece-
mos reciprocamente, todos com oportuni-
dade de expressão.
In every mind, the labyrinth. In each person, 
a different feeling. No one is less or more, 
because despite being different we are in fact 
equal: our life pulsates between birth and death. 
Aurora is a reflection on human diversity and on 
our ability to recognize ourselves in each other, 
with equal opportunities for expression.

18 ABR 2017



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
Alessandro scarlatti Sinfonia do Concerto Grosso nº 4 
em Mi menor
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 portu-
guesa 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 na interpretação de Pedro Castro. 
In a programme designed to celebrate Easter, Orquestra Barroca 
Casa da Música accompanies the voice of the Portuguese soprano 
Mónica Monteiro in masterpieces written in praise of the Virgin Mary. 
For a long time attributed to Handel, Il pianto di Maria is one of the most 
remarkable works of the Italian composer Giovanni Battista Ferrandini. 
A perfect example of the Italian style, Vivaldi’s Salve Regina is one of 
the most famous vocal works from the Baroque period. Other famous 
compositions complete the programme, including a beautiful Oboe 
Concerto of Albinoni performed by Pedro Castro.

12 Qua/Wed · 21:00 sala suggia

o pranto 
de Maria
Ciclo Barroco BPI · Ano Britânico

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Mecenas ciclO BarrOcO BPi

CONCERTOS DE PÁSCOA

13 Qui/thu · 22:00 

ricardo Coelho Quartet
Jazz

14 sex/Fri · 22:00 

Jorge da rocha
Cantautor

15 sáb/sat · 22:30

o Martim
Pop-Rock
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18 ter/tue · 19:30 sala 2

António oliveira
Fim de Tarde · Piano 

13 Qui/thu · 21:00 sala 2

Virgem suta
15 sáb/sat · 18:30 sala 2

patrícia Costa

€ 12,5

Cartão Amigo -25%

Promotor: Contos da Praça

€ 7

Cartão Amigo -25%

A história dos Virgem Suta não é a história 
normal das bandas de hoje em dia. Não 
foram descobertos através do Myspace, 
não fizeram uso das autoestradas da 
informação para conquistar os milhares de 
fãs com que poderíamos abrilhantar esta 
nota. Valeram-se de duas guitarras, da voz 
e da quase ‘ousadia’ de uma mão cheia de 
canções e, sem exageros líricos, as suas 
autoestradas foram outras. Perderam 
a conta às vezes que fizeram o país de 
Norte a Sul. Os Virgem Suta transpiram 
portugalidade e assumem-no. Mas são tão 
contemporâneos que a raiz portuguesa só 
lá está porque não tem outro remédio. Não 
haja dúvidas de que se fossem espanhóis 
tocariam castanholas. Assim, tocam adufe 
e cavaquinho porque é isso que lhes é natu-
ral. A isto aliam uma ironia que aparece 
a espaços, insólita, não de riso fácil, mas 
daquele que só é esboçado depois de se ter 
desconstruído a mensagem.
The story of Virgem Suta is not the usual story 
of today’s bands. They were not discovered 
through Myspace, they didn’t use the infor-
mation highway to reach their thousands 
of fans; instead they used two guitars, their 
voice and an almost “daring” handful of songs. 
Lyrical overstatements aside, their highway 
was different. They lost track of how many 
times they travelled the country from North to 
South. Virgem Suta embodies Portugal in its 
purest form. But it’s so contemporary that the 
Portuguese root is only there because it just 
can’t help it. If they were Spanish they would 
play castanets, no doubt about it. So they play 
the adufe and the cavaquinho, because that is 
what is natural to them. To this they add their 
subtle irony that only results in laughter after 
the message is deconstructed.

Depois de ter sido considerada pela 
Time Out uma das artistas portuenses 
a acompanhar em 2017, Patrícia Costa 
regressa à Casa da Música para pisar pela 
primeira vez o palco da Sala 2. Conduzido 
pela sua voz de Primavera, o programa 
revisita os dois álbuns anteriores da artista 
e desvenda um terceiro, com estreias 
absolutas de temas da autoria de Ângela 
da Ponte, Luca Argel ou Pedro Fernandes 
Martins – na nota de elegância, sobriedade 
e emotividade a que já nos habituou.
After being considered by Time Out as one of 
the artists from Porto to follow in 2017, Patrícia 
Costa returns to Casa da Música to perform at 
Sala 2 for the first time. The programme revisits 
her two previous albums and unveils a third 
one, with new songs written by Ângela da Ponte, 
Luca Argel and Pedro Fernandes Martins, and 
the elegance, sobriety and emotion that char-
acterizes her springtime voice.

€ 10 

Fryderyk Chopin Balada nº 3 em Lá 
bemol maior, op.47
Maurice ravel Miroirs
Franz liszt Valsa Mephisto nº 1
 
Neste recital, António Oliveira interpreta 
Chopin e Liszt, dois nomes cimeiros do 
romantismo e grandes renovadores da 
escrita pianística, tanto no aspecto técnico 
como estilístico, e uma das maiores obras 
do repertório para piano: Miroirs, de Ravel. 
In this recital, António Oliveira plays Chopin 
and Liszt, two major names of the romantic 
period and great renovators of pianistic writing, 
both technically and stylistically, and also one 
of the greatest works of the piano repertoire: 
Miroirs, by Ravel.

21 sex/Fri · 21:00 sala suggia

sinfonias 
inacabadas
Sinfónica Série Clássica · Ano Britânico

€ 20 · Premium € 22

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

PatrOcinadOr anO BritânicO

orquestra sinfónica 
do porto Casa d a 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 extrema-
mente 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.
When Sir Edward Elgar died in 1934 this unfinished work would be his 
Third Symphony. From his sketches, Antony Payne was able to finish it 
in 1997, introducing it to the public at the Royal Albert Hall the following 
year. A fabulous testimony of late Romanticism, the symphony is now 
presented in Portugal under the direction of conductor Takuo Yuasa. 
Of all the symphonies left unfinished, Schubert’s Symphony No. 8 is the 
most celebrated. Composer Brian Newbold became extremely famous 
for his versions of Schubert’s unfinished scores, notably for the version of 
this symphony that has deserved the attention of the most outstanding 
conductors and orchestras in the world today.
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23 dom/sun

Anikibebé
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

22 sáb/sat · 22:00 sala suggia

Capitão Fausto

1ª Plateia € 15 · 2ª Plateia € 12
Camarote 1 € 15

Cartão Amigo -25%

Promotor: Metropolitana Lda.

Promotor: AMAEI

20 Qui/thu · 22:00 

the nada
Jazz

21 sex/Fri · 22:00 

Mário Marques 
& Gonçalo pescada
World Music

22 sáb/sat · 22:30

Bearbug
Pop/Electrónica

21 sex/Fri · 19:30 sala 2

Guia prático 
para Artistas 
ocupados
Serviço Educativo · Concertos para Todos* 

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

*Espectáculos destinados a famílias e público geral 
que cruzam a música com outras linguagens de palco

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 estrutura 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, que desenvolve um trabalho artístico conti-
nuado com jovens portadores de deficiência mental, 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 multidiscipli-
nar, partilhado com o público.
Various artistic expressions with a common purpose: 
to explore the most primary sense of different forms of 
narrative; to assign a simple structure to complex subjects. 
Inspired by A Play of Selves by photographer Cindy 
Sherman, this “creation guide” results from a challenge laid 
down by BoCA – Biennial of Contemporary Arts, and taken 
up by Crinabel Teatro and Casa da Música. With a sound 
environment by Digitópia Collective, video by Edgar Pêra 
and performance by Crinabel Teatro, this is a practical and 
multidisciplinary exercise that is shared with the audience.

“Somos uma banda de rock de Lisboa” – a 
simplicidade com que os Capitão Fausto se 
descrevem desarma qualquer um. Porque 
é assim que se sentem e é assim que vivem. 
A história de Tomás, Salvador, Francisco, 
Manuel e Domingos começou com o álbum 
de estreia Gazela (2011), seguindo por Pesar 
o Sol (2014) e Capitão Fausto Têm os Dias 
Contados (2016), trabalhos que confirmam 
o projecto como aposta segura, assente 
no bom gosto musical e na sensibilidade 
apurada. Em 2017, a banda apresenta em 
digressão este último disco, em modo 
pop recheado de primor e requinte, que 
contam as estórias de vida de cada um dos 
membros da banda.

“We are a rock band from Lisbon” – the simplicity 
with which Capitão Fausto describe themselves 
is sufficient to disarm anyone. Because that’s 
how they feel and that’s how they live. The 
story of Tomás, Salvador, Francisco, Manuel 
and Domingos began with the debut album 
Gazela (2011), followed by Pesar o Sol (2014) 
and Capitão Fausto Têm os Dias Contados 
(2016), records that confirm the project was a 
safe bet, based on tasteful musical choices and 
an accurate sensitivity. In 2017, the band will be 
touring their latest album, in pop mode filled with 
neatness and refinement, telling life stories of 
each of the band members.

cO-PrOduçãO

AO ALCANCE DE TODOS

22 sáb/sat · 15:00 sala de ensaio 10

Workshop AMAei
Editar um disco: da edição de autor à 
criação de uma editora independente

Quem pretende editar um disco pela 
primeira vez ou criar a sua própria editora 
independente encontra frequentemente 
uma grande dificuldade em perceber quais 
os passos a tomar. Em mais um dos seus 
workshops regulares, que organiza para 
colmatar a ausência de formação profis-
sional neste sector, a AMAEI reflecte sobre 
os principais cuidados a ter com a edição 
fonográfica, na presença de alguns editores 
independentes nacionais que partilharão a 
sua experiência.
Anyone who plans to make a record for the first 
time or set up their own independent publisher 
often finds it very difficult to figure out what 
steps to take. In another of its regular work-
shops organised to fill the void of professional 
training in this sector, AMAEI reflects on the 
main precautions to take in record publishing 
in the presence of some independent national 
publishers who will share their experience.

Ana Bento e Bruno pinto formadores

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

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

24 ABR 2017



Música & 
revolução/
scandals 
at the proms 
24-30 Abr

Desde a sua fundação em 1895, os Proms revelaram-se um meio 
privilegiado para revolucionar mentalidades. Um dos 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 tornaram-se 
assim acontecimentos indissociáveis deste festival, e sempre 
bem -vindos – aliás, a saúde dos Proms só começa a suscitar 
inquietação quando passa muito tempo sem uma manifestação 
de indignação. Assim aconteceu em 1995, quando a obra Panic de 
Harrison Birtwistle foi tocada no concerto de encerramento – uma 
noite então ainda intocada pela música contemporânea – e entu-
piu 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 consi-
derada uma das estreias mais fabulosas de sempre nos Proms. 
O 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 estranhos ao público 
e às orquestras da época.
Since they were created, in 1895, the Proms have proved to be a 
privileged way of revolutionizing mindsets. One of its founders, Robert 
Newman, intended to keep culture-hungry crowds away from lethargy: 
the successive concert evenings would be a way to educate the audience 
in small steps, starting with popular programmes that could gradually 
become more erudite. The occasional scandals became an always-wel-
come characteristic of the festival – indeed, its vigour is only questioned 
when there is a long hiatus between the anticipated outpourings of 
indignation. In 1995, Harrison Birtwistle’s Panic was played on the closing 
concert of the Proms – a night then still untouched by contemporary music 

– and clogged the BBC with complaints from the public. But the way the 
British understand these reactions is still a reflection of the initial spirit of 
the festival: after the disastrous response of the audience to Peter Maxwell 
Davies’s Worldes Blis, in 1969, the piece is now considered one of the most 
fabulous debuts ever at the Proms. The Music & Revolution festival is also 
trying to challenge its audience. To the works mentioned above, we will add 
pieces by John Adams and Arnold Schoenberg that were also presented 
at the Proms. Schoenberg’s Five Pieces for Orchestra were premiered 
there as early as 1912, in a visionary effort of the conductor and co-founder 
of the festival, Henry Wood, at a time when the Viennese composer’s music 
was totally foreign to the public and orchestras of the time.

26 ABR 2017



24 seg/Mon · 21:00 sala suggia

Censored songs
Serviço Educativo · Concertos para Todos* 

escola de Música Valentim de Carvalho 
interpretação 

A canções censuradas damos a liber-
dade. 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, inter-
pretadas por sangue novo, que à conta 
da censura acabam por indicar capítulos 
da História ou uma gestão de conteúdos 
refugiada em ditos códigos morais.
We give freedom to censored songs. From the 
list of topics banned by the BBC, we present a 
pop rock selection that spans through decades 
of Anglo-Saxon culture. These are amazing 
songs in this context, interpreted by new artists 
that, on account of censorship, reveal chapters 
of history or content management hidden in 
so-called moral codes.

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 tona-
lidade menor da fantasia e sonata com que o grande mestre da Escola 
Russa encerra a primeira parte do recital.  A segunda parte é dedicada 
a sonatas predilectas de Beethoven, encerrando com a última parti-
tura que o mestre de Bona escreveu para o piano.
Grigori Sokolov é o único pianista que se apresentou sem interrupção no 
Ciclo de Piano da Casa da Música, fazendo de cada recital um acon-
tecimento musical inesquecível e das já famosas sessões de encores 
momentos de grande entusiasmo para o público em geral.
In a first part entirely dedicated to Mozart, Grigory Sokolov begins his recital 
with the so-called Easy Sonata, one of the most played scores by young 
pianists in conservatories and music schools around the world. Mozart consid-
ered it a beginner’s piece for the technical simplicity of the score, but there are 
also moments of greater expression and divine inspiration in the second move-
ment. In the hands of Sokolov it will surely be a monument that stirs a great deal 
of curiosity. This piece will be followed by an intense dramatic contrast with the 
passage to the minor tonality of the fantasia and sonata with which the great 
master of the Russian School ends the first part of the recital. The second part 
is dedicated to two Beethoven’s favorite sonatas, ending with the last score that 
the Bonn master wrote for the piano.
Grigory Sokolov is the only pianist to perform uninterruptedly in the Piano 
Series of Casa da Música, making each recital an unforgettable musical 
event and his already famous sessions of encores moments of great enthusi-
asm for the audience.

26 Qua/Wed · 21:00 sala suggia

snarky puppy

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 improvi-
sar”, embora estejam sobretudo associados 
a um jazz de pendor fusionista. Com mais de 
uma década de existência, deram concer-
tos 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.
A group of 40 musicians based in Brooklyn, 
New York, but originally from Texas, Snarky 
Puppy are described by their leader and 
bassist, Michael League, as “a voiceless pop 
band who loves to improvise”, though they are 
mainly associated with fusion jazz. With over a 
decade of existence, they have performed all 
over the world and alongside celebrities like 
Erykah Badu, Marcus Miller, Justin Timberlake, 
Roy Hargrove or Snoop Dogg. In Portugal they 
will present Culcha Vulcha, their latest work 
and first studio album in eight years, which was 
just released and is already at the top of several 
jazz charts.

25 ter/tue · 21:00 sala suggia

Grigori 
sokolov
Ciclo Piano Fundação EDP

€ 28 · Premium € 30

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 
a música com outras linguagens de palco

€ 35

Cartão Amigo -25%

Promotor: Lemon Ibéria, Lda

Mecenas ciclO PianO fundaçãO edP

W. A. Mozart Sonata em Dó maior, K.545 
W. A. Mozart Fantasia e Sonata em Dó menor, K.475/457 
–
l. van Beethoven Sonata em Mi menor nº 27, op.90
l. van Beethoven Sonata em Dó menor nº 32, op.111

MúSICA & REVOLUçãO28



29 sáb/sat · 18:00 sala suggia

pânico 
nos proms
Sinfónica Fora de Série · Ano Britânico

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 composito-
res 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. 
The first time they gave a contemporary composer the honor of premier-
ing a piece at the closing concert of the Proms was in September 1995. 
The fortunate composer was Sir Harrison Birtwistle and the result was 
a national scandal, with the audience and part of the press reacting 
furiously. The piece in question was Panic and ends this programme 
dedicated to the Scandals at the Proms.
Written for the first concert of the Pierrot ensemble – a British ensemble 
created by Harrison Birtwistle to present works by Schoenberg and 
British composers – Peter Maxwell Davis’s Antechrist is inspired by a 
medieval melody and illuminations depicting Christ and the Antichrist, 
exposing a confused double reality and which leads us to question 
reality. The concert is completed with tributes to Schoenberg and two 
of his most popular works, Chamber Symphony No. 1 and Five pieces for 
orchestra.

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

aPOiO POrtrait 
HarrisOn BirtWistle

aPOiO anO BritânicO

MúSICA & REVOLUçãO

1ª Parte
remix ensemble 
Casa da Música
peter rundel direcção musical 

sir peter Maxwell davis 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

Portrait Harrison Birtwistle V

©
 S

im
on

 H
ar

se
nt

30 ABR 2017



27 Qui/thu · 22:00 

Quarteto de Vasco 
Agostinho
Jazz

28 sex/Fri · 22:00 

tributo a Zeca Afonso
Música Portuguesa

29 sáb/sat · 22:30

les saint Armand
Música Popular Portuguesa/ 
Cantautores

29 sáb/sat · 16:00 sala 2

Mandolino
Serviço Educativo · Concertos para Todos* 

29 sáb/sat · 23:00 sala 2

lado esquerdo

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam 
a música com outras linguagens de palco

€ 6,5

Cartão Amigo -25%

Promotor: Lado Esquerdo

30 dom/sun

novas Aventuras de Waka
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

O Lado Esquerdo apresenta-se na Casa 
da Música com o seu primeiro disco de 
originais, para um espectáculo a que 
ninguém ficará indiferente. Um ambiente 
único e pleno de energia, numa viagem a 
um conjunto de músicas em português, 
para todos cantarem entre o rock, o pop e 
o acústico.
Lado Esquerdo present their first album at 
Casa da Música in a performance that will leave 
no one indifferent. A unique and energetic 
environment in a journey through a set of rock, 
pop and acoustic songs written in Portuguese 
so that everyone can sing along.  

Visitas Guiadas
Guided Tours

Mecenas das visitas guiadas

€ 7,5 Pessoa · Person
(Entrada livre para crianças com 
menos de 12 anos desde que 
acompanhadas por um adulto 
com bilhete · Free entry for 
children under 12 accompanied 
by a ticket-holding adult)

Regulares · Daily
11:00, 16:00 (português e inglês  
portuguese and english)

Visitas com marcação 
Prior booking
Grupos a partir de 15 pessoas 
com horário a fixar previamente 
(Inglês, Francês, Alemão, 
Espanhol, Italiano e Português) 
Groups from 15 people with 
prior booking (English, French, 
German, Spanish, Italian 
and Portuguese)

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 origi-
nais, dando vida nova a um instrumento que 
em quatro pares de cordas tem boa parte 
da cultura ocidental.
With centuries of history, the mandolin can be 
heard in the popular music of Italy, in the choros 
from Brazil, in the bluegrass from the US, and 
in the Portuguese tunas. It was cherished by 
Mozart, Vivaldi and Verdi. Today, ensembles 
like the Guitarrs and Mandolins Portuguese 
Orchestra are composing original repertoire for 
the mandolin, giving a new life to an instrument 
that holds much of the Western culture in its 
four pairs of strings.

paulo neto e Bruno estima formadores

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

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

32 ABR 2017



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 musi-
cal, 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.
The Guardian newspaper reports that the Royal Albert Hall was close 
to witnessing a rebellion at the 1969 Proms when Peter Maxwell Davies’s 
Worldes Blis was presented for the first time. Half of the audience left the 
room, and many of the people who stayed booed at the end. Interestingly, 
in a 2015 historical retrospective of the Proms, the British press considered 
Worldes Blis to be one of the 10 most fabulous debuts ever at the Proms.
It seems incredible, particularly because one thing has nothing to do with 
the other, but the fact is that John Adams’ Short Ride in a Fast Machine was 
meant to be played twice on the closing night of the Proms but kept being 
cancelled at the last minute due to its title. The first time in 1997, because of 
the death of Princess Diana, and the second in 2001, following the attacks 
of September 11. The piece was eventually heard at the Proms in 2004.
The lyric poetry of Sappho, the mythical poetess of Lesbos whose texts 
were meant to be recited with music, has been a recurring inspiration for 
Sir Harrison Birtwistle. ... agm... is one of his most important works and 
was premiered under the direction of Pierre Boulez.

30 dom/sun · 18:00 sala suggia

os Fabulosos 
proms
Sinfónica Fora de Série · Ano Britânico

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

aPOiO POrtrait
HarrisOn BirtWistle

PatrOcinadOres anO BritânicO

MúSICA & REVOLUçãO

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)

Portrait Harrison Birtwistle Vi
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11 Abr · Guimarães
igreja de são Francisco
2º Festival de Música Sacra de Guimarães 

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
Alessandro scarlatti Sinfonia do Concerto 
Grosso nº 4 em Mi menor
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

02 Abr · roterdão
de doelen

Cha Cha pum
serviço educativo

Artur Carvalho, Bruno estima, Joaquim 
Alves e tiago oliveira interpretação 
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DIMENSÕES VARIÁVEIS 
ARTISTAS E ARQUITETURA
08 FEV – 29 MAI → cEnTRAl

jOSÉ MAÇÃS DE CARVALHO  
ARQUIVO E DEMOcRAcIA
09 nOV – 24 ABR → cEnTRAl

HÉCTOR ZAMORA 
ORDEM E PROGRESSO
22 MAR – 24 ABR → MAAT

UTOPIA / DISTOPIA 
MUDAnçA DE PARADIGMA
22 MAR  – 21 AGO → MAAT PRIncIPAl

O qUE EU SOU 
cOlEçãO DE ARTE  
FUnDAçãO EDP
22 MAR – 29 MAI → cEnTRAl

CIRCUITO CENTRAL ELÉTRICA
PERMAnEnTE
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12H00 àS 20H00 — EncERRADO àS TERçAS WWW.MAAT.PT

PARcERIAS InSTITUcIOnAIS PARcERIAS

MAAT–PUB–BICA–175X245.indd   1 15/03/17   18:24

06 Qui · 20:30
tablao

Ana pinhal canto 
Catarina Ferreira dança 
Francisco Almeida guitarra 
Juan de la Fuente percussão 

€ 35 (inclui jantar)

O flamenco vai fazer do Restaurante o seu 
tablao, prometendo exprimir-se no estado 
mais puro e autêntico, com a união do canto 
e da dança em perfeita harmonia, fiel a toda 
a emoção e intensidade do género. O jantar 
terá um menu concebido para a ocasião 
pelo Chef Artur Gomes.



Como chegar onde ficarCaRRo · CaR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

MetRo · subWaY
A, B, C, E e/and F

autoCaRRo · bus (stCp)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 
501, 502, 503, 504, 507, 601, 803, 
902, 903 e/and 2M

Cp – CoMbÓios de poRtugaL 
tRain Cp
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

poRto paLáCio HoteL
Av. da Boavista 1269 
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600

    
 

informações Gerais

Conselho de Fundadores
A Casa da Música é membro de

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música

Bilheteira online

www.casadamusica.com

Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio 

dia até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.

Aos seus portadores é indispensável a 

apresentação de documentos comprovativos 

aquando da sua admissão aos espectáculos. 

Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos 

pela Casa da Música, não abrangendo os de 

promotores externos.

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 especificamente.

Reservas + 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDifÍCiO E BiLHETEiRA

Segunda a Sábado: 09:30–19:00

Domingo e feriados: 09:30–18:00

LOJA

Segunda a Sábado: 10:00–19:00

Domingo e feriados: 10:00–18:00

Dias de Espectáculo: 

Edifício aberto até ao final do espectáculo, 

bilheteira e loja abertas até meia hora após 

o seu início.

 

RESTAuRAnTE

Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00

Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00

Domingos · Sundays

Encerrado, excepto em vésperas de feriado

Closed, except if the next day is a bank holiday

feriados · Bank Holidays

Encerrado, excepto Sextas e Sábados

Closed, except fridays and Saturdays

www.casadamusica.com/restaurante  

Reservas 220 107 160

CAfÉ

Seg a Dom 09:00–24:00

 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BiLHETES PRÉ ‑PAGOS

Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido 

para um período máximo de estacionamento 

de 3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e as 

01:00. O bilhete de evento fica disponível 90 

minutos antes e até 15 minutos depois do início 

do concerto.

DESCOnTOS RESTAuRAnTE

Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido 

para o período de estacionamento entre as 

12:30 e as 15:30.

Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido 

para o período de estacionamento entre as 

19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam 

impreterivelmente à hora marcada. uma 

vez iniciados, não será permitida a entrada 

na sala, excepto no intervalo ou quando o 

programa o permitir.

 

ALTERAÇÕES
a programação e os preços apresentados 

nesta agenda poderão estar sujeitos 

a alterações.

 

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 

envie um e ‑mail para: info@casadamusica.com

—

fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert 

up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMix, CORO, PiAnO SERiES 

AnD SYMPHOnY ORCHESTRA 

(ExCEPT SYMPHOniC On SunDAYS)

BPi Client – 20%

< 25 Years – 50%

Teachers and music students – 50%

> 65 Years – 15%

 

JAzz SERiES

BPi Client – 20%

< 25 Years – 15%

>65 Years – 15%

 

 SYMPHOniC On SunDAYS

Continente Card: in the purchase of an Adult 

ticket, we offer 2 tickets for children under 

18 years 

 

TuESDAY EVEnninG AnD 

BAnDA SinfóniCA PORTuGuESA

no discounts applicable

 

fRiEnD CARD

25% discount in concerts over € 10

All of the discounts above are applicable in 

concerts over € 10

 

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 

7 days preceding the concert are valid until 

48 hours before the concert.

GUIDED TOURS
DAiLY

Portuguese 11:00/16:00

English 11:00/16:00

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

to age 12, when accompanied by an adult 

with ticket)

Booked visits (groups)

Over 15 people at pre ‑arranged times

Booking

+ 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
BuiLDinG AnD TiCKET OffiCE 

Monday to Saturday: 09:30‑19:00 

Sunday and holidays: 09:30‑18:00

SHOP

Monday to Saturday: 10:00‑19:00 

Sunday and holidays: 10:00‑18:00

Performance Days: Building open until end of 

performance, ticket office and shop open until 

30 minutes after its beginning.

CHANGES TO THE PROGRAMME
programmes and prices presented on 

this brochure may be subject to change

if you wish to be included on our mailing 

list, please send an e ‑mail to: 

info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura 

são válidos salvo erro tipográfico.

pResidente

luÍs valente de Oliveira

ViCe ‑pResidentes

JOãO nunO MacedO silva

JOsÉ antóniO teiXeira

estadO POrtuguÊs

MunicÍPiO dO POrtO

grande área MetrOPOlitana dO POrtO

MunicÍPiO de MatOsinHOs

aca grOuP

águas dO POrtO

aMOriM investiMentOs e ParticiPaçÕes, sgPs, s. a.

aPdl – adMinistraçãO dOs POrtOs dO dOurO, 

leiXÕes e viana dO castelO, s.a.

arsOPi – indústrias Metalúrgicas arlindO s. 

PinHO, s. a.

autO – suecO, lda.

ageas POrtugal

Ba vidrO, s. a.

BancO BPi, s. a.

BancO carregOsa

BancO cOMercial POrtuguÊs, s. a.

BancO santander tOtta, s. a.

Bial – sgPs s. a.

caiXa ecOnóMica MOntePiO geral

caiXa geral de dePósitOs

cerealis, sgPs, s. a.

cHaMartin iMOBiliária, sgPs, s. a.

cin s. a.

cOMPanHia de segurOs allianZ POrtugal,s. a.

cOMPanHia de segurOs tranquilidade, s. a.

cOntinental MaBOr – indústria de Pneus,s. a.

cPcis – cOMPanHia POrtuguesa de cOMPutadOres,  

infOrMática e sisteMas, s. a.

fundaçãO edP

el cOrte inglÊs, grandes arMaZÉns, s. a.

galP energia, sgPs, s. a.

glOBalsHOPs resOurces, slu

gruPO Media caPital, sgPs s. a.

sdc investiMentOs, 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.

nOvO BancO, s. a.

Olinveste – sgPs, lda.

PescanOva

POrtO editOra, s. a.

PHarOl, sgPs, s. a.

PriceWaterHOusecOOPers & assOciadOs

rar – sOciedade de cOntrOle (HOlding), s. a.

revigrÉs – indústria de revestiMentOs de grÉs, s. a.

tOYOta caetanO POrtugal, s. a.

sOgraPe vinHOs, s. a.

sOlverde – sOciedade de investiMentOs turÍsticOs 

da cOsta verde, s. a.

sOMague, sgPs, s. a.

sOnae sgPs s. a.

tertir, terMinais de POrtugal, s. a.

tÊXtil Manuel gOnçalves, s. a.

unicer, BeBidas de POrtugal, sgPs, s. a.

eMpResas aMigas da fundação

delOitte

eXternatO riBadOurO

gruPO dOurOaZul

Manvia s. a.

safira facilitY services s. a.

strOng segurança s. a.

outRos apoios

fundaçãO adelMan

santa casa da Misericórdia de lisBOa

Mds

rar 

neWcOffee

tHYssenkruPP – PatrOnO dO cOncertinO 

da Orquestra sinfónica dO POrtO

casa da Música 

luciOs

PatHena / i2s 
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infoRMaçÕes · infoRMations

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com

ViSiTAS GuiADAS · GuiDED TOuRS

visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP

(+351) 220 120 228

RESTAuRAnTE CASA DA MúSiCA

restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu
12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat
12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

PatrOcinadOres anO BritânicO

aPOiO anO BritânicO

aPOiO instituciOnal

Mecenas ciclO PianO
fundaçãO edP

PatrOcÍniO verãO na casa 
suPer BOck

Mecenas PrinciPal casa da Música Mecenas Orquestra sinfónica
dO POrtO casa da Música

Mecenas visitas guiadasMecenas PrÉMiO
nOvOs talentOs ageas

ParceirO dO serviçO educativO

fundação
energia

Mecenas ciclO deutscHe BankMecenas Música cOral

Seguros


