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editorial

“La musique creuse le ciel”
CHARLES BAUDELAIRE

Aí está a nova Temporada da Casa da Música e com ela um regresso natural: 
a FRANÇA como um dos eixos principais da programação. Uma revisitação 
justificada e estimulante, demonstrando quão diversas – e sempre lacuna-
res – podem ser as abordagens ao património musical de uma das grandes 
potências culturais, da arte e do pensamento.

“L’esprit français” não será fácil de definir, mas à excepcionalidade cul-
tural francesa não é estranha a oscilação entre um crónico – e tantas vezes 
artisticamente produtivo – “malaise” e assomos de “grandeur” que marcam 
o subsconsciente colectivo de um país do qual se diz não se saber reformar, 
embrenhado que está num espírito revolucionário permanente.

Com certeza não por acaso, raro é o manual ou ensaio que não especula 
sobre uma identidade musical francesa por oposição à germânica – quando 
não mesmo a sublinhando por uma interacção frutuosa e influências recípro-
cas com a música russa, de que bons exemplos são a presença determinante 
dos Ballets Russes em Paris ou a orquestração de Ravel dos Quadros de uma 
Exposição de Mussorgski.

À música francesa costumam associar-se ideias de elegância, clareza, 
eloquência, colorido orquestral e uma certa objectividade em oposição a uma 
subjectividade intrínseca da música germânica. Simplificando, a predominância 
de uma gramática harmónica de sentido vertical, no caso francês, versus a ho-
rizontalidade da ginástica intelectual por excelência do contraponto germânico.

Numa entrevista ao jornal Le Monde, um dos grandes maestros france-
ses da actualidade, François-Xavier Roth, dizia, acertadamente, que Beethoven 
é o compositor que mudou o lugar da música na sociedade. No ano em que 
se celebram por toda a parte os 250 anos do seu nascimento, Beethoven, 
o compositor dos compositores, o “surdo que ouvia Deus”, o demiurgo, ora 
misantropo, ora amante da Humanidade, será outra das linhas estruturantes 
da programação da Casa da Música em 2020.

Mas regressar à música de Beethoven tem para nós uma condição: 
evitar a todo o custo a interpretação rotineira. Seguiremos por isso o postulado 
de Alban Berg, que nos aconselha a abordar a música clássica como se fosse 
contemporânea e a contemporânea como se fosse clássica. Nesta prescrição 
está todo um programa; um programa que tem implicações profundas na nossa 
estratégia de programação. E é por isso que em 2020 iremos proporcionar 
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ao nosso público uma INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN, sempre 
programadas em combinação com uma série de obras sinfónicas escritas por 
compositores do nosso tempo sob o fascínio que continua a exercer o mestre 
de Bona. Bons exemplos desse fenómeno serão John Adams, Michael Gordon, 
Brett Dean, Louis Andriessen, Simon Steen-Andersen, Rodion Shchedrin, 
Friedrich Cerha, Erkki-Sven Tüür ou Mark-Anthony Turnage, todos com obras 
que, tendo Beethoven como declarada referência, são estreias em Portugal.

Para esta Temporada de 2020, em que voltamos – depois de 2012, 
recordar-se-ão – a eleger o ANO FRANÇA como um dos seus fios condutores, 
duas escolhas se impuseram com toda a naturalidade e até urgência. PHILIPPE 
MANOURY, uma das mais relevantes figuras da composição francesa e mundial 
(inexplicavelmente pouco divulgado em Portugal), será o COMPOSITOR EM 
RESIDÊNCIA e PIERRE-LAURENT AIMARD, um dos grandes pianistas do nosso 
tempo, que já é um amigo da Casa, o ARTISTA EM RESIDÊNCIA. A presença 
regular de ambos os artistas ao longo do ano proporcionará com certeza 
alguns dos momentos mais exaltantes da programação e será fonte de ins-
piração memorável quer para o público quer para os nossos Agrupamentos 
Residentes, que com eles vão partilhar o palco.

2020 é ainda ano redondo para o histórico da Casa da Música e as efe-
mérides do 15º ANIVERSÁRIO DA ABERTURA, em Abril, do 20º ANIVERSÁRIO da 
formação sinfónica da ORQUESTRA DA CASA e do também 20º ANIVERSÁRIO 
da criação do REMIX ENSEMBLE, em Outubro, terão o seu reflexo na progra-
mação, com encomendas de obras originais para cada uma das ocasiões, às 
quais se quiseram associar prestigiadas instituições internacionais.

Dando continuidade ao programa de digressões nacionais iniciado 
em 2019, com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI, em 2020 daremos um 
novo passo no sentido da afirmação da marca CASA DA MÚSICA no território 
nacional. Assim, além da digressão nacional da ORQUESTRA SINFÓNICA e 
da ORQUESTRA BARROCA no programa de CONCERTOS EM PATRIMÓNIO 
URBANO, lançaremos o projecto CASA DE PARTIDA que levará a vários 
pontos do norte ao sul do país um conjunto significativo de jovens talentos 
portugueses nos vários géneros musicais.

2020 será também um ano importante no plano da internacionalização 
dos nossos Agrupamentos Residentes, com concertos em algumas das mais 
prestigiadas salas europeias, nomeadamente o REMIX ENSEMBLE na “sala do 
momento”, a ELBPHILARMONIE DE HAMBURGO, e a ORQUESTRA SINFÓNICA 
na sua estreia alemã, e logo na histórica PHILHARMONIE DE COLÓNIA. 

Quanto ao SERVIÇO EDUCATIVO, a continuidade e desenvolvimento 
do alcance musical e social do CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA será uma 
prioridade. Em todo o caso, o perfil e a estratégia até agora seguidos serão 
continuados com persistência. Pretende-se que o SERVIÇO EDUCATIVO 
prossiga em 2019/20 a sua missão principal de levar a música a um leque 
alargado de pessoas: músicos, não-músicos, amadores, pessoas em risco 
de exclusão ou excluídas, cidadãos com necessidades especiais, cidadãos 
seniores, jovens institucionalizados, reclusos. Com eles e para eles este 
Serviço irá desenvolver projectos, criar concertos, possibilitar a experiência 
musical oferecendo um leque variado de oficinas. Recebendo-os na nossa 
Casa e indo muitas vezes ao seu encontro. 

O CICLO DE PIANO em 2020 é marcado pela vinda de vários pianis-
tas que se apresentam pela primeira vez na cidade do Porto. Premiada dos 
concursos Van Cliburn e Tchaikovski, a sul-coreana YEOL EUM SON bateu 
os recordes de visualizações nas redes sociais com interpretações magis-
trais do repertório clássico. O seu recital é inteiramente dedicado a Chopin. 
O pianista russo DENIS KOZHUKHIN venceu o Concurso Queen Elisabeth 
em 2010 e desde então tem vindo a conquistar o público das mais concei-
tuadas salas de concerto em todo o mundo. O seu programa é dedicado ao 
imaginário da infância, incluindo obras tão célebres como as Cenas Infantis 
de Schumann ou o Álbum da Juventude de Tchaikovski. O canadiano LOUIS 
LORTIE é um decano do piano e senhor de uma discografia de referência. 
Em ano Beethoven, presta homenagem ao grande compositor alemão com 
transcrições para piano de grande virtuosismo, incluindo a celebérrima 
Quinta Sinfonia de Beethoven na versão transcendente para piano a solo 
de Liszt. O francês ALEXANDRE THARAUD é outro dos grandes nomes em 
estreia na Casa da Música, apresentando no Festival À Volta do Barroco um 
programa inteiramente dedicado à música que se ouvia em Versailles. Este 
rol de novidades abre com a mais recente revelação internacional do mundo 
pianístico, ALEXANDRA DOVGAN, que venceu o Concurso Krainev aos 9 anos 
de idade e a Grand Piano Competition aos 11. Sob os auspícios de Grigory 
Sokolov, a jovem pianista russa fez a sua primeira aparição de prestígio no 
Concertgebouw de Amesterdão e faz a sua estreia em Portugal, na Casa da 
Música, aos 12 anos de idade. 

Quem regressa à Casa da Música mais uma vez é GRIGORY SOKOLOV, 
celebrando os seus 70 anos de idade em franca actividade nos palcos mais 
consagrados do mundo. Estão igualmente de regresso à Sala Suggia os 
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pianistas SEONG-CHIN CHO, que após a vitória no Concurso Chopin tem 
consolidado a sua carreira com uma das sonoridades mais requintadas do 
universo pianístico, e PIERRE-LAURENT AIMARD, que encerra o Ciclo com 
música para o Natal e um repertório no qual é considerado um dos grandes 
especialistas de sempre, Os Vingt Regards sur l’Enfant Jésus de Messiaen.

A organização do calendário da programação por grandes “constela-
ções temáticas” é já uma imagem de marca da CASA DA MÚSICA e, reconhe-
cidamente, um dos factores distintivos em relação à programação de outras 
salas de concerto. Se a continuidade dos títulos destes Ciclos Temáticos 

– tantas vezes com narrativas extra-musicais – tem sido um veículo eficaz de 
comunicação, a renovação dos conteúdos, compositores e intépretes tem 
mantido a atenção do público e estimulado a nossa capacidade de inovação. 
MÚSICA & REVOLUÇÃO, por exemplo, é um dos festivais mais emblemáticos 
e de maior impacto na crítica e no meio internacional. Mas nunca houve duas 
edições iguais: o tema permanece desafiante e as inúmeras abordagens 
possíveis uma fonte de inspiração e uma exigência de constante pesquisa. 

Por vezes também é preciso que pouca coisa mude na aparência para 
que tudo possa mudar na essência.

O mês de JANEIRO marca por isso, como é já tradição, a Abertura do 
País Tema, com VIVE LA FRANCE! a dar o mote para a Temporada, colocando 
em palco todos os Agrupamentos Residentes em viagem através da música 
francesa, desde o século XIV, com Guillaume de Machaut, até uma primeira 
imersão na música contagiante e comunicativa de Philippe Manoury. O fes-
tival de Abertura colocará ainda em destaque compositores como Clément 
Janequin, Marc-Antoine Charpentier, Hector Berlioz, Francis Poulenc, Maurice 
Ravel, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Pierre Boulez e o precocemente 
desaparecido Christophe Bertrand, servidos pelos maestros titulares Baldur 
Brönnimann e Peter Rundel e um notável bouquet de artistas franceses na 
ribalta como o tenor Cyrille Dubois, os maestros Hervé Niquet e Sofi Jeannin 
ou o nosso “residente” Pierre-Laurent Aimard.

O INVICTA.MÚSICA.FILMES regressa em FEVEREIRO numa edição com 
todos os ingredientes para não deixar cinéfilos e melómanos ficar em casa. 
Será ocasião para a estreia em Portugal do portentoso e inquietante J’Accuse 
(1919) de Abel Gance com música do francês Philippe Schoeller a cargo da 
ORQUESTRA SINFÓNICA e a estreia mundial da partitura do jovem português Igor 
C. Silva para o filme recentemente digitalizado O Táxi 9297 (1927) de Reinaldo 
Ferreira (Repórter X), com interpretação ao vivo pelo REMIX ENSEMBLE.

OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE é um novo Ciclo que propõe em MARÇO 
o tema profícuo da música e as cidades. As cidades sempre foram uma fonte 
de inspiração e contexto de trabalho para muitos compositores. Na história 
da música abundam grandes obras dedicadas a urbes, reais ou imaginárias. 
Desde as Sinfonias “Londres” e “Oxford” de Haydn, as Sinfonias “Paris”, “Praga” 
e “Linz” de Mozart, o Concerto em Ré “Basel” de Igor Stravinski, Central Park 
in the dark de Charles Ives, City Noir de John Adams ou Couleurs de la Cité 
Céleste de Olivier Messiaen (aqui com Aimard ao piano), há todo um reper-
tório extraordinário para explorar neste festival. Mas o destaque não podia 
deixar de ir para as estreias em Portugal do icónico Surrogate Cities de Heiner 
Goebbels (num concerto com concepção cénica do próprio compositor), 
de Légendes Urbaines de Tristan Murail ou da Passacaglia para Tóquio, um 
autêntico concerto para piano e ensemble de Philippe Manoury. 

Particularmente intenso será o mês de ABRIL. Quis o calendário religioso 
que o mês abrisse com CONCERTOS DE PÁSCOA, que mais uma vez nos traz 
as grandes páginas da história da música dedicadas à morte e ressurreição 
de Cristo. Mestre mozartiano incontestável, Leopold Hager faz questão de 
subir ao pódio da Sala Suggia no ano em que se despede dos palcos para 
dirigir a nossa ORQUESTRA – que também foi sua – numa obra-prima como é a 
Grande Missa em Dó Menor de Mozart. Já a cargo da ORQUESTRA BARROCA 
estará a interpretação de uma obra pascal por excelência, o Stabat Mater 
de Boccherini.

Em meados do mês estaremos a celebrar o 15º ANIVERSÁRIO DA 
ABERTURA DA CASA com um fim-de-semana festivo que permite várias 
leituras daquilo que é hoje a instituição, simultaneamente fiel à sua missão 
de serviço público e à sua natureza cosmopolita. No centro da celebração 
estarão por isso a estreia mundial de uma nova obra para grande orquestra 
por Philippe Manoury – que trará ao Porto a Assembleia Geral dos Directores 
da ECHO (European Concert Hall Organisation) – para além de um dia de 
portas abertas para que todos possam usufruir dos mais promissores ta-
lentos a nível internacional revelados pela série anual da ECHO Rising Stars 
e um espectáculo inédito criado pelo Serviço Educativo, relembrando um 
trabalho iniciado há já dez anos com cidadãos sem-abrigo que têm integrado 
a Orquestra Som da Rua.

Abril termina com mais uma edição de MÚSICA & REVOLUÇÃO, des-
ta vez dedicada à muito francesa – chamemos-lhe assim – REVOLUÇÃO 
ESPECTRAL. O termo “música espectral” surge no final dos anos 70 pela 
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pluma do compositor-filósofo Hugues Dufourt, dir-se-á, como reacção ao 
pensamento estruturalista dos anos 60, intrinsecamente associado ao se-
rialismo integral da Escola de Darmstadt. De uma forma simplista poderia 
dizer-se que a música espectral é uma “música para ser ouvida”, por oposição 
à “música para ser lida” do serialismo, representando por isso uma opção 
estética que valoriza a percepção e a componente sensorial do som e das 
suas propriedades acústicas.

Como dizia, com graça, um dos mais representativos compositores da 
“Escola Espectral”, Gérard Grisey: “Nós somos músicos e o nosso modelo é o 
som, não as matemáticas; o som, não o teatro, ou as artes plásticas, a teoria 
quântica, a geologia, a astrologia ou a acupunctura”.

Será ocasião para significativas estreias em Portugal das obras mais 
emblemáticas desta corrente estética, desde o próprio Hugues Dufourt, até 
Tristan Murail ou Magnus Lindberg, culminando na performance de uma 
obra que é sempre um acontecimento que não deixa ninguém indiferente: 
Les Espaces Acoustiques de Grisey, uma obra-prima do século XX, que terá 
de convocar as forças do REMIX ENSEMBLE e da ORQUESTRA SINFÓNICA. 

Entretanto, em MAIO regressará pontualmente o ciclo dedicado aos 
jovens talentos com RITO DA PRIMAVERA, com algumas novidades, anteci-
pando o período entre fim de JUNHO e início de SETEMBRO do VERÃO DA 
CASA que, a par de importantes concertos da Temporada intra-muros, é 
sempre marcado pela oferta musical ao ar livre, seja no palco da Esplanada 
seja nos Grandes Concertos Metropolitanos.

Destaque absoluto, em Junho, para outra estreia imperdível. Pela pri-
meira vez, Die Hamletmaschine de Georges Aperghis será apresentado numa 
versão cénica. Para tal empresa, que conta de resto com a cumplicidade total 
do seu autor, reunimos uma equipa que já deu provas no passado e que passa 
pelo maestro Peter Rundel, por Nuno Carinhas na direcção cénica, por um 
notável conjunto de solistas e a habitual intensidade interpretativa do Remix 
Ensemble e do Coro Casa da Música.

Como já vimos, Beethoven será uma constante durante todo o ano mas 
terá em SETEMBRO um momento culminante com o ciclo BEETHOVEN 2020.

A ORQUESTRA SINFÓNICA, o REMIX ENSEMBLE, o CORO, mas também 
o nosso núcleo tecnológico Worten Digitópia estarão focados numa renovada 
perspectiva beethoveniana. O Triplo Concerto, a Quinta e a Nona Sinfonias e a 
Fantasia Coral estarão no centro de um festival que dará a conhecer inúmeras 
obras contemporâneas escritas a partir de originais de Beethoven, tais como 

as Variações Diabelli na brilhante versão para ensemble de Hans Zender, o 
Scherzo da Sinfonia nº 9 de Beethoven de Manuel Hidalgo, a Paráfrase sobre o 
início da Nona Sinfonia de Beethoven de Friedrich Cerha ou A décima sinfonia 
de Beethoven na versão para suporte electrónico de Pierre Henry.

OUTUBRO será tempo do nosso festival anual OUTONO EM JAZZ que 
mais uma vez marcará de forma indelével a agenda jazzística da Cidade e da 
Região. Esteja por isso atento porque o cartaz vai mais uma vez surpreender 
e complementar a oferta ao longo do ano do nosso CICLO DE JAZZ.

À VOLTA DO BARROCO não podia faltar, como sempre, em NOVEMBRO, 
fazendo mais uma vez jus ao conceito temporal abrangente implícito no tí-
tulo, com liberdade para ir desde a polifonia renascentista até ao produto da 
influência do Barroco na actualidade, sendo o centro de gravidade o período 
Barroco propriamente dito, com Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau, 
Jean-Henri D’Anglebert, para além de uma B Partita de Manoury, para violino 
solo, ensemble e electrónica, de óbvia raiz setecentista.

Em DEZEMBRO despedimo-nos da INTEGRAL DAS SINFONIAS DE 
BEETHOVEN num concerto que também revela ao público português um 
compositor “sensação” do momento, Simon Steen-Anderson, que quis ho-
menagear o mestre com o seu surpreendente Concerto para Piano, para 
ouvir tanto como para ver…

E chega então um dos momentos mais esperados do ano, MÚSICA PARA 
O NATAL. A SINFÓNICA dirige-se a um público familiar com a versão narrada 
de uma obra-prima da música, Cinderela de Prokofieff. Já o CORO CASA DA 
MÚSICA explora a música natalícia de vário tempo e lugar. Pierre-Laurent 
Aimard, como acima dissemos, mostra porque é o intéprete de referência 
de Os Vingt Regards sur l’Enfant Jésus de Messiaen. E como há coisas que 
não são para mudar, a ORQUESTRA BARROCA e o CORO juntam-se para 
encerrar o ano com uma emotiva evocação da quadra festiva que culmina 
com a Messe de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier.

ANTÓNIO JORGE PACHECO

P. S. – “ Toda a arte é política, caso contrário será apenas decoração”  
EDWARD DE VERE, Conde de Oxford
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PHILIPPE MANOURY

Philippe Manoury (França, 1952) é considerado 
um dos mais importantes compositores fran-
ceses, para além de investigador e precursor 
no campo da electrónica ao vivo. O interesse 
pela composição através de modelos mate-
máticos levou-o ao Paris Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), 
onde trabalhou desde 1981 com o matemático 
Miller Puckette no MAX-MSP, uma linguagem 
de programação para electrónica interactiva ao 
vivo. Entre 1987 e 1991 compôs Sonus ex machi-
na, um ciclo focado na interacção em tempo real 
de instrumentos acústicos e sons gerados por 
computador – um tema que continua a influen-
ciar o seu trabalho. Essa interacção também 
caracteriza a sua abordagem à grande orquestra: 
Manoury transforma-a num laboratório de som 
onde testa novas possibilidades interactivas. Isso 
tem vindo a incluir cada vez mais a disposição 
espacial dos músicos na sala de espectáculos, 
algo que acontecerá precisamente no concerto 
especial de aniversário da Casa da Música, em 
que será feita a estreia mundial de uma nova 
obra encomendada para a ocasião.

Nenhuma das oito obras de Philippe 
Manoury apresentadas ao longo do ano pela 
Orquestra Sinfónica, o Remix Ensemble e o 
Coro Casa da Música foi alguma vez tocada 
em Portugal. Isto diz muito sobre a importância 

compositor em residência

da residência na Casa da Música deste compo-
sitor de referência da actualidade, que é regu-
larmente programado por muitas das principais 
salas de concertos do mundo. As várias obras 
em programa cruzam as narrativas da tempo-
rada ao longo do ano, e algumas delas trazem 
solistas de prestígio internacional: o pianista 
Nicolas Hodges toca Passacaglia para Tóquio 
com o Remix Ensemble, o GrauSchumacher 
Piano Duo junta-se à Sinfónica para Zones de 
Turbulances e o violinista Ashot Sarkissjan é 
solista na Partita B, uma peça escrita em ho-
menagem a Pierre Boulez. É um conjunto muito 
relevante para conhecermos a música do nosso 
tempo e abrange um período bem recente, entre 
1994 e a actualidade. A residência inclui ainda 
um seminário para estudantes de composição.

Ocupou vários cargos de ensino e 
artísticos – Ensemble Intercontemporain, 
Conservatório de Lyon, Orchestre de Paris, 
Festival d’Aix-en-Provence, Scène Nationale 
d’Orléans. É professor emérito da Universidade 
da Califórnia em San Diego onde deu aulas 
de composição. Em 2013 regressou a França 
e foi nomeado Professor de Composição na 
Académie Supérieure de la Haute École des 
Arts du Rhin, em Estrasburgo. Criou a sua própria 
academia de composição incluída no festival 
Musica de Estrasburgo em 2015.

PORTRAIT PHILIPPE MANOURY

11.01 – P52 / 12.01 – P56 / 18.01 – P60 / 17.03 – P128 / 17.04 – P164  
 16.05 – P206 / 08.11 – P338



PIERRE-LAURENT
AIMARD

artista em residência

Pierre-Laurent Aimard (França, 1957) é aclamado 
como uma figura-chave da música do nosso 
tempo e, desde muito novo, como um importante 
pianista. Em 2017 recebeu o prestigiado Prémio 
International de Música Ernst von Siemens.

Apresenta-se ano após ano com as 
principais orquestras mundiais e grandes 
maestros. Tem sido convidado para várias re-
sidências como curador, director e instrumen-
tista – Carnegie Hall e Lincoln Center de Nova 
Iorque, Alte Oper de Frankfurt, Festivais de 
Lucerna, Tanglewood e Edimburgo, Mozarteum 
de Salzburgo, Cité de la Musique em Paris, 
Southbank Centre (Londres), Concertgebouw de 
Amesterdão, Konzerthaus de Viena. Foi Director 
Artístico do Festival de Aldeburgh (2009-16), 
onde apresentou o Catalogue d’oiseaux de 
Messiaen numa série de concertos realizados 
do amanhecer à meia-noite. Apresenta-se em 
recital regularmente em muitas das salas mais 
prestigiadas do mundo.

Pierre-Laurent Aimard estudou no Con-
servatório de Paris com Yvonne Loriod e em 
Londres com Maria Curcio. Ganhou o Primeiro 
Prémio no Concurso Messiaen (1973), com ape-
nas 16 anos, e três anos depois foi nomeado por 
Pierre Boulez pianista solo do Ensemble Boulez 
pianista solo do Ensemble Intercontemporain. 
Colaborou com grandes compositores como 

Ligeti, Kurtág, Stockhausen, Carter, Boulez e 
George Benjamin. Ensina na Hochschule de 
Colónia e em workshops e palestras pelo mundo. 
Artista exclusivo Pentatone, a sua discografia tem 
sido internacionalmente aclamada e premiada.

Ao longo da sua residência na Casa da 
Música, em 2020, o pianista francês apresenta-
-se ao lado da Orquestra Sinfónica e do Remix 
Ensemble e regressa no final do ano com um 
recital a solo. Começa por dividir o palco com o 
Remix Ensemble para apresentar a obra-prima 
Les Oiseaux Exotiques de Messiaen, mais tarde 
junta-se à Sinfónica para Couleurs de la Cité 
Céleste, uma obra de carácter religioso, como 
o é também Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, 
que preenche o recital com que se despede 
desta residência já na quadra natalícia. Pelo 
meio, participa activamente no festival Música 
& Revolução, dedicado à escola espectralista 
e aos compositores que empreenderam uma 
busca por um novo paradigma musical centra-
do apenas nos sons. Aqui se inclui a primeira 
audição em Portugal de Le désenchantement 
du Monde, obra de Tristan Murail escrita com 
o virtuoso solista francês em mente, e também 
L’origine du Monde de Hugues Dufourt, onde a 
orquestra é explorada como uma extensão do 
próprio piano.

CONCERTOS

11.01 – P52 / 21.03 – P132 / 24.04 – P178 / 26.04 – P182 / 22.12 – P370



NUNO LOBO
jovem compositor em residência

O 13º jovem compositor português escolhido 
para uma residência na Casa da Música é Nuno 
Lobo (Porto, 1996), licenciado em Composição 
pela Escola Superior de Música, Artes e 
Espectáculo (ESMAE) e mestre em Composição 
pelo Conservatório de Amesterdão. No âmbito 
desta residência, três novas obras lhe foram 
encomendadas para serem estreadas no últi-
mo trimestre de 2020 pelos agrupamentos da 
Casa – Sinfónica e Remix Ensemble – e pelo 
grupo de câmara vencedor do Prémio Jovens 
Músicos em 2019.

Nuno Lobo recebeu orientação de com-
positores como Daniel Moreira, Carlos Azevedo, 
Eugénio Amorim, Dimitris Andrikopoulos, Wim 
Henderickx e Willem Jeths. Paralelamente, 
participou em seminários ou workshops com 
Helmut Lachenmann, Luca Francesconi, 
Rebecca Saunders, Unsuk Chin, Vic Hoyland, 
Theo Loevendi, George Benjamin e Harrison 
Birtwistle. É um compositor especialmente in-
teressado em música instrumental/vocal e em 
formatos artísticos interdisciplinares. Procura 
inspirar-se em narrativas surrealistas que in-
fluenciem essencialmente o seu processo com-
posicional mas também o resultado sonoro. Nas 
suas obras, é comum encontrar-se ligações com 
elementos distintos tais como literatura, cinema, 
fenómenos físicos ou distúrbios de saúde. 

A música de Nuno Lobo tem sido in-
terpretada em Portugal e na Europa, desta-
cando-se salas de concertos de Amesterdão, 
Antuérpia, Haia, Milão e Eindhoven. Colaborou 
em vários festivais de música – Conferência 
Internacional de Saxofones EuroSax’17 Porto, 
Encontros Nova Música em Vila do Conde, 
SaxOPorto e Composer’s Festival Amsterdam. 
Recebeu encomendas de instituições como 
RTP/Antena 2 (Prémio Jovens Músicos), Banda 
Marcial da Foz do Douro, Nieuw Ensemble e 
Maat Saxophone Quartet. Em 2018, a sua peça 
Three Deadly Causes recebeu o 3º Prémio no 
concurso SIMM – New Music for harpsichord, 
em Milão. Foi também escolhido para o progra-
ma Talent Operas, inserido no Opera Forward 
Festival ’19, estreando a ópera Alma Grande na 
Dutch National Opera & Ballet. É compositor 
residente no ensemble De Gloed, grupo artístico 
interdisciplinar que reúne áreas como jornalis-
mo, dramaturgia, teatro e composição musical, 
para a produção de teatro de rua.  

CONCERTOS

06.10 – P298 / 08.11 – P338 / 05.12 – P354



“Cara imaginação, 
aquilo de que mais  
gosto em ti é que 
tu não perdoas” 

ANDRÉ BRETON

janeiro



40 sinfónica

A entrada no novo ano dá o mote para um concerto onde não podia faltar a célebre 
dinastia Strauss, representada pela sua segunda geração – a dos irmãos Johann, 
Josef e Eduard. Tradição indispensável nos salões vienenses, as orquestras de 
dança inspiraram também compositores de outras paragens, como o dinamar-
quês Hans Christian Lumbye – apelidado de “Strauss do Norte”. O maestro Takuo 
Yuasa viveu e trabalhou em Viena e conviveu de perto com uma tradição que atrai 
milhares de visitantes de todo o mundo e deu origem aos célebres concertos de 
Ano Novo da Filarmónica daquela cidade. Também na Casa da Música se entra 
em 2020 com o pé direito, o esquerdo e todo o corpo dominado pelos ritmos de 
valsas, polcas e galopes.

CONCERTO DE 
ANO NOVO

03.01 
sexta
21:00  
sala suggia

04.01 
sábado
18:00  
sala suggia

ORQUESTRA  SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
TAKUO YUASA direcção musical 

Jacques Offenbach Abertura de La belle Hélène;  
Barcarola de Les contes d’Hoffmann

Johann Strauss II Postillon d’amour; Annen Polka
Josef Strauss Moulinet
Amilcare Ponchielli Dança das horas de La Gioconda
–
Johann Strauss II Wiener Blut
Franz Lehar Valsa Ouro e Prata
Johann Strauss II Comboio da diversão
Hans Christian Lumbye Galope do Comboio 
 a Vapor de Copenhaga

Eduard Strauss Polca Bahn frei!
Hans Christian Lumbye Champagne
Johann Strauss II Klapfenwaldl; No belo Danúbio azul

1ª PLATEIA € 27 

2ª PLATEIA € 24

3ª PLATEIA € 22

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

SÉRIE CLÁSSICA
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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CONCERTO 
ESCOLAR

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL 
ORQUESTRA SINFÓNICA DE JOVENS 
CORO INFANTIL 
HÉLDER TAVARES direcção musical
A. FRANCISCO FERREIRA violino

Camille Saint-Saëns Danse Bacchanale, de Samson et Dalila
Camille Saint-Saëns Introduction e rondo capriccioso,  
para violino e orquestra

Arr. Daniel Martinho Musical “Natal barulhento”
Johann Strauss Polka Champagne, op.211 
Johann Strauss Marcha Radetzky, op.228 

A Academia de Música de Costa Cabral saúda o novo ano com um 
programa recheado de obras apelativas. Mostrando os resultados 
do trabalho escolar realizado, apresenta neste Concerto de Reis um 
programa apurado em mais um estágio de orquestra.

05.01 
domingo

12:00 
sala 
suggia

€ 10

Cartão Amigo 25%

CONCERTO DE REIS



MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

44 ciclo piano fundação EDP

ALEXANDRA
DOVGAN

05.01  
domingo

18:00  
sala suggia

Ludwig van Beethoven Sonata nº 8 em Dó menor, op.13, “Patética”
Fryderyk Chopin Fantasia Improviso, op.66; Duas Valsas, op.64;  
Quatro Mazurcas, op.68

–
Bach-Rachmaninoff Prelúdio, Gavota e Giga, da Partita  
para violino em Mi maior

Sergei Rachmaninoff Cinco Prelúdios
Sergei Rachmaninoff Margaridas – Romance op.38 nº 3
Mendelssohn-Rachmaninoff Scherzo, de Sonho de uma Noite de Verão 

O primeiro recital do Ciclo de Piano traz a Portugal uma menina-prodígio de apenas 
12 anos que tem sido aclamada em importantes festivais e salas de concerto. As 
suas interpretações revelam surpreendente maturidade, técnica estonteante e 
sensibilidade profunda, conquistando os júris de concursos internacionais como 
o I Grand Piano Competition de Moscovo, para jovens pianistas, que venceu ainda 
antes de completar 11 anos. Natural da Rússia, Alexandra Dovgan é protegida do 
célebre Grigory Sokolov e já tocou em concerto sob a direcção de maestros como 
Valery Gergiev e Vladimir Spivakov.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

“Há coisas que não se podem  
ensinar nem aprender…  O talento  

da Alexandra Dovgan é excepcional” 
GRIGORY SOKOLOV



VIVE LA FRANCE!

O regresso a um dos países mais fascinantes da história da música leva-nos em 
viagem através de várias épocas, da Idade Média à actualidade. Além dos agrupa-
mentos residentes da Casa da Música, sobem ao palco convidados especiais de 
grande relevo internacional, como o pianista Pierre-Laurent Aimard, os maestros 
Sofi Jeannin e Hervé Niquet e o tenor Cyrille Dubois, além do Coro Nacional de 
Espanha. Dos programas constam obras marcantes como o Te Deum de Berlioz e 
Les Oiseaux Exotiques de Messiaen, entre muitas outras de figuras como Debussy, 
Ravel, Charpentier e Boulez. Não perca o início da residência do compositor Philippe 
Manoury com as primeiras três de várias obras que serão tocadas ao longo do ano 
em estreia nacional. O Serviço Educativo apresenta um novo espectáculo inspirado 
no escritor francês Júlio Verne que promete divertir toda a família. Esteja também 
atento à programação especial que será oportunamente anunciada para este pro-
grama de abertura do Ano França, e que se estende por vários géneros musicais.

10–19 janeiro

APOIO



48  sinfónica

FRANÇA SAGRADA

10.01  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO NACIONAL DE ESPANHA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
CYRILLE DUBOIS tenor

Olivier Messiaen Hymne au Saint-Sacrement
Hector Berlioz Te Deum

A abertura oficial do País Tema apresenta obras sacras de dois compositores 
franceses incontornáveis. Escrita ainda na juventude de Messiaen, em 1932, a 
partitura de Hymne au Saint-Sacrement ficou perdida durante a 2ª Guerra Mundial 
e o compositor assumiu a tarefa hercúlea de a reconstruir de memória. A música 
monumental do Te Deum de Berlioz exige uma orquestra e um coro de proporções 
gigantescas, incluindo um órgão que compete praticamente de igual para igual 
com a exuberante orquestração. A voz solista está a cargo de Cyrille Dubois, tenor 
francês que ganhou grande experiência no Atelier Lyrique da Ópera de Paris e é 
regularmente convidado para se apresentar naquele teatro. Em 2015 foi nomeado 
Artista Lírico Revelação nos prémios Victoires de la musique.

1ª PLATEIA € 27

2ª PLATEIA € 24

3ª PLATEIA € 22

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

VIVE LA FRANCE!

FORA DE SÉRIE 
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ABERTURA OFICIAL 
ANO FRANÇA

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

“A pureza do timbre e a simplicidade 
sobrenatural de Cyrille Dubois  

são um milagre em si” 
ANDRÉ TUBEUF



50  serviço educativo

O OLHO ESQUERDO
DE JÚLIO VERNE

11.01  
sábado

16:00  
sala 2

MÁRIO ALVES concepção e direcção artística
ÓPERA ISTO co-produção

A cabeça de Júlio Verne vai da Terra à Lua num piscar de olho. Percorre o fundo 
do mar num piscar de olho. Desce ao centro da terra num piscar de olho. A ca-
beça de Júlio Verne não pára de viajar e o seu olho esquerdo não pára de piscar. 
Preparados para apanhar boleia em mais uma incrível viagem de Júlio Verne? OK, 
mas atenção: olhos bem abertos! Um, dois, três – o olho esquerdo de Júlio Verne 
está pronto: partida!

€ 8 

€ 6 < 30 ANOS

Espectáculos destinados a famílias 
e público geral (com mais de 6 
anos) que cruzam a música com 
outras linguagens de palco

VIVE LA FRANCE!

OS NOSSOS CONCERTOS 
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APOIO INSTITUCIONAL



52  remix

AIMARD TOCA
MESSIAEN

11.01  
sábado

18:00  
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 
PIERRE-LAURENT AIMARD piano

Philippe Manoury Fragments pour un portrait 
(estreia em Portugal)

–
Christophe Bertrand Yet 
(estreia em Portugal)

Olivier Messiaen Les Oiseaux Exotiques, para piano e ensemble

O Remix Ensemble entra no Ano França com três gerações de compositores e um 
grande pianista daquele país. Uma das figuras maiores do século XX, Olivier Messiaen 
compôs várias obras inovadoras explorando material musical oriundo do canto 
dos pássaros. Em Les Oiseaux Exotiques, reúne cantos de pássaros americanos e 
asiáticos. O pianista Pierre-Laurent Aimard é um solista de referência desta obra 
favorita do grande público e com ela inaugura a sua residência artística na Casa da 
Música. Este concerto dá início à retrospectiva da obra de Philippe Manoury, um 
dos compositores franceses mais importantes da actualidade, mas a obra mais 
recente do programa pertence a Christophe Bertrand, um compositor que prometia 
tornar-se uma duradoura referência da música contemporânea francesa mas que 
veio a falecer com apenas 29 anos, em 2010.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

VIVE LA FRANCE!

PORTRAIT PHILIPPE MANOURY I

17:15 cibermúsica
Palestra pré-concerto 
por RUI PEREIRA

P
IE

R
R

E-
LA

U
R

EN
T

 A
IM

A
R

D

“Um músico brilhante e um  
visionário extraordinário” 

WALL STREET JOURNAL
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ROCÍO MÁRQUEZ

12.01 
domingo

21:30 
sala 2

Aclamada pela imprensa como a voz da nova geração de canto flamen-
co, Rocío Márquez é uma das referências maiores do flamenco contem-
porâneo. Dona de uma voz prodigiosa, uma carreira construída passo 
a passo e uma educação sólida, tem sido distinguida com importantes 
prémios. A personalidade inquieta e a enorme curiosidade são evidentes 
na sua discografia, que mostra transversalmente tão grande amor pela 
tradição flamenca como uma necessidade premente de ampliar os limites 
da mesma tradição. Rocío Márquez chega a Portugal para apresentar o 
seu novo disco Visto en el Jueves, uma reflexão crítica sobre o conceito 
de autoria através de um repertório que desfoca o fosso entre flamenco 
e não flamenco e o canto e a canção.

€ 18 

 
Cartão Amigo 25% 

promotor  
Locomotiva Azul



56  coro

FRANÇA CORAL

12.01  
domingo

18:00  
sala suggia

CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical 

Guillaume de Machaut Kyrie da Missa de Notre Dame
Clément Janequin Le chant des oyseaux
Claude Debussy Trois chansons de Charles d’Orleans
Francis Poulenc Missa em Sol 
–
Philippe Manoury Fragments d’Heraclite 
(estreia em Portugal)

Pierre Villette O Sacrum Convivium, op.27
Maurice Ravel (arr. Thierry Machuel) Le Jardin Féerique

Ex-titular da Maîtrise do Coro da Radio France e actual titular dos BBC Singers, a 
prestigiada maestrina Sofi Jeannin regressa à Casa da Música para apresentar 
uma fascinante viagem pela história da música coral francesa. Do século XIV à 
actualidade, o programa inclui obras-chave dos períodos medieval e renascentista, 
com a música de Guillaume de Machaut e Clément Janequin. A poesia medieval 
do Duque Charles de Orleães dá o mote para canções compostas por Debussy – 
as únicas que escreveu para coro a cappella. A obra mais recente, de Manoury, é 
aquela que se inspira no passado mais longínquo, com recurso a textos filosóficos 
da Grécia Antiga que se revelam surpreendentemente modernos, enquadrados 
numa imponente partitura para três coros.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

VIVE LA FRANCE!

PORTRAIT PHILIPPE MANOURY II
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MECENAS MÚSICA CORAL

“A serenidade de Sofi Jeannin trouxe 
vivacidade às partituras sacras” 

THE TIMES



58  

VICTOR PEREIRA

14.01  
terça

19:30  
sala 2

VICTOR PEREIRA clarinete
WORTEN DIGITÓPIA electrónica 

Gérard Grisey Charme  
Hugo Vasco Reis Dimensions I 
João Pedro Oliveira Time Spell 
Pierre Boulez Dialogues de l’ombre double 

O título Dialogues de l’ombre double é retirado da peça Le Soulier de 
Satin de Paul Claudel, drama que conta a história de um amor impossível 
e explora os diálogos entre personagens terrestres e celestiais. A obra,  
escrita em 1985 por Pierre Boulez, quando do sexagésimo aniversário de 
Luciano Berio,  é apresentada na versão original para clarinete e fita mag-
nética. Do programa consta ainda uma obra de Gérard Grisey que inclui 
excertos com sons multifónicos – dois sons simultâneos produzidos por 
um único instrumento de sopro. Hugo Vasco Reis e João Pedro Oliveira 
exploram também os diálogos entre a música instrumental e a electrónica. 

VIVE LA FRANCE!

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA DE CÂMARA

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



60  sinfónica

RITUAIS
FRANCESES

18.01  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

Pierre Boulez Rituel in memoriam Bruno Maderna
–
Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Philippe Manoury Sound and Fury 
(estreia em Portugal)

Repleto de sensualidade, colorido e poder de sugestão, o Prélude à l’après-midi d’un 
faune de Debussy, baseado em versos de Mallarmé, tem atraído públicos de suces-
sivas gerações desde a sua estreia em 1894. Este programa ilustra fases diversas 
da trajectória musical francesa desde então, com obras de três dos compositores 
mais incontornáveis nesse percurso. De Pierre Boulez ouvir-se-á o Rituel escrito na 
década de 1970 em memória de Bruno Maderna, compositor e maestro que dividiu 
com Boulez o protagonismo na célebre e influente Escola de Darmstadt. A obra tira 
partido da distribuição dos músicos em oito grupos separados no palco. A fechar 
o programa, a estreia em Portugal de Sound and Fury de Philippe Manoury, um 
dos mais importantes compositores franceses da actualidade, cuja obra está em 
retrospectiva na programação da Casa da Música ao longo de 2020.

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

17:15 foyer poente
palestra pré-concerto  
por FERNANDO C. LAPA

VIVE LA FRANCE!

SÉRIE DESCOBERTAS PORTRAIT PHILIPPE MANOURY III

P
IE

R
R

E 
B

O
U

LE
Z

“Depois da morte de Pierre Boulez, 
Manoury tornou-se o maior  

representante da vanguarda francesa” 
MÜNCHNER MERKUR



62  barroca & coro

TE DEUM

19.01  
domingo

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
HERVÉ NIQUET direcção musical 

Marc-Antoine Charpentier Missa Assumpta est Maria;  
Duas Marchas em Ré maior; Te Deum

A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música apresentam-se ao lado de um dos 
maiores especialistas no Barroco francês, o maestro Hervé Niquet, fundador do 
prestigiado agrupamento de música antiga Le Concert Spirituel. Naquela que é 
a sua estreia na Casa da Música, dirige um programa inteiramente dedicado a 
um dos maiores mestres da música francesa, Marc-Antoine Charpentier, célebre 
especialmente pela sua extensa produção vocal. Composta na última década 
de vida de Charpentier, Missa Assumpta est Maria é considerada uma das suas 
obras-primas, escrita para vozes solistas, coro e acompanhamento instrumental. 
Não podia faltar o célebre Te Deum que inclui um ensemble instrumental alargado 
para a época e cujo prelúdio inicial foi usado como tema de abertura da União 
Europeia da Radiodifusão e do Festival Eurovisão. 

1ª PLATEIA € 22

2ª PLATEIA € 19

3ª PLATEIA € 17

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

VIVE LA FRANCE!

CICLO BARROCO BPI 
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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ALCEU VALENÇA
VALENCIANAS II

20.01 
segunda

21:30 
sala 
suggia

Após a bem-sucedida parceria entre Alceu Valença, o maestro Rodrigo 
Toffolo e o encenador Paulo Rogério Lage, com a criação do espectáculo 
“Valencianas”, que percorreu o Brasil e Portugal sempre com concertos 
esgotados, o trio apresenta “Valencianas II”. Com este novo espectáculo 
chegam novas músicas, novos arranjos e ainda mais sucessos de Alceu. 
Concebido em 2010 para celebrar os 40 anos de carreira de Alceu Valença, 
“Valencianas” representou a primeira experiência de orquestração da 
obra do cantor e compositor pernambucano.

21.01 
terça

19:30 
sala 2

Ludwig van Beethoven Quarteto de cordas nº 4  
em Dó menor, op.18  

Maurice Ravel Quarteto de cordas em Fá maior

Os seis quartetos op.18 são a primeira incursão de Beethoven no domínio 
do quarteto de cordas. Na tonalidade de Dó menor, que no compositor 
alemão tem algo de trágico e inevitável, o Quarteto nº 4 fala-nos em 
discurso directo e sem grandes rodeios, com uma invenção melódica 
a lembrar Mozart. Termina com grande virtuosismo ao estilo húngaro, 
uma rara incursão de Beethoven neste estilo que Haydn tanto apreciava 
e que viria a ser o alvo favorito de muitos compositores do Romantismo. 
Escrito um século depois, o único quarteto de Ravel completa este recital 
do Quarteto de Cordas de Matosinhos numa referência ao Ano França na 
Casa da Música. Obra envolta em polémica na época em que foi escrita, 
mal recebida pelos críticos mas admirada por figuras como Debussy, 
rapidamente foi incluída no repertório dos grandes quartetos e se tornou 
um dos mais tocados do séc. XX. 

MÚSICA DE CÂMARA 

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

1ª PLATEIA € 30

2ª PLATEIA € 25

3ª PLATEIA € 25

CAMAROTE   € 30

Cartão Amigo 25%

promotor  
Primeira Linha

QUARTETO 
DE CORDAS 

DE MATOSINHOS

APOIO INSTITUCIONAL
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UM VIRTUOSO 
PARA SCHUMANN

24.01  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical 
PABLO FERRÁNDEZ violoncelo 

Antonín Dvořák Abertura Carnaval
Robert Schumann Concerto para violoncelo e orquestra
–
Antonín Dvořák Sinfonia nº 7

O Concerto de Schumann é uma das obras fundamentais do repertório para vio-
loncelo. Mais do que o virtuosismo e o fogo -de -vista, o que conquista os ouvintes 
e os próprios intérpretes é a sua densidade emocional e as bonitas sonoridades. O 
solista convidado para o tocar ao lado da Sinfónica é Pablo Ferrández, um jovem 
artista que está a construir uma brilhante carreira internacional, sendo premiado do 
Concurso Tchaikovski e uma aposta da rede europeia de salas de concerto ECHO. 
A obra é enquadrada neste programa por duas composições de Antonín Dvořák: 
a Abertura Carnaval traz reminiscências da sua Boémia natal, alternando o furor 
festivo dos ritmos populares e os ambientes pastorais; e a Sétima Sinfonia é filiada 
na grande tradição germânica de Beethoven e Brahms e é considerada uma das 
mais profundas das nove que o compositor checo escreveu.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA 
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“Ele tem tudo: técnica brilhante,  
musicalidade profunda e um  

espantoso carisma!” 
CHRISTOPH ESCHENBACH
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26.01 
domingo

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

FACTOR E! direcção artística 
ARTUR CARVALHO, DANIEL SOUSA, INÊS LAPA, JOAQUIM ALVES, 
ÓSCAR RODRIGUES e TIAGO OLIVEIRA interpretação

CARNAVAL 
DOS ANIMAIS

Neste bosque musical, os animais da obra de Saint-Saëns comunicam por 
melodias e ritmos. Tecem assim a linguagem da sua festa, que adquire a 
forma de um concerto onde se exploram as sonoridades de instrumentos 
acústicos e do repertório clássico, em animado convívio com a tecnologia. 
O antigo e o novo, portanto, celebrando o encanto da vida.

PRIMEIROS CONCERTOS

€ 10 

€ 7,5 segundo 
acompanhante com 
mais de 6 anos 

Cartão Amigo 25% 

Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos revisitam os 
vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para 
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais.
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PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE

70 sinfónica

A SÉTIMA DE 
DVOŘÁK

CONCERTO COMENTADO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical 
concerto comentado por DANIEL MOREIRA

Antonín Dvořák Sinfonia nº 7

Após a sua estreia triunfal em Londres, a Sétima Sinfonia de Dvořák fixou-se no 
repertório como uma obra fundamental descendente em linha directa das grandes 
sinfonias de Beethoven e Brahms. As influências do folclore eslavo, tão exploradas 
por Dvořák noutras obras, esbatem-se aqui para dar lugar ao mundo interior e ao 
universalismo do compositor, revelado em instrumentações imaginativas e no 
genial tratamento do material musical. Uma obra ambiciosa, sombria e marcada 
pela intensidade dramática, explicada neste concerto por Daniel Moreira, com 
recurso a exemplos musicais apresentados pela orquestra antes da sua interpre-
tação completa.

26.01  
domingo

12:00  
sala suggia

€ 11 

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

Cartão Continente: na 
compra de um bilhete 
para adulto, oferta de 
duas entradas para 
menores de 18 anos

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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WIM MERTENS
 40 ANOS DE CARREIRA 

PRÉMIO JOVENS 
MÚSICOS/ANTENA 2

28.01 
terça

19:30 
sala 2

CRISTIANO RIOS percussão
JOAQUIM ROCHA trombone 

O Prémio Jovens Músicos destaca todos os anos os novos talentos da 
interpretação musical em diversas categorias, revelando os artistas com 
potencial para fazerem a diferença na vida musical dos próximos anos. 
Neste recital apresentam-se dois dos laureados na 33ª edição do concurso. 
O percussionista Cristiano Rios estudou no Conservatório de Música da 
Jobra, onde terminou o curso com nota máxima, e na Escola Superior de 
Música de Lisboa sob a orientação de Charles Richard Buckley, Jeffery 
Davis e Pedro Carneiro. Toca regularmente com várias orquestras na-
cionais, tal como o trombonista que assume a segunda parte do recital: 
Joaquim Rocha. Este formou-se na Academia de Música de Castelo de 
Paiva e na Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Porto com 
Severo Martinez, onde obteve 20 valores no recital final da Licenciatura. 
Frequenta o mestrado em ensino na Escola Superior de Música de Lisboa.

29.01 
quarta

21:00 
sala 
suggia

São 40 anos de carreira, contados desde a obra electrónica For Amusement 
Only, que usava exclusivamente sons de máquinas de flippers. Seguiram -se 
clássicos como Struggle for Pleasure (1983) e Maximizing the Audience 
(1984). Nas décadas seguintes, Wim Mertens refinou a sua linguagem, 
compôs para diversos instrumentos e ensembles e firmou o seu nome 
no panorama internacional com recitais regulares nas melhores salas do 
planeta, a solo, em pequenas formações e com orquestra. Para assinalar 
devidamente tão importante marco, lançou o CD quádruplo Inescapable, 
em Novembro, com 61 composições – entre marcos do seu percurso, 
gravações ao vivo e peças inéditas. Esse é o mote para uma digressão 
mundial que passa naturalmente por Portugal, um dos países que aco-
lheram o compositor belga desde praticamente o início da sua carreira.

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2019 
MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

€ 35

Cartão Amigo 25% 

promotor  
Uguru



“Tudo o que é preciso 
para um filme é uma 
arma e uma rapariga”

JEAN-LUC GODARD

fevereiro
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica 

REDESCOBRIR
BEETHOVEN

01.02  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RYAN WIGGLESWORTH direcção musical e piano

Ludwig van Beethoven Concerto nº 1 para piano e orquestra
–
Mark-Anthony Turnage Frieze 
(estreia em Portugal)

Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 1

Um Beethoven clássico, herdeiro de Mozart e Haydn, é aquele que se apresenta 
neste programa com obras escritas na primeira fase da sua vida criativa – mas que 
já deixavam adivinhar o enorme impacto que o músico alemão viria a ter na história 
da música. Tal como acontecia no tempo do compositor, também aqui o maestro 
será simultaneamente solista ao piano. Grande conhecedor do repertório actual 
e especialmente do universo britânico da música contemporânea, Wigglesworth 
dirige uma obra que o seu compatriota Mark-Anthony Turnage escreveu em forma 
de homenagem ao seu compositor favorito, Beethoven. Frieze traz reminiscências 
da obra sinfónica de Beethoven e o seu título é uma referência a um tributo antigo 
ao grande compositor de Bona: o “Friso de Beethoven”, obra emblemática do pintor 
Gustav Klimt patente no Palácio da Secessão, em Viena.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por HELENA MARINHO

SÉRIE DESCOBERTAS  
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INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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O GÉNIO DE
LOPES-GRAÇA

02.02  
domingo

18:00  
sala suggia

CORO CASA DA MÚSICA
PAUL HILLIER direcção musical 

Fernando Lopes-Graça Três Líricas de Camões;  
Três Canções Corais; Dos Romances Viejos; Seis Canções  
Regionais Portuguesas; Primeira Cantata do Natal

Pertence a Fernando Lopes-Graça o mais importante legado da música coral 
portuguesa do século XX, com uma obra neste domínio apenas comparável à dos 
grandes polifonistas do Renascimento. Duas grandes categorias dividem este legado: 
as composições originais e as harmonizações de canções regionais, domínios nos 
quais o compositor deixou o seu cunho extremamente pessoal, impregnando-os de 
sonoridades que se associam imediatamente ao seu nome. Resultado do seu estudo 
de campo na recolha da música tradicional, as suas composições reflectem uma 
imagem das raízes da música portuguesa difícil de encontrar noutros compositores.
Foco do interesse do maestro Paul Hillier desde a primeira hora em que assumiu o 
desafio de criar de raiz o Coro Casa da Música, em 2009, Lopes-Graça é o alvo de 
um concerto monográfico, inteiramente dedicado à sua obra coral, e que resultará 
num registo discográfico do Coro.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

Jovem 50%  
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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MECENAS MÚSICA CORAL



80

CAT IN A BAG

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

04.02 
terça 

19:30 
sala 2

A música de Cat in a Bag é completamente improvisada, tendo como 
pano de fundo o noise rock e a música experimental. O primeiro álbum 
da banda foi lançado pela Clean Feed em Julho de 2019, altura em que 
fez o concerto de abertura do Jazz im Goethe Garten (sob a curadoria 
de Rui Neves). O quarteto é formado por Bruno Figueira (saxofone alto), 
João Clemente (guitarra eléctrica, ímanes), João Lucas (baixo eléctrico) 
e Duarte Fonseca (bateria).

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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SEONG-JIN CHO

05.02  
quarta

21:00  
sala suggia

Johannes Brahms Seis Peças, op.118
César Franck Prelúdio, Coral e Fuga 
–
Alban Berg Sonata, op.1
Franz Liszt Sonata em Si menor

O pianista sul-coreano Seong-Jin Cho lançou-se numa carreira internacional de 
grande nível após ganhar o XVII Concurso Internacional Chopin de Varsóvia em 
2015, com apenas 21 anos. Artista exclusivo da Deutsche Grammophon, fez na 
Casa da Música um recital brilhante no Ciclo de Piano 2017. Regressa agora com 
um programa que privilegia obras marcantes do repertório pianístico. As Seis peças 
op.118 de Brahms são um conjunto verdadeiramente notável pela diversidade de 
ambientes que proporcionam, evidenciando o lado mais lírico do instrumento. A 
concepção polifónica e as sonoridades orquestrais distinguem o Prelúdio, Coral e 
Fuga de César Franck, uma obra-prima do repertório francês. Antes de encerrar o 
recital com uma composição verdadeiramente revolucionária que deixa transpare-
cer toda a genialidade de Franz Liszt, a Sonata em Si menor, o pianista apresenta 
a mais auspiciosa primeira obra de um compositor, a Sonata op.1 escrita em 1908 
por Alban Berg.

ciclo piano fundação EDP

1ª PLATEIA € 24

2ª PLATEIA € 21

3ª PLATEIA € 19

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

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“A mistura de imaginação, ritmo,  
equilíbrio e controlo de Cho produziu 

momentos de pura arte”
THE ART DESK
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1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

sinfónica

MÚSICA NOBRE 
E SENTIMENTAL

07.02  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
NUNO COELHO direcção musical 
NUNO VAZ trompa

Claude Debussy Nuages et Fêtes
Richard Strauss Concerto para trompa e orquestra nº 2
–
Maurice Ravel Valses Nobles et Sentimentales
Richard Strauss Suite de O Cavaleiro da Rosa

Vencedor do prestigiado Concurso Internacional de Direcção da Orquestra de 
Cadaqués, o maestro portuense Nuno Coelho está a desenvolver uma carreira 
de grande sucesso, enquanto convidado de dezenas de importantes orquestras e 
assistente de Gustavo Dudamel na Filarmónica de Los Angeles. A sua estreia na 
Casa da Música traz obras verdadeiramente irresistíveis de Debussy e Ravel, pro-
vavelmente os dois compositores franceses mais apreciados pelo grande público. 
Além da referência ao Ano França, o programa completa-se com música de Richard 
Strauss que dá protagonismo a um instrumento que lhe foi bastante próximo, ou não 
fosse filho de um trompista profissional. O solista, Nuno Vaz, é membro do Remix 
Ensemble e um dos trompistas portugueses mais destacados da sua geração.

SÉRIE CLÁSSICA
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA



PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE
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SALVADOR SOBRAL 
CANTA BREL

O CAVALEIRO DA ROSA
CONCERTO COMENTADO

09.02 
domingo

12:00 
sala 
suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
NUNO COELHO direcção musical 
concerto comentado por ANA LIBERAL

Maurice Ravel Valses Nobles et Sentimentales
Richard Strauss Suite de O Cavaleiro da Rosa

08.02 
sábado

21:00 
sala 
suggia

A célebre chanson française remete para um universo musical com uma 
linguagem singular onde a palavra assume um papel primordial na constru-
ção das canções. Jacques Brel é um nome basilar da cultura francófona, 
com carimbo impresso em várias manifestações artísticas, que vão do 
cinema à música. Foi nesta última que afirmou a sua identidade como um 
dos mais consagrados intérpretes do século passado – ultrapassando as 
fronteiras da sua Bélgica natal e da França que o acolheu. Um contador 
de histórias (quer através da palavra quer da intensidade das suas perfor-
mances) que apaixonou Salvador Sobral desde cedo e o levou a criar este 
ciclo de concertos onde a proposta se explica no título: cantar Brel. Para 
a concretizar rodeou-se de músicos que compreendem esta linguagem 
musical em toda a sua complexidade e riqueza.

1ª PLATEIA € 30

2ª PLATEIA € 30

3ª PLATEIA € 25

CAMAROTE   € 20

Cartão Amigo 25% 
 
promotor 
Fado in a Box  
e Força de Produção

Strauss escreveu a ópera O Cavaleiro da Rosa em 1911, e com ela conquis-
tou a fama internacional. Foi um sucesso imediato, embora alguma crítica 
não visse com bons olhos a utilização das valsas, género já fora de moda 
naquele tempo. Mas a verdade é que a sofisticação e a inventividade das 
valsas de Richard Strauss sustentam na perfeição a trama sentimental 
e cómica. No mesmo ano, Ravel compunha ao piano as suas insinuantes 
Valsas Nobres e Sentimentais, homenageando Franz Schubert e retratando 
o espírito vienense da música de salão com o colorido da música francesa. 
Sob a direcção do premiado maestro portuense Nuno Coelho, Ana Liberal 
desvenda as histórias por detrás da composição destas obras irresistíveis. 

€ 11 

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

Cartão Continente: na 
compra de um bilhete 
para adulto, oferta de 
duas entradas para 
menores de 18 anos

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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ORKESTRA
RUMPILEZZ 

09.02 
domingo

21:00  
sala suggia

As raízes rítmicas afro-baianas traduzidas na harmonização do jazz. Esta é a pro-
posta musical da big band multipremiada Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz. As 
suas composições são concebidas a partir das claves e dos desenhos rítmicos do 
chamado Universo Percussivo Baiano, com referências em agremiações percussivas 
como Ilê Aiyê e Olodum, os Sambas do Recôncavo e o culto sagrado do Candomblé. 
Foi vencedora do 28º Prémio da Música Brasileira nas categorias de melhor álbum 
instrumental, melhor grupo instrumental e melhor arranjador. O álbum premiado 
foi A Saga da Travessia (2017, Sesc), disco que faz uma leitura da diáspora negra e 
destaca a tragédia dos povos africanos como ponto de partida para a construção de 
uma nova cultura. As composições são de Letieres Leite, que explica: “O disco fala 
sobre o momento da chegada das pessoas africanas livres que foram escravizadas 
e trazidas a Salvador, mas não com a visão submissa e trágica, e sim empoderada”.

1ª PLATEIA € 20

2ª PLATEIA € 17

3ª PLATEIA € 15

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

ciclo jazz

“Uma das concentrações mais intensas 
da inspiração artística baiana”

CAETANO VELOSO 
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FRANCISCO LIMA
SANTOS 

E PEDRO COSTA
11.02  
terça

19:30  
sala 2

FRANCISCO LIMA SANTOS violino
PEDRO COSTA piano

Ludwig van Beethoven Sonata nº 5 em Fá maior, op.24, 
“Primavera”; Sonata nº 8 em Sol maior, op.30 nº 3; Sonata nº 9  
em Lá maior, op.47, “Kreutzer”

Os 250 anos de Beethoven celebram-se este ano em todas as grandes 
salas de concerto e a Casa da Música não é excepção. Uma das iniciativas 
é um ciclo de recitais com as dez Sonatas para piano e violino, sempre com 
o pianista Pedro Costa, vencedor de competições como o Concurso de 
Interpretação do Estoril, o Concurso Louis Spohr para Acompanhamento 
de Lied (Alemanha) e o Concurso New Tenuto (Bélgica). Neste primeiro 
recital, o violino está nas mãos de Francisco Lima Santos, formado na 
prestigiada Escola Superior Reina Sofía, em Madrid, e actual 1º Concertino 
Auxiliar da Orquestra Gulbenkian.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA
INTEGRAL DAS SONATAS PARA PIANO E VIOLINO DE BEETHOVEN



INVICTA.
MÚSICA.

FILMES

INVICTA.MÚSICA.
FILMES

15–18 fevereiro

Numa boa sessão de cinema, antes do advento dos filmes sonoros, não podia faltar 
a música tocada ao vivo. Essa experiência é não apenas revivida como actualizada 
nos cine-concertos propostos na 8ª edição do Invicta.Música.Filmes, com música 
nova escrita para dois filmes mudos recentemente recuperados. J’Accuse, um 
filme pacifista do cineasta francês Abel Gance, é acompanhado por uma banda 
sonora criada pelo seu compatriota Philippe Schoeller e interpretada em estreia 
nacional pela Orquestra Sinfónica. Dias depois, o Remix Ensemble e a Digitópia 
apresentam o desafio que a Casa da Música colocou ao compositor portuense 
Igor C. Silva: criar uma partitura para um filme mudo português de 1927, o policial 
O Táxi 9297, de Reinaldo Ferreira, jornalista mais conhecido como Repórter X. As 
bandas sonoras de alguns dos filmes mais conhecidos da história preenchem o 
concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, incluindo música de Nino Rota, Ennio 
Morricone e John Williams. A abertura do festival é uma fascinante Viagem à Lua 
através da objectiva de um pioneiro do cinema francês, Georges Méliès, uma ficção 
científica de 1902 também ela apresentada num cine-concerto com música nova 
criada aqui na Casa da Música pelos membros da Digitópia.
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94  serviço educativo

VIAGEM: À LUA 
E NÃO SÓ!

CINE-CONCERTO15.02 
sábado

16:00  
sala 2

WORTEN DIGITÓPIA direcção artística
JORGE QUEIJO, ÓSCAR RODRIGUES e PAULO NETO interpretação

O cinema e a música como pilares de uma ponte centenária para onde podemos ir 
contemplar a lua de um modo novo. Em 1902, Georges Méliès, um pioneiro do cinema 
francês, realizou A Viagem à Lua, filme mudo de pendor fantástico e surrealista que 
viria a influenciar os caminhos da ficção científica. Hoje olhamo-lo inevitavelmente 
com outros olhos – e também já o podemos ouvir. A música, criada para as imagens 
e tocada em paralelo à projecção, reflecte essa leitura contemporânea do clássico, 
que assim se torna novo de novo.

€ 8 

€ 6 < 30 ANOS

Espectáculos destinados a famílias 
e público geral (com mais de 6 
anos) que cruzam a música com 
outras linguagens de palco

INVICTA.MÚSICA.FILMES

OS NOSSOS CONCERTOS

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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J’ACCUSE
CINE-CONCERTO

 15.02  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN SCHUMANN direcção musical 
PHILIPPE SCHOELLER e WORTEN DIGITÓPIA electrónica e projecção

Abel Gance filme
Philippe Schoeller música 
(estreia em Portugal)

Lançado em 1919, o filme J’Accuse deu projecção internacional ao cineasta Abel 
Gance, figura de referência do cinema mudo francês. A montagem inclui cenas 
filmadas em pleno campo de batalha, colocando o enredo amoroso no contexto 
da I Guerra Mundial. Considerado um filme pacifista, foi recentemente recuperado 
e deu origem a música original de Philippe Schoeller, encomendada no âmbito das 
celebrações do centenário da guerra. Esta é a oportunidade para ver uma obra-prima 
do cinema mudo europeu enquanto a orquestra interpreta ao vivo a nova banda 
sonora, que sublinha na perfeição as imagens perturbadoras do filme.

€ 24

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

INVICTA.MÚSICA.FILMES

FORA DE SÉRIE  

17:15 cibermúsica 
Palestra pré-concerto por 
MANUEL DENIZ SILVA

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

“Sob a direcção fervorosa de Christian 
Schumann, J’accuse é um casamento 

perfeito entre música e cinema”
LE MONDE
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

16.02  
domingo

12:00  
sala suggia

ANDREA LOSS direcção musical
  
John Williams Star Wars
Nino Rota Suite de La Strada
Ennio Morricone Nuovo Cinema Paradiso
Michael Kamen Robin Hood Prince of Thieves
John Williams Escapade
John Williams Jurassic Park 

Autor de variadíssimas bandas sonoras de filmes que foram verdadeiros êxitos 
de bilheteira, John Williams tornar-se-ia uma figura fundamental da história de 
Hollywood, especialmente pela parceria com dois realizadores icónicos: George 
Lucas e Steven Spielberg. Desta frutífera e imensa colaboração, a BSP seleccio-
nou temas facilmente identificáveis e poderosos do cinema, presentes em filmes 
como Jurassic Park, Catch me if you can ou ainda na épica trilogia Star Wars. Não 
menos famosa é a colaboração entre os dois génios italianos Fellini e Nino Rota, 
cúmplices em La Strada, uma das obras-primas do cinema italiano. Há ainda tempo 
para recordar a magia do Cinema Paradiso através da inesquecível banda sonora 
de Ennio Morricone e lembrar o mítico fora-da-lei que ficou imortalizado como o 
Príncipe dos Ladrões, Robin Hood.

€ 10 

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

INVICTA.MÚSICA.FILMES
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100 remix

O FILME DO
REPÓRTER X

CINE-CONCERTO
18.02  
terça

19:30  
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
BRAD LUBMAN direcção musical
WORTEN DIGITÓPIA electrónica e projecção

O Táxi 9297
Reinaldo Ferreira (Repórter X) filme
Igor C. Silva música
(estreia mundial; encomenda Casa da Música  
e Philharmonie du Luxembourg)

O estrangulamento de uma actriz pelo seu ex-amante, dentro de um táxi, chocou 
a sociedade lisboeta em 1926. Nos jornais, um tal de Repórter X publicou os resul-
tados das investigações que fez por conta própria, denunciando o autor do crime. 
O jornalista era Reinaldo Teles, o mesmo que pouco depois realizou O Táxi 9297, 
um filme policial que se tornou um clássico do cinema mudo português, inspirado 
precisamente naquele crime. Realizado nos estúdios da Invicta Film, no Porto, 
e estreado no Cinema Batalha em 1927, o filme ganha agora uma banda sonora 
original, escrita especialmente para o Remix Ensemble e para esta ocasião pelo 
compositor portuense Igor C. Silva.

€ 14

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

INVICTA.MÚSICA.FILMES

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA APOIO
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TINDERSTICKS

22.02 
sábado

21:30 
sala 
suggia

Na digressão mundial de apresentação do seu 11º álbum de estúdio, os 
Tindersticks não podiam deixar de regressar a Portugal, onde têm um 
público fiel. Formados em Londres, em 1992, com dez álbuns de estúdio 
e oito bandas sonoras para filmes da célebre realizadora Claire Denis, os 
Tindersticks continuam a ultrapassar fronteiras e a explorar ambientes 
sonoros fortemente emotivos e com texturas inovadoras. Recentemente 
foram convidados para o programa inaugural das novas Philharmonie de 
Paris e Philharmonie de Hamburgo, colaborando frequentemente com 
orquestras, músicos convidados e vocalistas. Em 2014 foram convidados 
para criar paisagens sonoras orquestrais para o Museu In Flanders Fields, 
em Ypres, Bélgica.

1ª PLATEIA € 32

2ª PLATEIA € 28

3ª PLATEIA € 28

Cartão Amigo 25% 

Promotor: Diferentes 
Ritmos/ Produtores 
Associados



MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

104  

€ 24

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

sinfónica

CONCERTO 
DE CARNAVAL

23.02  
domingo

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MARTIN ANDRÉ direcção musical

Paul Dukas Fanfarra do bailado La Péri 
Léo Delibes Excertos do bailado Sylvia
Camille Saint-Saëns Bacanal da ópera Sansão e Dalila
Paul Dukas O Aprendiz de Feiticeiro
–
Jean-Baptiste Lully Excertos da comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme
Emmanuel Chabrier Excertos da ópera Le roi malgré lui
Jacques Offenbach Excertos do bailado Gaîté Parisienne

Sob o signo do humor e da fantasia, a Orquestra Sinfónica celebra um dos momen-
tos mais festivos e libertários do ano, onde as normas podem ser transgredidas e 
os papéis sociais são frequentemente invertidos. Da extraordinária fanfarra para 
metais que abre o bailado La Péri, passando por alguns números da inovadora 
música do bailado Sylvia, até à brutal sensualidade do “bacanal” de Sansão e Dalila 
ou às desventuras de um aprendiz de feiticeiro, o concerto da orquestra faz uma 
viagem por melodias embriagantes e ritmos cómicos e insinuantes, temperado 
com o tom característico da música francesa – ou não fosse 2020 o Ano França 
na Casa da Música.

FORA DE SÉRIE



106

GLENN MILLER
ORCHESTRA

PATRICK WATSON

24.02 
segunda

21:30 
sala 
suggia

26.02 
quarta

21:30 
sala 
suggia

Quando falamos em artistas indie amados em Portugal, um dos primeiros 
nomes que nos salta à cabeça é o de Patrick Watson. Com uma longa 
relação criada com o público português, o canadiano não podia deixar 
de visitar o nosso país para apresentar o seu novo disco editado em 
Outubro pela Domino. Patrick Watson e os seus acompanhantes do cos-
tume prometem uma viagem sonora inesquecível, repleta dos ambientes 
fantásticos aos quais já nos habituaram e em que não faltarão clássicos 
como “To Build A Home”.

1ª PLATEIA € 33

2ª PLATEIA € 28

3ª PLATEIA € 28

Cartão Amigo 25%

promotor 
Lemon Ibéria

Fundada em 1937 por Glenn Miller, esta célebre big band faz-nos recuar 
aos tempos do swing contagiante das pistas de dança americanas dos 
anos trinta, continuando a encantar com os grandes sucessos “Moonlight 
Serenade”, “In The Mood”, “Tuxedo Junction” ou “Chattanooga Choo 
Choo”. Ray McVay dirige os cerca de 20 talentosos músicos e cantores 
que esgotam sempre as salas por onde passam.

€ 35 

Cartão Amigo 25% 

promotor 
Incubadora d’Artes
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DANÇAS DE
STRAVINSKI

28.02  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical 
SÉRGIO CAROLINO tuba

Igor Stravinski Polca de Circo
John Williams Concerto para tuba e orquestra
–
Anton Webern Im Sommerwind
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo

O regresso do aclamado maestro Michael Sanderling à Casa da Música é sempre 
um momento alto da temporada da orquestra. O programa começa com a bem-
-humorada Polca de Circo, recheada de efeitos grotescos que remetem para o 
universo circense – na verdade, a obra foi mesmo escrita para um número de 
elefantes. Uma obra essencial do repertório das grandes orquestras, O Pássaro 
de Fogo foi o bailado que catapultou Stravinski para a fama. Conta a história da 
viagem de um príncipe ao mundo mágico de um semideus. Pelo meio, o versátil 
tubista Sérgio Carolino é solista num Concerto de John Williams, o compositor 
mais premiado da história de Hollywood.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA



“Vivemos num tempo 
em que as pizzas  
chegam mais depressa 
do que a polícia”

CLAUDE CHABROL

março



112 serviço educativo

ALICE NO PAÍS
DAS MÚSICAS

01.03 
domingo

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

JORGE QUEIJO direcção artística e interpretação
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA, DANIELA CASTRO,  
RAQUEL COUTO e TIAGO OLIVEIRA interpretação

Alice vive literalmente a toque de caixa, guiada por um metrónomo muito 
preciso que lhe impõe um ritmo constante. Mas tudo muda quando ela 
descobre uma passagem para outra realidade, onde o ritmo é estranho 
e complexo e os habitantes contrastam, na sua bizarria, com o padrão 
certinho e ordenado a que ela estava acostumada. Desafiada por este 
enigmático mundo novo, Alice aprende que a música e o ritmo vêm de 
dentro e vão muito para lá dos limites a que os julgava submetidos. É então 
que ela se encoraja a derrotar o metrónomo.

Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos revisitam os 
vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para 
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais

€ 10  
criança + adulto

€ 7,5  
segundo acompanhante 
com mais de 6 anos

Cartão Amigo 25%

OS  NOSSOS CONCERTOS

APOIO INSTITUCIONAL



PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE

114

NUNO CERNADASO PÁSSARO DE FOGO
CONCERTO COMENTADO

01.03 
domingo

12:00 
sala 
suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical
SÉRGIO CAROLINO tuba 
concerto comentado por DANIEL MOREIRA

John Williams Concerto para tuba e orquestra
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo

As obras coreográficas de Stravinski tiveram um papel crucial na evolução 
das linguagens musicais das salas de concerto, em particular a trilogia 
criada em 1910-1913 para a companhia Ballets Russes. O Pássaro de Fogo 
foi o primeiro destes bailados e logo na estreia conquistou um sucesso que 
perdura até hoje. Baseado em contos populares russos, conta uma história 
recheada de magia. Neste concerto comentado, podemos conhecer não 
só a narrativa por detrás da obra, mas também perceber, por exemplo, 
como o compositor retrata com sonoridades contrastantes os aspectos 
humanos e as dimensões fantásticas do libreto.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE MÚSICA DE CÂMARA

03.03
terça

19:30 
sala 2

NUNO CERNADAS piano
 
Alexander Scriabin Sonata nº 2 em Sol sustenido  
menor, op.19; Duas Danças, op.73; Sonata nº 10, op.70

Franz Liszt Anos de Peregrinação, 2º ano – Itália:  
Sonetos 47, 104 e 123 de Petrarca; Après une lecture  
de Dante: Fantasia quasi Sonata

“Um rio sob o luar” e “uma tempestade no mar”. Assim descreveu Scriabin 
os dois andamentos da sonata que abre o recital de Nuno Cernadas, 
pianista que se tem especializado na música do compositor russo. Com 
influências do Romantismo germânico, dos simbolistas russos e da filosofia, 
Scriabin tem na sua escrita uma voz inconfundível que marcou a época e 
continua a suscitar curiosidade e admiração. Viu a sua carreira enquanto 
intérprete comprometida pelo esforço que lhe exigiu uma obra temível do 
outro compositor em programa, Franz Liszt. Années de Pèlerinage é a sua 
obra pianística mais aclamada e o seu segundo caderno centra-se nas 
impressões provocadas pela pintura e a literatura italiana.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

€ 11 

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

Cartão Continente: na 
compra de um bilhete 
para adulto, oferta de 
duas entradas para 
menores de 18 anos

sinfónica



OLHAI

OS LÍRICOS
DA CIDADE

OLHAI OS LÍRICOS 
DA CIDADE

Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido? Serão os 
líricos da cidade como os lírios do campo, expoentes da vida acima de todas as 
preocupações terrenas? As perspectivas mais diversas sobre a cidade inspiram 
cinco concertos deste novo ciclo, começando desde logo com uma das grandes 
metáforas da cidade moderna escritas para a sala de concertos: Surrogate Cities de 
Heiner Goebbels, aqui apresentada pela Orquestra Sinfónica e solistas favoritos do 
compositor, Jocelyn B. Smith e David Moss. Noutros dois concertos, são percorridas 
obras sinfónicas que ficaram associadas a cidades como Oxford, Basileia, Praga, 
Nova Iorque e Tóquio, colocando a par obras do Classicismo Vienense de Haydn 
e Mozart e composições do séc. XX de Stravinski, Charles Ives ou John Adams. 
Celebrando o País Tema 2020, são vários os compositores franceses apresentados 
neste ciclo: o pianista Pierre-Laurent Aimard é o convidado especial para ilustrar 
a visão mística de uma cidade celeste de Messiaen, e o Remix Ensemble leva-nos 
pelas ruas da densa urbe contemporânea com música mais recente de Mantovani, 
Manoury e Murail. A completar o ciclo, The James Whale Orchestra apresenta 
um cine-concerto com música original de Oliver Parr para um clássico do cinema 
americano filmado pelo célebre cineasta alemão F. W. Murnau.

07–21 março



MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

118 sinfónica

CIDADE UTÓPICA

07.03  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
HEINER GOEBBELS concepção cénica e desenho de luzes
WORTEN DIGITÓPIA electrónica
JOCELYN B. SMITH voz
DAVID MOSS voz

Heiner Goebbels Surrogate Cities 
(estreia em Portugal)

Surrogate Cities é uma obra com um amplo espectro artístico que não encaixa 
em gavetas ou rótulos simples – tal como o seu autor, Heiner Goebbels. O tema é 
a cidade, com as suas complexidades, as pessoas e os edifícios, as histórias e os 
ruídos. E a metáfora da cidade é nada menos do que a orquestra, que se completa 
com recursos electrónicos para traduzir a mecânica e a arquitectura da urbe em 
constante transformação. Esta produção conta com a direcção cénica do próprio 
compositor, que estará presente na Casa da Música acompanhando a estreia 
portuguesa de uma obra fundamental das décadas recentes. No palco, a cantora 
de jazz Jocelyn B. Smith e o cantor experimentalista David Moss, ambos com um 
conhecimento profundo da obra e solistas favoritos de Goebbels. Partindo de textos 
de Hugo Hamilton, Paul Auster e Heiner Müller, nasce a imagem e a sonoridade da 
cidade moderna, com todas as suas contradições fascinantes.

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

FORA DE SÉRIE

OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE

17:15 cibermúsica 
conversa com  
PETER RUNDEL e 
HEINER GOEBBELS 
(em inglês)

“Surrogate Cities é um exercício  
radical que rompe fronteiras musicais  

e merece ser ouvido”
ANDY HAMILTON
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PULSAT PERCUSSION
GROUP

10.03 
terça

19:30 
sala 2

ANDRÉ DIAS, EDUARDO CARDINHO, NUNO SIMÕES e PEDRO GÓIS 
Convidada JOANA VALENTE meio-soprano

Mátyás Wettl Nocturno, para 16 interruptores e lâmpadas
Christopher Cerrone Goldbeater’s Skin,  
para quarteto de percussão e meio-soprano

Daniel Martinho nova obra   

Formado em 2012 por quatro jovens talentos da percussão, o Pulsat 
Percussion Group tem-se destacado na interpretação de um repertório 
diversificado que vai de John Cage ou Steve Reich até à música actual de 
compositores portugueses como Luís Tinoco ou Igor Silva, entre muitos 
outros. O Nocturno do compositor húngaro Mátyás Wettl, parte de uma 
acção tão simples do quotidiano como a de ligar e desligar a luz, resultan-
do numa peça que explora simultaneamente a componente sonora e a 
visual. Aclamado pelas suas explorações tímbricas e pelas colaborações 
multimédia, Christopher Cerrone inspirou-se no poeta norte-americano 
G. C. Waldrep para escrever um ciclo de canções que procura equilibrar 
forças tão distintas quanto a voz e a percussão. O programa inclui ainda 
a estreia mundial de uma obra de Daniel Martinho, jovem compositor 
português que tem projectado a sua carreira internacionalmente.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA



122 ciclo jazz

DAVE HOLLAND, KENNY BARRON 
E JONATHAN BLAKE

12.03  
quinta

21:00  
sala suggia

Quando duas figuras incontornáveis do jazz como Dave Holland e Kenny Barron se 
encontram em estúdio, não se pode esperar menos do que sofisticação, intensidade 
expressiva e comunicação quase telepática. Críticos houve que afirmaram que um 
termina as frases do outro. O primeiro encontro em duo deu-se em 2014, com o CD 
The Art of Conversation e uma série de concertos. Dois mestres com um balanço 
incrível e um som de ficar colado até à última faixa. Apetece perguntar: como é 
que não os ouvimos tocar em duo há mais tempo? Kenny Barron tocou com Dizzy 
Gillespie no início da carreira e ao longo dos anos colaborou com nomes como Stan 
Getz e Freddie Hubbard, enquanto Dave Holland ganhou protagonismo em álbuns 
históricos de Miles Davis – In a Silent Way e Bitches Brew – antes de tocar com Chick 
Corea, Stan Getz ou Sam Rivers, para mencionar apenas alguns nomes de uma lista 
interminável. Entretanto, o duo passou a trio com a adição do baterista Jonathan 
Blake, e esta digressão apresenta o novo disco editado já em 2020.

1ª PLATEIA € 20

2ª PLATEIA € 17

3ª PLATEIA € 15

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

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA



OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE
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MÚSICA NAS
CIDADES

13.03  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

Joseph Haydn Sinfonia nº 92, “Oxford”
Igor Stravinski Concerto em Ré, “Basel”
–
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 38, “Praga”

As obras apresentadas neste concerto têm como subtítulo três cidades europeias 
com as quais estão intimamente ligadas. Última sinfonia escrita ao serviço dos prín-
cipes Eszterházy, corte que serviu durante três décadas, a belíssima Sinfonia nº 92 
de Haydn foi também cartão de visita do compositor quando iniciou as suas tem-
poradas em Inglaterra, sendo apresentada em Londres e Oxford. Já Mozart teve 
sempre uma ligação próxima com a cidade de Praga, onde alcançou um enorme 
sucesso. Foi aí que fez estrear a sua Sinfonia nº 38, na cidade onde as melodias 
das suas Bodas de Fígaro se faziam ouvir trauteadas por todo o lado. Entre as duas 
sinfonias dos mestres do Classicismo, a orquestra apresenta um concerto para 
cordas escrito na tradição barroca por Igor Stravinski, em 1946, para celebrar o 
vigésimo aniversário da Orquestra de Câmara da Basileia.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA

“Baldur Brönnimann dirige  
com elegância e precisão” 

THE WALL STREET JOURNAL



126  

PRINTEMPS

15.03
domingo

18:00 
sala 2

CITY GIRL
CINE-CONCERTO

serviço educativo

14.03 
sábado

16:00 
sala 2

BRUNO ESTIMA, JOANA ARAÚJO, JORGE QUEIJO, PAULO NETO  
e TIAGO OLIVEIRA direcção artística e interpretação

THE JAMES WHALE ORCHESTRA
ERNST PAUL FUCHS piano
CARLA BOS harpa
F. W. MURNAU filme
OLIVER PARR música
PANAYIOTIS IOANNOU som e produção

Uma rapariga da cidade sonha com uma vida melhor no campo, mas os 
seus sonhos são rapidamente desfeitos pela dura realidade quando casa 
com um agricultor de trigo. City Girl, filme do célebre realizador alemão  
F. W. Murnau, dá uma panorâmica impressionante do mid west americano 
no tempo da grande depressão de 1929. O filme nunca foi distribuído na 
Europa, o que torna esta exibição uma raridade. Combinando um pequeno 
grupo de solistas com samplers de instrumentos, a James Whale Orchestra 
é um projecto de potencial quase ilimitado. Foi fundada por Oliver Parr, 
compositor que assina a nova música criada para este clássico do cinema 
mudo americano.

A chegada da Primavera celebra-se com música. Canções que lembram o 
campo, as aves e as cores da Natureza nesta estação do ano. Das melodias 
renascentistas ao jazz, de Debussy à chanson française, vamos percorrer 
os perfumados caminhos da Primavera. Tendo como base uma criação 
do Serviço Educativo para o Tokyo Bunka Kaikan, Printemps é uma ode 
à renovação.

€ 10

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

€ 8

€ 6 < 30 ANOS

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos) 
que cruzam a música com outras linguagens de palco

OS NOSSOS CONCERTOS
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128  remix 

LENDAS URBANAS

17.03  
terça

19:30  
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
EMILIO POMÀRICO direcção musical 
NICOLAS HODGES piano

Bruno Mantovani Streets
Philippe Manoury Passacaglia para Tóquio, para piano e ensemble 
(estreia em Portugal)

–
Tristan Murail Légendes Urbaines 
(estreia em Portugal)

O Remix Ensemble toca três grandes compositores franceses do nosso tempo, 
incluindo duas obras nunca antes apresentadas em Portugal. Contando com um 
pianista que é uma autoridade na interpretação de música nova, Nicolas Hodges, a 
obra de Manoury explora os contrastes entre uma estrutura estática e um discurso 
em permanente evolução – a forma Passacaglia, que remonta ao período Barroco. 
Mantovani explora estes conceitos de um outro modo: a extrema densidade huma-
na que observou na cidade de Nova Iorque levou a uma percepção de algo afinal 
estático. Assim, Streets constrói-se com extrema vivacidade e virtuosismo, mas 
na verdade está baseada num único acorde. A obra de Murail nasce também sob a 
inspiração de Nova Iorque, representando locais icónicos da cidade e os percursos 
entre esses locais.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE

PORTRAIT PHILIPPE MANOURY  IV
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HARMOS FESTIVAL

18.03 
–21.03
sala 2

Afirmando-se como um dos mais relevantes projectos artísticos e cultu-
rais da Europa, o HARMOS reúne artistas das melhores escolas de arte 
do mundo. Já na 14ª edição, o Festival continua a promover a música e 
o excelente trabalho desenvolvido pelas instituições de ensino superior 
artístico, trazendo ao público o que de melhor se faz em todo o mundo.

€ 5



132  

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

AIMARD NA 
CIDADE CELESTE

21.03  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
PIERRE-LAURENT AIMARD piano

Charles Ives Central Park in the Dark
Olivier Messiaen Couleurs de la Cité Céleste, para piano e orquestra
–
John Adams City Noir

As cidades, seja pela história que nelas vive, pela riqueza de experiências que 
oferecem aos sentidos, pelos cruzamentos estéticos que propiciam ou pelas as-
sociações poéticas que permitem, têm sido terreno fértil para o imaginário de 
muitos compositores. Neste programa, a referência urbana surge sob prismas 
diversos: da surpreendente justaposição de sons da natureza e da vida citadina 
com que Ives evocou o ambiente de uma noite de Verão em Central Park até ao 
lirismo quase cinematográfico com que Adams vislumbra uma City Noir fervilhante 
entre a sinfonia e o jazz, não faltam surpresas. O pianista Pierre-Laurent Aimard, 
referência internacional do piano na actualidade e Artista em Residência na Casa 
da Música, junta-se à orquestra na obra de Messiaen que o compositor comparou 
a “uma rosácea de catedral de cores resplandecentes e invisíveis”.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto  
por RUI PENHA

SÉRIE DESCOBERTAS

OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE

“Aimard não parece apenas que está  
a tocar música, mas sim a vivê-la”

THE GUARDIAN
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YEOL EUM SON

22.03 
domingo

18:00  
sala suggia

Fryderyk Chopin Scherzo nº 2 em Si bemol menor;  
Duas valsas (op.70 nº 2 e op.64 nº 1); Nocturno, op.27 nº 2;  
Sonata nº 2, “Marcha fúnebre”; 24 Prelúdios, op.28 

O inesquecível Chopin pelas mãos de uma pianista que desde cedo se tornou uma 
referência na interpretação do compositor polaco – com apenas 18 anos gravou 
os Estudos para a Universal, e mais tarde os Nocturnos. Mais recentemente, a 
sul-coreana Yeol Eum Son foi a solista na última gravação do lendário maestro 
Sir Neville Marriner. Premiada dos prestigiados concursos Van Cliburn e Tchaikovski 
e vencedora de várias outras competições internacionais, este será o seu recital 
de estreia em Portugal. O programa passa pelas formas exploradas por Chopin ao 
longo do seu percurso criativo, mas termina com foco nos Prelúdios op.28, obra 
tão perfeita que retirou de Schumann estas palavras: “Até mesmo nos silêncios o 
reconhecemos, a sua respiração ardente. Ele é e permanece o mais audaz, o mais 
corajoso génio poético do nosso tempo.”1ª PLATEIA € 24

2ª PLATEIA € 21

3ª PLATEIA € 19

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

ciclo piano fundação EDP

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“Yeol Eum Son é um modelo  
de esplendor e leveza”

THE TIMES
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JANEIRO APRESENTA
JANEIRO SESSIONS LIVE

SOND’AR-TE  
ELECTRIC ENSEMBLE
24.03 
terça

19:30 
sala 2

GUILLAUME BOURGOGNE direcção musical
CAMILA MANDILLO soprano
MIGUEL AZGUIME recitante
SÍLVIA CANCELA flauta 
NUNO PINTO clarinete 
VICTOR VIEIRA violino   
FILIPE QUARESMA violoncelo 
ELSA SILVA piano
PAULA AZGUIME desenho de som
MISO STUDIO electrónica em tempo real

Miguel Azguime De Parte et d’Autre; Trabalho Poético I:  
árvore; En Gêne Engin ni Gemme; Intermezzo da ópera A Laugh  
to Cry; Mestre Gato ou o Gato de Botas  

Agrupamento dedicado à música contemporânea, o Sond’Ar-te Electric 
Ensemble integra de forma permanente a electrónica em tempo real 
com os instrumentos acústicos. Neste concerto, assinala o sexagésimo 
aniversário de Miguel Azguime percorrendo 20 anos do seu trabalho 
composicional. Para além de algumas das suas obras de câmara, repre-
senta-o também enquanto cultor das palavras na sua múltipla condição 
de compositor e poeta.

26.03 
quinta

22:00 
sala 
suggia

O conceito é simples: receber os amigos na sala de estar, para uma noite 
de música e conversa descontraída. É isso que Janeiro pretende com 
este espectáculo: transformar a sala de concertos na sua sala de estar. 
Os amigos, esses, estarão em palco e no público e as histórias serão com 
certeza muitas. Na Casa da Música, Miguel Araújo irá sentar-se no sofá 
com Janeiro e trazer alguns dos seus temas e histórias para partilhar com 
todos os que se juntarem a eles nesta noite especial.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 15

Cartão Amigo 25% 

promotor  
1ª Linha
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27.03  
sexta

21:30  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 29 em Lá maior, K.201
Richard Strauss Uma Vida de Herói

Aos 18 anos, nas vésperas de tentar a sua sorte em Viena, Mozart escrevia a 
Sinfonia nº 29, uma obra enérgica e luminosa que será talvez a mais popular das 
suas sinfonias de juventude. A partitura autógrafa apresenta a proverbial escrita 
segura, limpa e sem hesitações, parecendo comprovar o célebre mito de que o 
compositor elaborava sempre mentalmente as obras na totalidade antes de as 
passar ao papel. A influência de Mozart em gerações de compositores logo após 
a sua morte e até aos nossos dias é enorme. Um desses compositores foi Richard 
Strauss, que o idolatrava e de quem foi um renomado intérprete enquanto maestro. 
Mas Strauss foi também o autor por excelência de poemas sinfónicos, atingindo o 
expoente máximo de requinte no género. Uma Vida de Herói pretende representar 
as suas próprias experiências enquanto homem e artista.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

sinfónica

POEMA SINFÓNICO

SÉRIE CLÁSSICA
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140 sinfónicaserviço educativo

UMA VIDA DE HERÓI
CONCERTO COMENTADO

PEQUENOS PIRATAS

29.03  
domingo

12:00  
sala 
suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical
concerto comentado por MÁRIO AZEVEDO

Richard Strauss Uma Vida de Herói

Richard Strauss é o poeta sinfónico por excelência, o compositor que 
atingiu o expoente máximo de requinte neste género. Uma Vida de Herói é 
o seu oitavo poema sinfónico e foi um grande sucesso logo na estreia, em 
1899. De uma das apresentações da obra chegou -nos o seguinte relato: 
“Vejo pessoas a tremer e quase se levantam em determinadas passagens. 
No fim, durante a ovação e a entrega de flores, soam os trompetes e as 
mulheres acenam os seus lenços.” A obra é um auto-retrato do compo-
sitor e revisita temas conhecidos da sua obra. Nos comentários de Mário 
Azevedo e com os exemplos da orquestra, ficaremos a conhecer melhor 
como Richard Strauss se retratou através desta música fabulosa.

29.03 
domingo

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

ANA BENTO direcção artística e interpretação
ANA BENTO e BRUNO PINTO composição e sonoplastia
COLECTIVO GIRA SOL AZUL interpretação

A bordo da nau dos Pequenos Piratas ninguém teme o mar: do peito 
rompe coragem e o olhar persegue o horizonte. Nesta epopeia não faltam 
água salgada e sol, peixes e sereias, tempestades, tesouros. É a grande 
aventura de ir ao fim do mundo e voltar. Um concerto encenado, pensado 
para desafiar as capacidades e inteligências dos mais pequenos com 
uma fusão de influências encimada pelo rock. Não é óbvio, sabe bem e 
faz ainda melhor.

€ 10  
criança + adulto

€ 7,5  
segundo 
acompanhante com 
mais de 6 anos

Cartão Amigo 25% 

Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos revisitam os 
vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para 
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais.

€ 11 

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

Cartão Continente: na 
compra de um bilhete 
para adulto, oferta de 
duas entradas para 
menores de 18 anos

PRIMEIROS CONCERTOS SINFÓNICA AO DOMINGO C ONTINENTE

PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE



DIOGO MENDES

NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

31.03  
terça

19:30 
sala 2

Aos 25 anos, Diogo Mendes é um dos nomes a fixar na nova geração da 
guitarra portuguesa ao estilo de Coimbra. Fundador do Grupo de Fado 
Amanhecer, que o levou a percorrer o país e a visitar França, Espanha 
e Canadá, aprendeu o instrumento com grandes mestres como Manuel 
Coroa, Ricardo Silva, Paulo Soares, Luís Marques, Ricardo Dias, Ricardo 
Gordo, Custódio Castelo, Bernardo Couto, António Parreira e Hugo Vasco 
Reis. Com grande experiência acumulada em casas de fado da cidade dos 
estudantes, lançou recentemente o seu primeiro disco a solo: Portefólio.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%



“Ela não acreditava  
em nada; só o seu 
cepticismo a impedia 
de ser ateia”

JEAN-PAUL SARTRE

abril
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CONCERTOS 
DE PÁSCOA

04+08 abril

Música sacra magnífica preenche os Concertos de Páscoa na Casa da Música, 
fazendo desfilar os talentos de cantores com sólidas carreiras internacionais. São 
obras bem diferentes que vale a pena ouvir ao vivo, ambas escritas no período 
Clássico mas com forte influência dos mestres do Barroco. A grandiosidade da 
Grande Missa em Dó menor de Mozart é apresentada por Sinfónica e Coro, sob a 
direcção de um maestro versado como poucos na obra do génio de Salzburgo – 
Leopold Hager. Já a Barroca, dirigida pelo seu titular Laurence Cummings, apresenta 
uma obra sobre o texto comovente do Stabat Mater, da pena de um nome maior 
do Classicismo latino, Boccherini.

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA
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1ª PLATEIA € 27

2ª PLATEIA € 24

3ª PLATEIA € 22

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

sinfónica

GRANDE MISSA 
DE MOZART

04.04  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
LEOPOLD HAGER direcção musical 
KATHARINA KONRADI soprano
CHRISTINA DALETSKA soprano
FERNANDO GUIMARÃES tenor
ANDRÉ BALEIRO barítono

Leopold Hager Segundo Salmo, para barítono, coro e orquestra  
(estreia em Portugal)

Wolfgang Amadeus Mozart Grande Missa em Dó menor

O concerto em que o prestigiado maestro austríaco Leopold Hager se despede dos 
palcos portugueses, antes de terminar a carreira em Salzburgo, centra-se numa 
obra importantíssima de Mozart. E o facto de Hager ser um especialista inegável 
neste compositor torna o acontecimento ainda mais relevante. A Grande Missa em 
Dó menor foi escrita já depois de o compositor se mudar para Viena, na altura em 
que casou com Constanze. Esta terá sido solista como primeiro soprano na estreia 
da obra, na Igreja de S. Pedro em Salzburgo, local onde ainda hoje a Missa é tocada 
todos os anos. A Grande Missa tem paralelo apenas no mais tardio Requiem, apre-
sentando uma enorme riqueza expressiva e a influência dos mestres do Barroco. 
Neste concerto de Páscoa, a Sinfónica e o Coro fazem-se acompanhar por um 
quarteto de solistas de craveira internacional.

CONCERTOS DE PÁSCOA

 FORA DE SÉRIE
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MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA
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DE TODOS APOIO INSTITUCIONAL

AO ALCANCE 
DE TODOS

Mais do que um festival, o Ao Alcance de Todos é a ponta do iceberg que represen-
ta o trabalho contínuo do Serviço Educativo em projectos artísticos de natureza 
inclusiva. Cingi-lo, pois, a um momento peca por redutor, ainda que estejamos a 
falar de um momento cheio, com espectáculos, oficinas e debates, um momento 
de superação dos artistas, de aproximação de públicos, de reconhecimento da arte 
como ferramenta poderosa na inclusão. 
Ao longo de uma semana colocamos em palco pessoas diferentes, com especi-
ficidades próprias, vindas de muitos lugares, que se encontram na construção de 
um evento artístico. E envolvemos a comunidade escolar, cientes de que ao fazê-lo 
estamos também a sensibilizar uma geração futura para o trabalho de inclusão.

04–09 abril



152  serviço educativo

ÉCOUTE

OS NOSSOS CONCERTOS

04.04 
sábado
21:00  
sala 2

05.04 
domingo
18:00  
sala 2

JORGE QUEIJO, TIM YEALLAND direcção artística
XV CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS,  
CIDADÃOS SURDOS interpretação

Quando dizemos que a música é uma linguagem universal não estaremos a esque-
cer os surdos? Inspirado na celebração mundial dos 250 anos do nascimento de 
Beethoven, o Curso de Formação de Animadores Musicais criou e desenvolveu um 
projecto com uma instituição de cidadãos surdos que ajuda a dissipar as dúvidas sobre 
aquela premissa. Foram quatro meses de trabalho em conjunto, participado por todos, 
e a resposta dá-se agora a ouvir. Sim, a música é mesmo uma linguagem universal.

€ 8 

€ 6 < 30 ANOS

Espectáculos destinados a famílias 
e público geral (com mais de 6 
anos) que cruzam a música com 
outras linguagens de palco.

AO ALCANCE DE TODOS

APOIO
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

05.04 
domingo

18:00 
Sala 
Suggia

FRANCISCO FERREIRA direcção musical

Obras finalistas do VIII Concurso de Composição BSP 
Sérgio Azevedo Concerto para orquestra de sopros  
(estreia mundial)

Os novos talentos da composição contemporânea para banda fazem-se 
ouvir na oitava edição do Concurso Nacional de Composição da BSP, que 
este ano assinala o 15º aniversário da formação e conta, pela primeira 
vez, com candidatos internacionais. A par das obras finalistas do con-
curso, todos os anos a BSP interpreta também um compositor nacional 
consagrado, mostrando assim o novo e desafiante repertório que tem 
sido escrito em anos recentes para este tipo de formação. Este ano o 
compositor convidado é Sérgio Azevedo, que estreia um concerto para 
orquestra de sopros escrito especialmente para esta ocasião.

€ 10

 
Jovem 50%  
Professores 
 e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Associados  
Montepio 25% 
Sénior 15%

Linha Assinaturas  220 120 229
info@casadamusica.com
+ Info ver página 398

O SEU LUGAR NA 
TEMPORADA 
2020
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LEAR

07.04  
terça

19:30  
sala 2

MARCO PAIVA encenação
CRINABEL TEATRO e BALLETEATRO ESCOLA PROFISSIONAL interpretação
WORTEN DIGITÓPIA espaço sonoro

Para encerrar a trilogia Poder, Amor e Fim, constituída por textos inéditos de Cláudia 
Lucas Chéu a partir de três clássicos de Shakespeare, o projecto Crinabel Teatro 
apresenta em estreia a peça Lear, inspirada na obra Rei Lear, colaborando uma 
vez mais com a Digitópia e resgatando para um final surpreendente os alunos do 
Balleteatro do Porto.

OS NOSSOS CONCERTOS 

€ 8  

€ 6 < 30 ANOS

Espectáculos destinados a famílias 
e público geral (com mais de 6 
anos) que cruzam a música com 
outras linguagens de palco.

AO ALCANCE DE TODOS

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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158 barroca

STABAT MATER

08.04  
quarta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical 
SARA BRAGA SIMÕES soprano
MÓNICA MONTEIRO soprano
FERNANDO GUIMARÃES tenor

Luigi Bocherinni Stabat Mater, op.61  G.532

O sofrimento de Maria no momento da crucificação do seu filho inspirou o texto 
do Stabat Mater, datado do séc. XIII e que deu origem a algumas das obras mais 
pungentes da música ocidental. Luigi Boccherini imprimiu no seu Stabat Mater 
um carácter intimista que sublinha na perfeição a fragilidade e a dor da mãe de 
Jesus Cristo. Esta é uma obra raramente apresentada nas salas de concerto, já 
que o compositor, que viveu em Espanha onde se tornou o grande representante 
do Classicismo latino, é especialmente conhecido pela sua música de câmara, em 
especial os quintetos de cordas. Com a interpretação de cantores portugueses 
que têm desenvolvido uma sólida carreira pontuada por prémios internacionais, 
este é um concerto a não perder. 

1ª PLATEIA € 19

2ª PLATEIA € 16

3ª PLATEIA € 14

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

CONCERTOS DE PÁSCOA

CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

“Qualquer partitura que Laurence 
Cummings dirige torna-se ouro”

BBC MAGAZINE



160 YANGYANG RUAN
VENCEDOR DO PRÉMIO 
INTERNACIONAL SANTA CECÍLIA 
2019

JANTAR COM… 
KURT WEILL

“... IS WEILL A SERIOUS COMPOSER 
OR A BROADWAY TUNESMITH?” 

09.04
quinta
+
10.04
sexta

20:00 
restaurante

LARA MARTINS soprano 
OLGA AMARO piano 

Uma viagem musical pela vida e obra de Kurt Weill, que começa na Europa, 
profundamente enraizada nas tradições e formas da música erudita, e 
termina do outro lado do Atlântico, nos palcos da Broadway e ecrãs de 
cinema. O programa explora os profundos contrastes na música de Kurt 
Weill: de um lado, o pós-romantismo, o expressionismo e a quase atona-
lidade das composições de juventude para o público europeu; do outro o 
compositor da “Broadway Opera” que se liberta da tensão criativa, obten-
do grande sucesso junto do público e abrindo caminho para sucessores 
como Menotti ou Bernstein. Um compositor de génio que, embora tenha 
sofrido com a sua própria versatilidade, encontrou espaço para os seus 
dois universos artísticos. 

€ 47,50

14.04  
terça

19:30  
sala 2

YANGYANG RUAN piano

Cerca de meia centena de jovens e promissores pianistas disputaram um 
lugar na final do Concurso Santa Cecília em 2019. Depois das exigentes 
provas eliminatórias e semi-finais, apenas três finalistas subiram ao palco 
da Sala Suggia para interpretar um concerto para piano e orquestra do 
repertório. O jovem pianista chinês Yangyang Ruan conquistou o primeiro 
lugar,  e é nessa qualidade que se apresenta em recital na Casa da Música. 
Yangyang Ruan começou a estudar piano aos cinco anos, e em 2017 in-
gressou no Instituto Curtis de Música, em Filadélfia, escola durante anos 
dirigida pelo histórico pianista Rudolf Serkin. Conquistou recentemente 
o 3º lugar no Concurso de Piano da Televisão Central da China.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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“Manoury está ao lado de Tristan Murail e 
Pascal Dusapin como um dos compositores 
contemporâneos franceses mais influentes” 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
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1ª PLATEIA € 26

2ª PLATEIA € 23

3ª PLATEIA € 21

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

sinfónica

CELEBRAÇÃO
SINFÓNICA

17.04  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

Philippe Manoury nova obra para orquestra espacializada
(estreia mundial; encomenda Casa da Música  
e Musica Viva/Bayerischen Rundfunk)

–
Hector Berlioz Sinfonia Fantástica

Ao ouvir a música de Berlioz pela primeira vez, um crítico britânico considerou que 
chamar-lhe “original” era dizer pouco sobre o efeito que causara nos ouvintes. Com 
uma riquíssima paleta de cores orquestrais, o genial compositor francês foi tão 
admirado quanto incompreendido, mas definitivamente refundou as sonoridades 
da orquestra e trouxe-a para uma era moderna. A Sinfonia Fantástica, iniciada na 
juventude e construída ao sabor de uma intensa e dramática paixão, mantém-se 
como a sua obra mais famosa. O concerto comemorativo dos 15 anos da Casa 
da Música é uma autêntica celebração do potencial expressivo da orquestra e da 
música francesa. Com a nova obra de Manoury, um dos nomes mais sonantes da 
composição contemporânea, seremos surpreendidos com sons que nos rodeiam e 
chegam de locais inesperados, numa obra que abandona as convenções e desafia 
a orquestra a explorar o espaço da sala de concertos.

15º ANIVERSÁRIO CASA DA MÚSICA

FORA DE SÉRIEPORTRAIT PHILIPPE MANOURY  V

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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18.04 
sábado

11:00–19:00  
sala suggia

ECHO RISING
STARS 

ENTRADA LIVRE 

15º ANIVERSÁRIO CASA DA MÚSICA

Todos os anos a European Concert Hall Organisation (ECHO) apresenta o programa 
Rising Stars, formado por uma selecção de artistas talentosos nomeados pelos 
programadores e directores artísticos das mais importantes salas de concerto 
da Europa. Estes músicos são apoiados no seu desenvolvimento profissional e 
apresentam-se em digressão por várias salas associadas. Desde 1995, o programa 
ajudou a construir as carreiras musicais de muitos dos artistas mais destacados 
da actualidade. São cinco solistas e um quarteto de cordas que se apresentam 
em recitais de entrada livre na Casa da Música, incluindo nos programas novas 
obras encomendadas a Molly Kien, Antón García Abril, Dobrinka Tabakova, Joey 
Roukens, Yann Robin e Miroslav Srnka. Não perca as jovens promessas do circuito 
internacional, nomes com provas dadas nos mais prestigiados concursos inter-
nacionais e na mira das grandes editoras discográficas, entre eles o acordeonista 
português João Barradas.



ECHO rising stars168

13:00
KONSERTHUSET STOCKHOLM apresenta: 

MAGNUS HOLMANDER  
& DAVID HUANG

clarinete e piano

Claude Debussy Première rhapsodie
Alban Berg Quatro peças, op.5 
Robert Schumann Cinco peças em estilo popular, op.102 
Molly Kien Hydrozoa 
(encomenda Konserthuset Stockholm e ECHO)

Rolf Martinsson Suite Fantastique 

15º ANIVERSÁRIO CASA DA MÚSICA

15:00
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM apresenta:

NOA WILDSCHUT
violino e piano

Franz Schubert Fantasia em Dó maior, D.934
Sergei Prokofieff Sonata nº 2 em Ré maior, op.94b
Joey Roukens Sarasvati 
(encomenda Het Concertgebouw Amsterdam e ECHO) 

11:00
FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN e PHILHARMONIE DE PARIS 

apresentam:

GOLDMUND QUARTETT
Joseph Haydn Quarteto de cordas em Ré, op.76/5 
Dobrinka Tabakova nova obra (encomenda Festspielhaus 
Baden-Baden, Philharmonie de Paris e ECHO)

Dmitri Chostakovitch Quarteto de cordas nº 3 em Fá, op.73



15º ANIVERSÁRIO CASA DA MÚSICA ECHO rising stars170

17:00
KONZERTHAUS DORTMUND  

e KÖLNER PHILHARMONIE HAMBURG apresentam: 

SIMON HÖFELE  
& KÄRT RUUBEL 

trompete e piano

Daniel Schnyder Sonata para trompete e piano
Györgi Ligeti Mysteries of the Macabre 
Arvo Pärt Partita para piano solo
Miroslav Srnka Milky Way 
(encomenda Konzerthaus Dortmund, Kölner Philharmonie,  
Elbphilharmonie & Laeiszhalle Hamburg e ECHO)

Sergei Prokofieff Tocata para trompete solo 
Theodor Holdheim Sonata para trompete e piano

19:00
CASA DA MÚSICA, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN  

e PHILHARMONIE LUXEMBOURG apresentam:

JOÃO BARRADAS
acordeão

Keith Jarrett Hymn Of Remembrance 
Luciano Berio Sequenza XIII 
Yann Robin E[N]IGMA 
(encomenda Casa da Música, Fundação Calouste Gulbenkian,  
Philharmonie Luxembourg e ECHO)

Jan Pieterszoon Sweelinck Fantasia contraria em Sol dórico
Domenico Scarlatti Sonata em Si menor, K.87
Johann Sebastian Bach Passacaglia e Fuga em Dó menor, BWV 582 
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sinfónica172  

SINFONIA
FANTÁSTICA

CONCERTO COMENTADO
19.04  
domingo

12:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
concerto comentado por RUI PEREIRA

Hector Berlioz Sinfonia Fantástica

Um jovem músico vê pela primeira vez uma mulher que reúne todos os encantos 
da pessoa ideal, uma imagem que se apresenta sempre estranhamente associa-
da a uma ideia musical que o assombra, esteja ele numa festa ou contemplando 
a natureza. Descrente deste amor, o jovem envenena-se com ópio e entra numa 
viagem perturbadora, com bruxas, feiticeiros e monstros que se juntam para o seu 
próprio funeral. Estes são traços gerais da história que Berlioz pretendeu contar 
com a sua Sinfonia Fantástica, inspirada na sua própria paixão arrebatada por 
uma célebre actriz. Uma obra-chave do Romantismo inicial francês, a sinfonia e 
todas as histórias que lhe estão associadas são desvendadas por Rui Pereira neste 
concerto comentado.

€ 11 

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

Cartão Continente: na compra  
de um bilhete para adulto, oferta 
de duas entradas para menores 
de 18 anos

15º ANIVERSÁRIO CASA DA MÚSICA

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE
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APOIO INSTITUCIONAL

174 serviço educativo

10 ANOS 
SOM DA RUA

19.04  
domingo

18:00  
sala suggia

DANIEL SOUSA, JORGE PRENDAS, MIGUEL RAMOS,  
PAULO COELHO DE CASTRO e TIAGO OLIVEIRA direcção musical
UTENTES DA LIGA PARA A INCLUSÃO SOCIAL, COROS AMADORES  
e ORQUESTRA DE ESTUDANTES interpretação

 “10 anos é muito tempo. Muitos dias, muitas horas a cantar”. A letra de Paulo de 
Carvalho ajusta-se bem a este concerto, que comemora 10 anos de um dos mais 
emblemáticos projectos de raiz social do Serviço Educativo. 10 anos de muitas 
canções – sobre a cidade do Porto, a vida e a experiência de cada um. Ao Som 
da Rua juntam-se estudantes de música, coros amadores e quem mais quiser 
participar na festa.

€ 8

€ 6 < 30 ANOS

15º ANIVERSÁRIO CASA DA MÚSICA



M&R MÚSICA 
& REVOLUÇÃO

 A REVOLUÇÃO ESPECTRAL
O festival Música & Revolução foca-se este ano numa corrente que teve efeitos 
duradouros na forma como se pensa e escreve música para as salas de concer-
to, hoje e nas últimas décadas. O ponto de partida pode até nem parecer muito 
revolucionário: a música enquanto som apenas, que se desenvolve ao longo de 
um determinado período de tempo. Mas os músicos que formaram esta corrente 
nos anos 70 reagiam contra outros modelos que predominavam na composição. 
Menos teoria, mais música – poderia ser essa a palavra de ordem! Ao longo de três 
concertos podemos ouvir música que tem como ponto de partida o som, nada mais 
do que o som. Da percepção sonora e da análise dos componentes do som – o seu 
“espectro” – nasce tudo o resto. Uma revolução nascida em França a partir de figu-
ras como Gérard Grisey, Tristan Murail e Hughes Dufourt – todos eles incluídos nos 
programas partilhados entre a Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble – e que se 
expandiu para outros países através de nomes como Magnus Lindberg, de quem 
se apresentam aqui duas obras. Ao lado de maestros de grande nível como Stefan 
Blunier, Pablo Rus Broseta e Peter Rundel, os solistas convidados são o pianista 
Pierre-Laurent Aimard e o violetista Christophe Desjardins, também eles artistas de 
renome internacional e especializados nas exigências da música contemporânea. 
Três concertos a não perder, com sete obras seminais da música do nosso tempo, 
todas elas tocadas pela primeira vez em Portugal!

24 abril–01 maio 
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica & remix

UMA REVOLUÇÃO
FRANCESA

 24.04  
sexta

21:00  
sala suggia

1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 
WORTEN DIGITÓPIA electrónica

Magnus Lindberg Joy, para ensemble e electrónica 
(estreia em Portugal)

2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical 
PIERRE-LAURENT AIMARD piano

Tristan Murail Le désenchantement du Monde,  
para piano e orquestra 
(estreia em Portugal)

Tristan Murail é uma figura-chave do movimento espectralista, que a partir dos anos 
70 afirmou a importância do som, por si só, como essência da música. Le désen-
chantement du Monde é um exemplo recente de como as incessantes procuras de 
Murail pela natureza mais pura do som resultam em música apaixonada, delicada e 
sensual. Trata-se de um concerto para piano e orquestra escrito com Pierre-Laurent 
Aimard em mente, pelo que é um privilégio podermos apresentar esta obra-prima, 
em estreia nacional, com o virtuoso solista francês ao piano. O compositor finlan-
dês Magnus Lindberg foi aluno de Murail quando buscava a sua própria linguagem 
pessoal, há quase quarenta anos, antes de se tornar um dos compositores contem-
porâneos mais tocados pelas grandes orquestras mundiais. Joy é uma das obras da 
fase em que conquistou os grandes palcos das salas de concerto, e é influenciada 
pelo espectralismo ao ser construída com base nas propriedades físicas dos sons. 

MÚSICA & REVOLUÇÃO

FORA DE SÉRIE
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MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



180 serviço educativo

FLORESTA DOS 
SONS

26.04 
domingo

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

WORTEN DIGITÓPIA direcção artística e interpretação

Contos e histórias tradicionais sobre a nossa relação com a Natureza ins-
piram esta viagem por uma floresta mágica onde os sons ganham vida e 
dão um novo sentido ao conceito de música ambiente. Avivar a consciência 
de crianças e pais – convidados a tocar instrumentos interactivos – sobre 
o impacto dos ruídos que produzem é, tal como nas questões ambientais, 
um passo decisivo para apontar à harmonia do tecido sonoro global.

PRIMEIROS CONCERTOS

€ 10  
criança + adulto

€ 7,5 segundo 
acompanhante com 
mais de 6 anos

Cartão Amigo 25%

Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos revisitam os 
vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para 
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musical.

APOIE E ENVOLVA-SE
NO PROJECTO

A Casa da Música é única no mundo. Não existe nenhuma outra que integre uma 
Orquestra Sinfónica, uma Orquestra Barroca, um Ensemble dedicado à música contem-
porânea, um Coro e um Coro Infantil, a par de um Serviço Educativo, todos sedeados 
no mesmo edifício, especialmente dedicado à música. 
A Casa da Música tem crescido, ano após ano. Actualmente apresenta cerca de 500 
concertos por ano e 900 actividades do Serviço Educativo, num projecto que já não 
é só da Cidade, é da Região e do País e, cada vez mais, do mundo. 
Seja Patrono da Casa da Música. Envolva-se ainda mais na Casa da Música integrando 
o Colégio de Patronos, constituído pelas pessoas com maior apreço pelo projecto 
artístico, que reconhecem o seu contributo para o desenvolvimento da nossa popu-
lação e que, de uma forma totalmente altruísta, contribuem para o seu financiamento.

Secretariado do Colégio de Patronos 
Antonieta Diniz 
220 120 201 / adiniz@casadamusica.com

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica & remix

A ORIGEM 
DO MUNDO

26.04  
domingo

18:00  
sala suggia

1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 
PIERRE-LAURENT AIMARD piano

Tristan Murail Serendib 
Hugues Dufourt L’origine du Monde, para piano e ensemble
(estreia em Portugal)

2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical 
WORTEN DIGITÓPIA electrónica

Gérard Grisey Le temps et l’écume
Magnus Lindberg Kinetics, para orquestra e electrónica
(estreia em Portugal)

Em mais um concerto associado à sua residência na Casa da Música, o pianista 
Pierre-Laurent Aimard interpreta um concerto para piano e pequeno ensemble de 
Hugues Dufourt. Sem qualquer interesse em explorar virtuosismos flamejantes do 
solista, Dufourt preocupa-se antes em fazer do ensemble uma caixa-de-ressonância 
do piano. O trabalho sobre a física dos sons, o timbre, mais do que qualquer outro 
parâmetro da música, é o que une os compositores que fundaram o movimento 
espectralista nos anos 70, revelando música de belíssimas sonoridades. Mas com 
Serendib, Murail celebra o inesperado, as descobertas por acidente. O trabalho 
tímbrico de Grisey ouve-se nos magníficos jogos entre as sonoridades dos instru-
mentos acústicos e as dos sintetizadores em Le temps et l’écume. O programa da 
segunda parte do concerto completa-se com o finlandês Magnus Lindberg e uma 
obra que nasce a partir da decomposição dos sons tal como propunha o movimento 
dos três compositores franceses que com ele dividem este programa – ou não 
fosse Lindberg um dos mais ilustres seguidores do espectralismo fora de França.

MÚSICA & REVOLUÇÃO

FORA DE SÉRIE 
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LLOYD COLE

28.04 
terça

21:00 
sala 
suggia

Lloyd Cole regressa a um país que tem sabido aplaudir a sua música 
desde sempre. Os clássicos que o compositor inglês assinou no início 
da carreira com os Commotions foram omnipresentes nas playlists das 
nossas rádios nos anos 80 e desde que se lançou a solo, em 1990, Cole 
nunca mais perdeu a ligação a Portugal, tendo por aqui estabelecido uma 
sólida reputação de palco. Agora, além dos clássicos coleccionados nos 
últimos 35 anos de uma prolífica carreira que nos deu um dos melhores 
cancioneiros da pop – de “Lost Weekend” a “Brand New Friend” ou “No 
Blue Skies” –, Lloyd Cole traz-nos um novo conjunto de canções que dão 
forma ao seu 12º álbum a solo, Guesswork. Neste novo disco, com carác-
ter pop e recorte electrónico, o músico reencontra velhos companheiros 
como Blair Cohen, dos Commotions, ou Fred Maher, baterista de elite que 
tocou, por exemplo, com Lou Reed.

€ 30

Cartão Amigo 25% 

promotor 
Uguru



“O futuro, como 
tudo o resto, já  
não é o que era”

PAUL VALERY

maio



Christophe Desjardins é um artista completo, 
com uma ética musical e uma empatia  

espiritual que reforçam a perfeição técnica” 
LE FIGARO 
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica & remix

ESPAÇOS
ACÚSTICOS

01.05  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PABLO RUS BROSETA direcção musical 
CHRISTOPHE DESJARDINS viola

Gérard Grisey Les Espaces Acoustiques 
(estreia em Portugal)

Um estudo do som e uma exploração da percepção auditiva é o que propõe o 
compositor francês Gérard Grisey nesta sua obra em seis partes escrita entre 
1974 e 1985. Tudo começa com uma peça para apenas uma viola d’arco a solo, e 
a cada passo o campo sonoro expande-se para ensembles cada vez maiores, até 
culminar na sexta peça, para quatro trompas e grande orquestra. “A música é feita 
com sons, não com notas” – este manifesto de Grisey teve grande impacto na mú-
sica das décadas recentes e deu origem ao que hoje se chama “música espectral”, 
um estilo inovador mas ao mesmo tempo acessível que explora precisamente as 
características naturais dos sons. Les Espaces Acoustiques é uma obra seminal 
deste estilo que terá como solista Christophe Desjardins, violetista favorito na 
interpretação da música dos nossos dias.

MÚSICA & REVOLUÇÃO

FORA DE SÉRIE 
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RITO DA
PRIMAVERA

A Casa da Música dá voz aos novos talentos com grande regularidade, e concentra 
no ciclo Rito da Primavera algumas das propostas que alimentam a esperança de 
um mundo artístico com muitos frutos para dar num futuro próximo. Elevando a 
fertilidade como símbolo milenar da Primavera, dá-se palco à juventude e às ideias 
inovadoras. Para isso regressa o festival Spring ON!, agora convertido numa mostra 
aberta a vários géneros, e apresenta-se a final do Prémio AGEAS, num concerto 
que conta com o voto soberano do público para premiar um entre os três finalistas 
apurados nas tardes de terça-feira ao longo de 2019.

01–05 maio

MECENAS RITO DA PRIMAVERA
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02.05 
sábado

18:00 
sala 
suggia

Ao longo de 2019, o público da Casa da Música votou nos seus músicos 
e projectos favoritos, em cerca de 15 concertos de terça-feira ao fim da 
tarde. Com o objectivo de premiar o trabalho de jovens músicos com idade 
até 35 anos e de nacionalidade portuguesa ou residência em Portugal, de 
todos os géneros musicais, o Prémio Novos Talentos Ageas, uma parceria 
da seguradora com a Casa da Música, chega agora ao seu ponto culminan-
te com a final disputada entre os três candidatos que obtiveram melhor 
classificação. Horácio Ferreira (clarinete) e o duo de piano de Sérgio de A 
e Bernardo Pinhal foram os vencedores da 1ª e da 2ª edição deste Prémio.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

CONCERTO DOS FINALISTAS

RITO DA PRIMAVERA

SPRING ON!

01.05
sexta
+
02.05
sábado

A vanguarda musical é o mote da nona edição do Spring ON!. Pela primeira 
vez, o festival abraça projectos de vários géneros e estilos musicais, onde 
os únicos requisitos são a inovação e a criatividade. Dois dias preenchidos 
por propostas desafiantes que vão agregar músicos de diversos contextos 
e que trazem consigo o melhor da música portuguesa. 

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA
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1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

coro

ESPLENDOR
POLIFÓNICO

03.05  
domingo

18:00  
sala suggia

CORO CASA DA MÚSICA
STEPHEN LAYTON direcção musical 

William Byrd Ad Dominum cum tribulare
William Byrd Ne Iracaris Domine 
Manuel Cardoso Missa Pro Defunctis
William Byrd Justorum animae 
William Byrd Quomodo cantabimus 

Considerado um dos expoentes da direcção coral e com inúmeras gravações pre-
miadas, o maestro Stephen Layton estreia-se com o Coro Casa da Música para dirigir 
um programa da sua especialidade dedicado à polifonia renascentista. Centrado 
na figura de um dos representantes maiores da época de ouro da música inglesa, 
William Byrd, o programa inclui ainda a Missa Pro Defunctis de Manuel Cardoso, 
compositor e organista do Convento do Carmo da Ordem das Carmelitas, músico 
português com mais música editada no seu tempo e apontado como um dos maiores 
representantes da música vocal deste período. 
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MECENAS MÚSICA CORAL
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VALÉRIA CARVALHO

05.05 
terça

19:30 
sala 2

Apesar de contar apenas 22 anos, a jovem fadista Valéria Carvalho tem 
sido reconhecida através de prémios e colaborações, entre os quais o 
primeiro prémio no Concurso de Fado Amália Rodrigues (Fundão, 2014). 
Gravou o tema “Algema” para a banda Allamedah e participou no disco 
de homenagem a Arlindo Carvalho – Soalheira canta Arlindo Carvalho, 
lançado em 2019. Participou como vocalista no álbum Retrato de Ricardo 
Gordo (2019). Apresentou-se em países como Tunísia, França, Londres, 
Canadá e Brasil.

€ 1O

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

Linha Assinaturas  220 120 229
info@casadamusica.com
+info ver página 416

SUBSCREVA  
O CARTÃO AMIGO
2020

DESCONTOS DE 25% 
concertos, actividades educativas e assinaturas

RITO DA PRIMAVERA



“Inbal tem a energia necessária para 
transmitir tranquilidade e a sensibilidade 

para mover paixões desenfreadas” 
DIE WELT

198 sinfónica

A NONA
DE MAHLER

08.05  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ELIAHU INBAL direcção musical 

Gustav Mahler Sinfonia nº 9

 “Docemente cantado, com raiva, apaixonadamente, sombrio, agitado, potente, com 
a máxima violência, como uma procissão pesarosa, levitando, hesitando, morrendo.” 
A Nona Sinfonia de Mahler está impregnada de indicações expressivas do foro emo-
cional, revelando uma complexa interioridade e uma grande intensidade expressiva. 
Ao segundo andamento, constituído por três maravilhosas danças de sabor popular, 
Mahler chegou a chamar “minueto infinito”, parecendo ter descoberto o segredo 
de uma música sem fim, que poderia manter para sempre o maravilhamento do 
ouvinte. O último andamento é um adagio que muitos autores apelidaram de diálogo 
com a morte. O facto de o compositor ter falecido antes da estreia acentuou a ideia 
de esta ser uma sinfonia de despedida. Monumento genial de orquestração, com 
um poder de contágio emocional incomparável, a Nona Sinfonia é uma das mais 
notáveis criações da História da Música.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA



SUBSCREVA A 
NOSSA NEWSLETTER

www.info.casadamusica.com/newsletter-casa-da-musica

PRÉMIO JOVENS
MÚSICOS/ANTENA 2

12.05  
terça

19:30  
sala 2

TELMO COSTA clarinete
ISOLDA CRESPI RUBIO piano

Johannes Brahms Sonata nº 1 em Fá menor, op.120

RAFAEL KYRYCHENKO piano

Programa a anunciar   

O Prémio Jovens Músicos destaca todos os anos os novos talentos da 
interpretação musical em várias categorias. Neste recital apresentam-se 
dois dos laureados da 33ª edição do concurso. O clarinetista Telmo Costa, 
membro recente da Orquestra Gulbenkian, tem ganho concursos nacio-
nais e internacionais. Rafael Kyrychenko venceu o seu primeiro concurso 
internacional aos oito anos. Obteve o 1º prémio do Concurso Internacional 
de Aarhus e o Gold Prize do de Manhattan. Foi aluno de Maria João Pires 
e actualmente estuda com Daniel Blumenthal em Bruxelas.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2019
MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA 

Ao subscrever a nossa newsletter, terá  
acesso prioritário à actualização da nossa  
agenda e acesso a campanhas especiais.
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SHABAKA AND
THE ANCESTORS

12.05  
terça

21:00  
sala suggia

O saxofonista Shabaka Hutchings é um dos nomes centrais da mais recente vaga 
do jazz produzido em Inglaterra. Foi o director musical da compilação We Out Here, 
que deu a conhecer com enorme impacto novas gravações de grupos que têm feito 
a diferença no panorama da música ao vivo em Londres. Lidera actualmente três 
projectos inovadores e premiados: Sons of Kemet, o trio The Comet is Coming e 
o supergrupo The Ancestors. Com este último, reconstituiu as ligações africanas 
do jazz colaborando com um grupo de músicos de jazz sul-africanos que há muito 
admirava. A música é inspirada em figuras como Zim Ngqawana e Bheki Mseleku, 
mas passa por muitas outras referências, como o calypso das Caraíbas, canções da 
África central e a música Nguni da África do Sul. Wisdom of the Elders foi o álbum 
que deu a conhecer este projecto, em 2016, e um novo álbum está já na calha. Um 
dos artistas mais estimulantes do jazz actual num concerto a não perder.

1ª PLATEIA € 20

2ª PLATEIA € 17

3ª PLATEIA € 15

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

ciclo jazz
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA “Pulsante, exploratório e vibrante”
THE GUARDIAN



204  serviço educativo

16.05  
sábado

16:00  
sala 2

LA BALLE ROUGE

DENIS GARENAUX, FRANCK JUBLOT e FRED FERRAND interpretação
COMPAGNIE BALLE ROUGE produção

Como por magia, formas geométricas de espuma ganham vida e tornam-se per-
sonagens reais. A Bola Vermelha traça os diferentes estágios da vida amorosa, 
desde o encontro até o nascimento de uma criança. Sem palavras, esta ópera 
visual desenvolve com intensidade uma paleta subtil de emoções carregadas pe-
las melodias do acordeão. Sem palavras, este teatro de objectos é um convite ao 
imaginário, onde todos podem encontrar uma parte da sua vida.

OS NOSSOS CONCERTOS

€ 8

€ 6 < 30 ANOS

Espectáculos destinados a famílias 
e público geral (com mais de 6 
anos) que cruzam a música com 
outras linguagens de palco

APOIO INSTITUCIONAL
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica 

A QUARTA 
DE BEETHOVEN

16.05  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
GRAUSCHUMACHER PIANO DUO
BRAD LUBMAN direcção musical 
 

Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 4
–
Philippe Manoury Prelude and Wait 
(estreia em Portugal)

Philippe Manoury Zones de Turbulances,  
para dois pianos e orquestra 
(estreia em Portugal)

A invulgar leveza e o carácter lúdico da Quarta Sinfonia surpreendem quando pen-
samos no génio conturbado e intempestivo do compositor que a escreveu. Apesar 
de se ter tornado uma das sinfonias menos conhecidas de Beethoven, esta não é de 
modo algum uma obra menor, mantendo a inventividade arrojada que imortalizou 
o seu génio. Neste concerto, a Casa da Música acolhe pela primeira vez o reputado 
GrauSchumacher Piano Duo, a quem Philippe Manoury dedicou as suas Zones de 
Turbulences para dois pianos e orquestra. Entre os cinco andamentos da peça está 
o andamento mais curto escrito pelo compositor francês e que é “uma provocação 
à brevidade” de uma das Bagatelas op.119 de Beethoven. 

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto  
por JOSÉ OLIVEIRA 
MARTINS

SÉRIE DESCOBERTAS 
PORTRAIT PHILIPPE MANOURY  VI

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN
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“A precisão destes músicos é fenomenal 
e a sua interacção é quase mágica” 

RHEIN-NECKAR ZEITUNG 
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1ª PLATEIA € 19

2ª PLATEIA € 16

3ª PLATEIA € 14

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

barroca

ANDREAS
STAIER EM CASA

17.05  
domingo

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
ANDREAS STAIER cravo e direcção musical 

Johann Josef Fux Abertura em Sol menor
Wolfgang Amadeus Mozart  Adagio e Fuga em Dó menor
Joseph Haydn Concerto para piano e orquestra nº 11 em Ré maior
–
Gregor Joseph Werner Adagio e Fuga em Dó menor
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 25 em Sol menor

O prestigiado cravista alemão Andreas Staier regressa à Casa da Música para re-
tomar a fértil colaboração com a Orquestra Barroca. Escrita quando Mozart tinha 
apenas 17 anos, a Sinfonia nº 25 mantém-se como uma das obras mais conhecidas 
e preferidas do público – a sua energia e força dramática marca, por exemplo, a 
abertura do célebre filme Amadeus, de Miloš Forman. O Adagio e Fuga em Dó 
menor traz a influência de Bach, o génio do período Barroco que Mozart estudou 
com grande admiração e cujos reflexos se podem notar em várias obras dos seus 
últimos anos de vida. Considerada a obra de Haydn mais complexa e acabada no 
âmbito da música concertante, o seu último Concerto para piano inclui um dos 
excertos mais célebres do compositor, o rondó húngaro, muito admirado e difundido 
já na época. Um programa entre o período Barroco e o Clássico com autênticas 
obras-primas da música austríaca. 

CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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ANDRÉ GAIO PEREIRA 
E PEDRO COSTA

19.05  
terça

19:30  
sala 2

ANDRÉ GAIO PEREIRA violino
PEDRO COSTA piano

Ludwing van Beethoven Sonata nº 6 em Lá maior, op.30;  
Sonata nº 4 em Lá menor, op.23; Rondó em Sol maior, WoO 41;  
Sonata nº 10 em Sol maior, op.96

Os 250 anos de Beethoven celebram-se este ano em todas as grandes salas de 
concerto e a Casa da Música não é excepção. Uma das iniciativas é um ciclo de 
recitais com as dez Sonatas para violino e piano, sempre com o pianista Pedro 
Costa, vencedor de competições como o Concurso de Interpretação do Estoril, o 
Concurso Louis Spohr para Acompanhamento de Lied (Alemanha) e o Concurso 
New Tenuto (Bélgica). Neste segundo recital, o violino fica a cargo de André Gaio 
Pereira, músico radicado em Londres que foi nomeado Prémio Maestro Silva Pereira 
– Jovem Músico do Ano 2017. No mesmo ano, conquistou o 1º lugar no Prémio 
Jovens Músicos.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA DE CÂMARA  · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA
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INTEGRAL DAS SONATAS PARA PIANO E VIOLINO DE BEETHOVEN
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TRIBUTO A
D. HELENA

Figura ímpar da música portuguesa, Helena Sá e Costa (1913-2006) percorreu o 
mundo como concertista e desenvolveu uma acção pedagógica de grande relevo, 
com um legado que permanece vivo entre várias gerações de pianistas. O programa 
criado pela Casa da Música para lhe prestar tributo inclui dois grandes pianistas 
convidados: um recital de Grigory Sokolov e um concerto com a Sinfónica em que 
Christian Zacharias é maestro e solista na interpretação do Terceiro Concerto de 
Beethoven. A homenagem termina com dois dias intensos em que a Casa se enche 
de jovens teclistas de todo o país, numa Maratona que já se tornou tradição.

20–24 maio



“O pianista russo provou mais uma  
vez que não é um mero intérprete:  

é um artista criador” 
LE FIGARO

214

GRIGORY
SOKOLOV 

20.05 
quarta

21:00  
sala suggia

Entre os grandes pianistas russos da actualidade, Grigory Sokolov alcançou um 
estatuto de primeiro entre iguais, fazendo de cada recital a solo uma experiência 
única e inesquecível. Estreou-se a solo com apenas 12 anos em Moscovo e sagrou-se 
o mais jovem vencedor de sempre do Concurso Tchaikovski, quando tinha 16 anos. 
Desde a abertura da Casa da Música é o único pianista que regressa ano após ano 
ao Ciclo de Piano, com um programa cuidadosamente escolhido, interpretações 
arrebatadoras e longas sessões de encores.

ciclo piano fundação EDP

1ª PLATEIA € 35

2ª PLATEIA € 32

3ª PLATEIA € 30

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

TRIBUTO A D. HELENA

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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CORDEL

21.05 
quinta

21:30 
sala 2

Cordel é o projecto que une Edu Mundo, poeta e natural contador de his-
tórias, e João Pires, compositor, guitarrista e geógrafo de uma cartografia 
musical própria – uma dupla de cantautores que tem escrito para artistas 
como Ana Moura, Aline Frazão, Sara Tavares, António Zambujo e Omara 
Portuondo. Um mergulho profundo nas raízes da música portuguesa e nas 
suas ramificações lusófonas, sem rótulos nem embalagens, entrançan-
do sonoridades tradicionais, como a chula, o vira, o fado canção e até a 
marcha popular, com os ritmos das latitudes africanas e brasileiras. Nas 
letras, recupera-se a poesia popular da literatura de cordel.

€ 13

Cartão Amigo 25% 

promotor 
Fado in a Box
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1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

sinfónica

O MAESTRO 
AO PIANO

22.05  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical e piano

Ludwig van Beethoven Abertura Leonore nº 3
Ludwig van Beethoven Concerto para piano e orquestra nº 3
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 2

Além de maestro de enorme prestígio internacional, Christian Zacharias é um pianista 
renomado com prémios obtidos nos concursos de Genebra, Van Cliburn e Ravel. 
A sua discografia é referência internacional e inclui as integrais dos Concertos para 
piano de Mozart e Beethoven. Assim, a apresentação do Terceiro Concerto para 
piano de Beethoven assume especial relevo nesta noite que marca a sua estreia na 
qualidade de Maestro Convidado Principal da Orquestra Sinfónica Casa da Música. 
A noite encerra da melhor maneira com uma sinfonia daquele que foi por muitos 
considerado o herdeiro directo de Beethoven. A Segunda Sinfonia de Brahms tem 
um carácter bucólico e rústico, acumulando referências à música dos grandes 
mestres vienenses – Haydn, Mozart e Beethoven. Um programa integralmente es-
treado em Viena entre 1806 e 1877, aqui apresentado sob a direcção de um grande 
especialista neste repertório. 

TRIBUTO A D. HELENA

SÉRIE CLÁSSICA
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“Uma interpretação iluminada  
e provocadora – de um mestre” 

THE HERALD SCOTLAND 



220 serviço educativoMARATONA
DE TECLISTAS

23.05 
sábado 
+ 
24.05 
domingo 

10:00  
vários 
espaços

€ 2

TRIBUTO A D. HELENA

RECITAIS DE INSTRUMENTOS  
DE TECLA COM ALUNOS  

DE ESCOLAS VOCACIONAIS

Os números impressionam: 800 teclistas, 40 horas de música. Em 2019, fruto de 
uma adesão sempre crescente, a Casa da Música passou esta festa das teclas de 
um dia para um fim-de-semana. Mas fez mais: abriu a Sala Suggia aos pianistas e 
permitiu-lhes tocarem no piano em que estrelas como Sokolov ou Brendel haviam 
dado os seus recitais. Entre músicos e ouvintes, circularam pelas seis áreas de con-
certos da Casa cerca de 3500 pessoas. Até onde irá esta maratona? Só estando 
lá para ver… e ouvir.

APOIO INSTITUCIONAL



Segunda a Sábado 10:00/19:00
Domingos e Feriados 10:00/18:00
Dias de Espectáculo meia hora após o início

LOJA DA CASA serviço educativo

ESCOLA A 
CANTAR 2020 

25.05 
segunda

19:00  
sala 
suggia

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA, JOANA CASTRO  
e RAQUEL COUTO direcção musical
DUARTE CARDOSO, GONÇALO VASQUEZ e IVO BRANDÃO músicos
COROS DA EB1 DA LOMBA, DE QUATRO CAMINHOS  
e QUINTA DAS CHÃS interpretação

Momento de celebração do trabalho levado a cabo em cada ano lectivo, 
por formadores do Serviço Educativo da Casa da Música, junto de mais 
de 300 crianças de três escolas da Área Metropolitana do Porto. Em palco 
reúnem-se os jovens cantores, a plateia enche-se de família e amigos 
e o espectáculo irradia alegria e entusiasmo. Cada escola tem espaço 
para apresentar o seu trabalho, mas há também repertório interpretado 
por todos.

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)  
que cruzam a música com outras linguagens de palco. 

OS NOSSOS CONCERTOS

€ 8

€ 6 < 30 ANOS

Artigos exclusivos inspirados 
na arquitectura do edifício ou 
simplesmente na música.
Prolongue a memória da sua  
visita à Casa da Música.

MECENAS MÚSICA CORAL
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EINSTÜRZENDE
NEUBAUTEN

QUARTETO
CONTRATEMPUS

26.05  
terça

21:30  
sala 
suggia

Uma das bandas mais importantes do rock industrial nascido em Berlim 
Ocidental, os Einstürzende Neubauten acabam de celebrar quatro décadas 
marcadas por um ímpeto revolucionário e experimental. Logo desde o seu 
primeiro álbum, Kollaps, declararam guerra a todos os hábitos conven-
cionais de escuta e influenciaram nomes como Depeche Mode, Marilyn 
Manson ou Nine Inch Nails. Os instrumentos da banda podem ser restos de 
metal, ferramentas subtraídas de prédios em construção ou latas de lixo, 
combinados com edição em fita, electrónica e guitarras desafinadas, sob 
palavras de ordem e poesia sofisticada. O muito aguardado novo álbum 
da banda icónica surge agora associado à digressão “The Year Of The 
Rat”, sendo o rato o símbolo da ingenuidade e da versatilidade no zodíaco 
chinês. Como seria de esperar, abre portas a um mundo desconhecido 
que traduz uma incessante exploração de universos sonoros e a procura 
corajosa do futuro.

26.05 
terça

19:30 
sala 2

TERESA NUNES soprano
CRISPIM LUZ clarinete
SUSANA LIMA violoncelo 
SÉRGIO DE A piano

Dmitri Chostakovitch Sete Romances de Alexander Blok
Nino Rota Trio para clarinete, violoncelo e piano 
Daniel Moreira Cinco poemas da água 
(estreia mundial)

Apesar do nome Nino Rota ser indissociável da história do cinema italia-
no, o compositor aventurou-se também por outros géneros – escreveu 
óperas, bailados e várias dezenas de obras sinfónicas e de câmara.  O Trio 
para clarinete, violoncelo e piano foi escrito em 1973 e traz atmosferas 
ora contemplativas ora cómicas. Já os versos de um dos poetas líricos 
mais talentosos da Rússia, Alexander Blok, serviram de inspiração para 
Chostakovitch evocar o amor e a transcendência. O recital inclui a estreia 
mundial de uma obra de Daniel Moreira inspirada na poesia de Eugénio de 
Andrade. Formado em 2008 no contexto académico da ESMAE, o Quarteto 
Contratempus dedica-se à música contemporânea, tendo colaborando 
em produções de ópera de câmara e com compositores, escritores e 
encenadores portugueses. 

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

€ 35

Cartão Amigo 25% 

promotor 
Lemon Ibéria

MÚSICA DE CÂMARA



“Sinaisky deixa a música falar por ela própria, 
com grande cuidado pelos pequenos detalhes 

mas sem perder a visão geral” 
SKANSKAN

226

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

O TESTAMENTO
DE BEETHOVEN

30.05  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical 

Ludwig van Beethoven Grande Fuga, op.133
Rodion Shchedrin Beethoven’s Heiligenstaedter Testament 
(estreia em Portugal)

–
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 3, “Heróica”

Em 1802, Beethoven escreveu aos seus irmãos uma carta em que dava conta do 
desespero que a progressiva surdez lhe causava. Salvo do suicídio apenas pela 
arte, lançou-se à composição de obras mais arrojadas do que antes, das quais a 
Sinfonia nº 3, “Heróica”, ligada aos ideais efervescentes da Revolução Francesa, 
é o primeiro grande marco. Mas ainda mais desafiante é a Grande Fuga, op.133, 
pertencente à fase final da sua obra e forçando os limites técnicos e expressivos do 
seu tempo num tour de force de densidade e virtuosismo. Momento especial deste 
concerto é a oportunidade de assistir à estreia nacional da peça do compositor 
russo Rodion Shchedrin escrita em evocação da famosa carta de Beethoven, que 
hoje conhecemos como “Testamento de Heiligenstadt”.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por DANIEL MOREIRA
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PÁSSARO DE FOGO

31.05 
domingo

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

AQUILO QUE VOCÊS QUISEREM  direcção artística e interpretação

Sujeita a uma releitura muito peculiar por parte de cinco aves, a obra 
de Stravinski é o ponto de partida para este espectáculo, um dos mais 
coloridos do nosso repertório. Embalados pela viagem do príncipe Ivan 
em busca do Pássaro de Fogo, passamos do compositor russo a outros 
autores, a novas músicas e destinos, à descoberta de que cada pássaro 
tem as suas características e os seus gostos, mas é de todos em conjunto 
que nasce a verdadeira música.

Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos revisitam os 
vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para 
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais

€ 10  
criança + adulto

€ 7,5 segundo 
acompanhante com 
mais de 6 anos

Cartão Amigo 25%

PRIMEIROS CONCERTOS

BILHETE CONJUNTO
JANTAR 

+ CONCERTO

O bilhete conjunto Jantar + Concerto 
permite-lhe, de forma cómoda e 
acessível, jantar no Restaurante Casa 
da Música e assistir a um concerto.

Para mais informações consulte:  
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas:  220 107 160 
restaurante@casadamusica.com



“A música é o espaço 
entre as notas”

CLAUDE DEBUSSY

junho
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CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DO PORTO

QUARTETO 
DE CORDAS 
DE MATOSINHOS

O Conservatório de Música do Porto é uma escola de referência da rede 
pública do Ensino Artístico Especializado da Música e conta com cerca de 
mil alunos. Promovendo uma abertura à comunidade através de inúmeras 
actividades realizadas em parceria com as principais instituições culturais 
da cidade do Porto, comemora uma vez mais o final do ano lectivo num 
concerto na Sala Suggia, demonstrando o trabalho desenvolvido por 
alunos e professores ao longo do ano

02.06 
terça

21:00 
sala 
suggia

€ 8

02.06 
terça

19:30 
sala 2

MÚSICA DE CÂMARA

Ludwig van Beethoven Quarteto de cordas nº 10  
em Mi bemol maior, op.74

Gabriel Fauré Quarteto de cordas em Mi menor, op.121

Considerado a suprema expressão artística na música de câmara, o quar-
teto de cordas foi explorado por diversos compositores ao longo da história, 
que nele viram uma enorme paleta de recursos expressivos. Numa carta 
que escreveu à sua esposa Annecy, Gabriel Fauré revela estar a compor 
um quarteto de cordas sem piano, “um género que Beethoven celebri-
zou e do qual todos aqueles que não são Beethoven morrem de medo”.  
Este é o único quarteto de cordas do influente compositor francês, escrito 
no fim da vida e muitas vezes colocado a par dos quartetos de Debussy e 
Ravel enquanto referências da música de câmara francesa pós-romântica.  
E é precisamente o “temido” Beethoven que dá o mote para este recital.  
O Quarteto nº 10 inclui momentos associados às investidas napoleónicas 
e à morte de Haydn, acontecimentos de grande impacto na Viena de 1809.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

CONCERTO FINAL DE ANO LECTIVO

APOIO INSTITUCIONAL



“Hellekant (…), uma grande voz com uma  
atenção fervorosa às palavras e à sonoridade”

LOS ANGELES TIMES 
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1ª PLATEIA € 27

2ª PLATEIA € 24

3ª PLATEIA € 22

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

sinfónica

A TERCEIRA 
DE MAHLER

05.06  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
CHARLOTTE HELLEKANT contralto

Gustav Mahler Sinfonia nº 3

A Terceira Sinfonia de Mahler é um mundo à parte. Tem como elementos centrais a 
natureza e a relação do homem com a transcendência através de uma submersão 
na natureza, sob a influência dos escritos de Schopenhauer e Nietzsche. Escrita 
para contralto solista, coro feminino, coro infantil e uma orquestra de grandes di-
mensões, incluindo oito trompas, a sua duração ultrapassa uma hora e meia. Mas 
o tempo passa depressa perante a prodigiosa imaginação com que Mahler relata 
o que nos contam as flores, os campos, os animais da floresta, o homem, os sinos 
da manhã e o amor. Nesta interpretação sob a direcção de Baldur Brönnimann, é 
solista a prestigiada meio-soprano sueca Charlotte Hellekant.

FORA DE SÉRIE
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MECENAS MÚSICA CORAL
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

remix & coro

HAMLET EM CENA

13.06  
sábado

21:00  
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 
NUNO CARINHAS direcção cénica, cenografia e guarda-roupa
NUNO MEIRA desenho de luz
RAQUEL CAMARINHA soprano
IGOR BOUIN barítono 
IVAN LUDLOW barítono
GENEVIÈVE STROSSER viola e narração
MÁRIO TEIXEIRA percussão e narração

Georges Aperghis Die Hamletmaschine, oratória 
(estreia em Portugal)

Há quem diga que foi escrita como forma de reflexão sobre o papel dos intelectuais 
no tempo em que a Alemanha estava partida em duas; outros preferem encaixar a 
obra em conceitos mais vastos do pós-modernismo. Indiscutível é a fonte de ins-
piração: Heiner Müller – dramaturgo, poeta, escritor, ensaísta – foi buscar Hamlet 
a Shakespeare para explorar a relação do actor com o palco, abandonando a 
personagem. Estávamos em 1977. Desde então, Hamletmaschine tem conhecido 
diferentes formas de apresentação ao público. Em 2000, o compositor grego Georges 
Aperghis, com fortes ligações à música experimental para teatro, adaptou a obra 
de Müller para coro e orquestra com solistas. Sob a direcção do maestro Peter 
Rundel e do encenador Nuno Carinhas, esta será não só a estreia portuguesa de 
Die Hamletmaschine, como também a primeira vez que a obra conhece uma versão 
encenada – criada especialmente para o público da Casa da Música.
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
CONCERTO DE HOMENAGEM À OBRA DE MILES DAVIS E GIL EVANS

14.06  
domingo

21:00  
sala suggia

PEDRO GUEDES direcção musical
GIL EVANS arranjos

A Orquestra Jazz de Matosinhos homenageia Miles Davis, o grande camaleão do 
jazz. Quando se juntou a Gil Evans, o tempo áureo das big bands já tinha passado, 
mas o arranjador canadiano trouxe uma proposta arrojada: a gravação de um disco 
em forma de suite com uma orquestra de jazz alargada a uma instrumentação pouco 
comum (incluindo trompas, clarinetes, flautas e muito mais). O disco chamou-se 
Miles Ahead, e a ele seguiram-se outros dois a coroar esta parceria frutuosa: Porgy 
and Bess e Sketches of Spain. A história do jazz já não se escreveria sem estes 
capítulos que, segundo Miles, procuravam trazer de volta a melodia para o centro 
da improvisação. A OJM propõe a reconstituição das sonoridades únicas destes 
discos, um desafio à altura de poucos agrupamentos.

ciclo jazz

1ª PLATEIA € 17

2ª PLATEIA € 14

3ª PLATEIA € 12

Jovem 50%  
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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16.06 terça
21:00 sala suggia

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
ORQUESTRA DE SOPROS E PERCUSSÃO

ORQUESTRA SINFÓNICA

CORO INFANTIL E JUVENIL

HÉLDER TAVARES direcção musical

A Academia de Música de Costa Cabral en-
cerra o ano lectivo com um programa rechea-
do de obras apelativas que motivam os alunos 
para uma apresentação cheia de espírito de 
partilha e de criatividade. Neste concerto, 
ficam claros os resultados do trabalho escolar 
realizado ao longo do ano.

€ 10 

Cartão Amigo 25%

PEDRO BRANCO
QUARTETO

16.06 
terça

19:30 
sala 2

Radicado em Amesterdão, o guitarrista Pedro 
Branco foi premiado na Festa do Jazz do São Luiz 
2013 como Melhor Instrumentista. Nos anos seguintes 
tocou com o Jacob Sacks Ensemble e criou a banda 
Oh! Calcutta! (post-rock/noise). O quarteto que traz à 
Casa da Música foi formado em 2015 e junta-o a Allison 
Philips (trompete), João Hasselberg (contrabaixo) e 
Luís Candeias (bateria).

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

CONCERTO 
ESCOLAR
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

O FANTASMA 
DE BEETHOVEN

sinfónica

20.06  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical 
QUARTETO ARDEO

Ludwig van Beethoven Abertura Coriolano
John Adams Absolute Jest, para quarteto de cordas e orquestra 
(estreia em Portugal)

–
Erkki-Sven Tüür Phantasma! 
(estreia em Portugal) 

Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 8

A famosa abertura que Beethoven escreveu para a peça de teatro Coriolano de 
Heinrich Collin é inspiração para Erkki-Sven Tüür desde a infância e serviu-lhe como 
ponto de partida para a escrita de Phantasma!. Por sua vez, Absolute Jest de John 
Adams presta tributo a Beethoven baseando-se em material de várias obras do 
compositor alemão, entre as quais se destacam elementos dos últimos quartetos, 
mas onde há também ecos de sonatas para piano e até mesmo das últimas sinfonias. 
É com uma delas, a Oitava, que o programa termina, continuando a integral do catá-
logo sinfónico de Beethoven num tom invulgarmente jocoso, optimista e afirmativo 
que faz valer a pena conhecer melhor uma das suas sinfonias menos divulgadas.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto  
por PEDRO ALMEIDA

SÉRIE DESCOBERTAS 
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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BEBÉTHOVEN

21.06 
domingo

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

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA  
direcção artística e interpretação

Em 2020 cumprem-se 250 anos sobre o nascimento de Beethoven. Boa 
altura, pois, para contar a história deste enorme compositor aos mais 
pequenos. Com a leveza e o tom divertido que a idade dos ouvintes re-
quer, lembramos o bebé rebelde, as principais aventuras de vida e, claro, 
a música. Tudo somado, é uma ode à alegria!

Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos revisitam  
os vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem 
para a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais

€ 10  
criança + adulto

€ 7,5 
segundo 
acompanhante com 
mais de 6 anos

Cartão Amigo 25%

PRIMEIROS CONCERTOS

Venha conhecer a  
Casa e termine a sua  
visita num concerto.

VISITA GUIADA 
 + CONCERTO

Marcações  220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com



CASA

VERÃO
DA

VERÃO DA CASA

Tendo como ponto de partida a Noite de São João, o Verão é tempo de mudar 
de hábitos e aproveitar as noites de boa música na Esplanada, os concertos das 
Orquestras ao ar livre – que a Casa da Música volta a levar a várias cidades – e muito 
mais. Cá por dentro a música continua, é claro, com um foco em concertos especiais 
que são autênticas festas de partilha musical, como o Sonópolis, a Maratona de 
Violoncelistas, o concerto do Coro Infantil Casa da Música ou o Encontro de Bandas 
Filarmónicas. Os projectos mais ligados à tradição têm palco todos os finais de 
tarde do mês de Agosto. A programação pormenorizada dos quase três meses de 
Verão da Casa será anunciada oportunamente, mas nas páginas seguintes poderá 
conhecer já alguns dos seus momentos altos.

23 junho–05 setembro

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICAPATROCINADOR SUPER BOCK UNLOCK
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CONCERTO 
DE SÃO JOÃO 

23.06 
terça

22:00 
sala 
suggia

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
FRANCISCO FERREIRA direcção musical

Antón Alcalde Picadilly Circus
Clifton Williams Symphonic Dance nº 3, “Fiesta”
Frank Perkins Fandango
Johan de Meij Highlights from Riverdance
Antón Alcalde Jazz Suite

Como manda a tradição, o Concerto de São João traz música festiva, no 
espírito de uma das noites mais importantes da cidade. Desde 2014, a BSP 
assume o protagonismo da celebração na Casa da Música, brindando o pú-
blico com programas variados. Este ano o repertório remete para universos 
tão distintos quanto o circo ou o jazz, o colorido das festas mexicanas ou 
danças tradicionais como o fandango, e inclui uma versão de Riverdance, 
mítica produção de Bill Whelan surgida após a apresentação de uma peça 
sobre música tradicional irlandesa no Concurso da Eurovisão em 1994.

ENTRADA LIVRE

serviço educativo

VOZES EM
CRESCENDO

OS NOSSOS CONCERTOS

28.06 
domingo

18:00 
sala 
suggia

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
RAQUEL COUTO direcção musical 
GONÇALO VASQUEZ piano 

O Coro Infantil encerra da melhor maneira mais uma temporada intensa 
de concertos com outros agrupamentos da Casa. Pela frente haverá novas 
músicas, novos desafios corais, mas neste fechar de ciclo 50 pequenos 
cantores interpretam música escrita para vozes brancas por grandes 
compositores, não deixando de fora outras canções do mundo.

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)  
que cruzam a música com outras linguagens de palco

€ 12

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

PATROCINADOR
CONCERTO DE S.JOÃO

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

MECENAS MÚSICA CORAL



“O dinheiro não faz a 
felicidade daqueles 
que não o têm”

BORIS VIAN

julho



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SUGGIA

O extraordinário legado da violoncelista portuense Guilhermina Suggia (1885-1950) 
serve de inspiração todos os anos para um ciclo especial que inclui a sempre 
concorrida Maratona de Violoncelistas, com recitais de dezenas de alunos do en-
sino vocacional, e o Prémio Internacional Suggia/Fundação Casa da Música. Com 
frequência bienal, em anos pares o Prémio Suggia apresenta o vencedor do ano 
anterior em concerto com a Sinfónica, numa oportunidade para ouvir em palco 
uma das estrelas ascendentes do violoncelo.

03+04 julho
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PRÉMIO SUGGIA

03.07 
sexta

21:00 
sala 
suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical 
ELIA COHEN WEISSERT violoncelo 
(Vencedora do 6º Prémio Internacional Suggia/Fundação Casa da Música)

Joseph Haydn Sinfonia nº 74 em Mi bemol maior
Joseph Haydn Concerto para violoncelo em Dó maior
–
Jörg Widmann Ária para cordas
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 40 em Sol menor

Vencedora do Prémio Internacional Suggia Casa da Música em 2019, a israelita 
Elia Cohen Weissert regressa à Sala Suggia para interpretar um dos concertos 
mais importantes do repertório de violoncelo: o Concerto em Dó maior de Haydn. 
Uma noite quase inteiramente centrada no Classicismo Vienense sob a direcção 
de um maestro prestigiado e especializado neste repertório, Christian Zacharias, 
incluindo a mais popular entre todas as sinfonias de Mozart. Pelo meio, a Sinfónica 
apresenta uma obra recente de Jörg Widmann que nos faz imaginar duas vozes 
cantando uma ária sobre o acompanhamento difuso das cordas.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

FORA DE SÉRIE 
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SUGGIA sinfónica

MECENAS
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04.07  
sábado

10:00 vários 
espaços

A música espalha-se por toda a Casa, em mais um momento de presença de toda a 
comunidade: pais, filhos, famílias inteiras, na celebração de um instrumento nobre. 
Desde 2014, esta maratona não tem parado de crescer, com a presença de cada vez 
mais jovens violoncelistas, a solo, acompanhados ou em ensemble, interpretando 
repertório variado.

OS NOSSOS CONCERTOS

SUGGIA

€ 2

APOIO INSTITUCIONAL

MARATONA
DE VIOLONCELISTAS

RECITAIS DE VIOLONCELO  
COM ALUNOS DE ESCOLAS 

VOCACIONAIS
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CONCERTO 
ESCOLAR

LEONARDO 
PEREIRA

SONÓPOLIS 2020

05.07  
domingo

18:00  
sala 
suggia

PAUL GRIFFITHS e PETE LETANKA direcção musical
XV CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS,  
OUTROS interpretação

Sonópolis, o espectáculo com que culmina o Curso de Formação de 
Animadores Musicais, e que em 2020 celebra o seu 15º aniversário, é 
um encontro entre comunidades diferentes, tendo-se tornado ao longo 
do tempo uma referência internacional na arte participativa que integra 
de forma homogénea artistas profissionais e não-profissionais. Todos os 
anos a festa é diferente, como são diferentes os músicos, vindos de vários 
pontos do país, os formandos e, naturalmente, a música. Sonópolis, que 
tantas vezes junta mais de 200 pessoas em palco, é bem um espelho do 
trabalho do Serviço Educativo. 

07.07 terça
19:30 sala 2

Leonardo Pereira é um jovem ribatejano de 
20 anos que tem vindo a destacar-se no 
universo do fado. Residente no restaurante 
Os Loucos, na Costa da Caparica, foi finalis-
ta do Concurso FestFado, dinamizado pela 
fadista Dora Maria, e conquistou o 2°lugar 
no Concurso de Fado Amador do Ribatejo, 
em 2018. Mais recentemente participou no 
Grande Prémio do Fado, transmitido pela 
RTP 1. Este ano de 2020 marca a edição do 
seu primeiro trabalho discográfico.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  

Professores e estudantes de música 50% 
Cartão BPI 20% 

Sénior 15%

OS NOSSOS CONCERTOS

NOVOS VALORES DO FADO
PRÉMIO NOVOS TALENTOS 

CASA DA MÚSICA

ENTRADA LIVRE 

Espectáculos 
destinados a famílias 
e público geral (com 
mais de 6 anos) que 
cruzam a música com 
outras linguagens de 
palco

06.07 segunda
21:00 sala suggia

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO VII 

ESTÁGIO DE ORQUESTRAS INFANTIS E JUVENIS

DIOGO COSTA direcção musical

A Academia de Música de Costa Cabral en-
cerra o ano lectivo com um programa espe-
cial preparado durante mais um Estágio de 
Orquestras Infantis e Juvenis. Diogo Costa é 
o maestro convidado para dirigir o concerto, 
com formações orquestrais de cordas, sopros 
e percussão e sinfónica. São cerca de 200 
jovens instrumentistas em palco, a quem se 
junta como solista o vencedor da categoria A 
das XIV Olimpíadas Musicais.

€ 10

Cartão Amigo 25% 
APOIO
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JOSÉ DIOGO
MARTINS

14.07 
terça

19:30 
sala 2

José Diogo Martins estudou piano jazz com João Paulo Esteves da Silva 
na Escola Superior de Música de Lisboa. Já colaborou com agrupamentos 
como a Big Band de Estarreja, a Orquestra Jazz do Porto e a Orquestra 
Jazz de Matosinhos. Integra o Omniae Ensemble de Pedro Melo Alves 
(Prémio de Composição Bernardo Sassetti), que se tem apresentado 
em vários palcos nacionais. Com este baterista e o contrabaixista Hugo 
Antunes, partilha também o projecto symph, com uma linguagem mais 
experimental. Pianista requisitado no panorama actual do jazz português, 
é um músico versátil que já escreveu ópera, foi premiado em concursos de 
jazz e estuda actualmente no Rytmisk Musikkonservatoriu, em Copenhaga.

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

Ao longo do ano o Café torna-se 
um ponto de encontro apelativo 
preenchido por concertos de 
entrada livre que privilegiam 
artistas emergentes. Pop-rock, 
world, hip hop, fado, soul, jazz e 
outros géneros. Esteja atento  
à programação mensal.
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22.07 quarta
21:00 sala suggia

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO X ESTÁGIO 

DE ORQUESTRA SINFÓNICA DE JOVENS AMCC

JAN WIERZBA  direcção musical

HERLANDER SOUSA flauta transversal

A Academia de Música de Costa Cabral en-
cerra o ano lectivo com um programa rechea-
do de obras apelativas que motivam os alunos 
para uma apresentação cheia de espírito de 
partilha e de criatividade. Neste concerto, 
ficam claros os resultados do trabalho escolar 
realizado ao longo do ano e, em particular, de 
mais um estágio de orquestra.

€ 10

Cartão Amigo 25% 

FOLEFEST
CONCERTO DE LAUREADOS

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

21.07 
terça

19:30 
sala 2

O Folefest tem um papel crucial na divulgação do acor-
deão erudito, através de um concurso e de um festival 
que têm dado a conhecer instrumentistas e repertório 
de qualidade excepcional. O Concerto de Laureados 
do Folefest apresenta na Sala 2 os premiados da última 
edição do concurso, dando mostra da diversidade 
de formações em que o acordeão participa com um 
fascinante repertório. 

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

CONCERTO 
ESCOLAR



264 ENCONTRO
DE BANDAS

FILARMÓNICAS
25.07 
sábado 
+ 
26.07 
domingo

15:00  
sala suggia  
e praça

O Verão é tempo de arruadas e romarias, onde marcam presença invariavelmente 
as inúmeras bandas que por todo o país mantêm actividade, muitas delas já cen-
tenárias. É também altura para mais um Encontro de Bandas na Casa da Música, 
onde a tradição não é esquecida e se evoca em arruadas vespertinas no exterior 
do edifício. Num encontro que se pretende enriquecedor para o público e para os 
participantes, fomentando as trocas de experiências entre os “músicos filarmónicos”, 
as bandas convidadas sobem depois ao palco da Sala Suggia para se apresentarem 
em concerto, com programas que variam entre aberturas e rapsódias históricas e 
os novos e desafiantes repertórios contemporâneos.

ENTRADA LIVRE



“Um artista original  
é incapaz de copiar. 
Portanto ele só tem 
de copiar para ser 
original”

JEAN COCTEAU

agosto
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PORTUGAL A GOSTO

01–31 
agosto

18:30  
sala 2

A música portuguesa de raiz tradicional, o fado e a guitarra portugue-
sa têm lugar reservado na Casa da Música todas as tardes do mês de 
Agosto. São diferentes perspectivas sobre o património materializado 
em sons rurais e urbanos, um mapa de Portugal que se abre num ciclo 
de concertos na Sala 2.

PORTO PIANOFEST

01.08  
sábado

18:00  
sala 
suggia

O Porto Pianofest é um festival internacional de piano que junta, em mas-
terclasses e conferências, pianistas de renome a jovens estudantes, 
oferecendo à cidade uma semana de concertos e recitais por pianistas 
nacionais e internacionais. Dirigido por Nuno Marques, pianista português 
radicado em Nova Iorque, propõe-se fomentar o diálogo artístico transa-
tlântico e apresentar a cultura como eixo de promoção da cidade. Todos 
os anos, o Porto Pianofest escolhe como um dos pontos de passagem a 
Casa da Música, onde apresenta um dos seus concertos.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores 
 e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%



“Vamos embora. 
Ele [Beethoven]  
vai começar  
a desenvolver”

CLAUDE DEBUSSY

setembro
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09.09 quarta
21:30 sala 2

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

A Academia de Música de Costa Cabral 
organiza anualmente um concurso interno 
extremamente participado pelos seus alu-
nos que conta com diversas etapas e provas. 
Aqueles que obtiveram melhores resultados 
têm como prémio acrescido a oportunidade 
de se apresentarem na Sala 2 da Casa da 
Música. Um concerto que é também rampa 
de lançamento para uma vida musical fora 
do ambiente escolar.

€ 10

Cartão Amigo 25% 

ORQUESTRA XXI CONCERTO 
ESCOLAR

DINIS SOUSA direcção musical 

Fundada em 2013, a Orquestra XXI reúne jovens mú-
sicos portugueses residentes no estrangeiro com o 
duplo objectivo de manter uma forte ligação entre estes 
jovens e o seu país de origem e de levar momentos mu-
sicais de excelência a um público o mais diversificado 
possível. Venceu o Prémio FAZ-IOP 2013 e recebeu o 
Alto Patrocínio da Presidência da República, e todos 
os anos oferece ao público da Casa da Música um 
concerto memorável. Tem actuado de norte a sul do 
país, conquistando o público e a crítica especializada.

03.09  
quinta

21:00  
sala 
suggia

1ª PLATEIA € 16

2ª PLATEIA € 14

3ª PLATEIA € 12

Cartão Amigo 25%
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BEETHOVEN 2020
11–26 setembro

A celebração dos 250 anos de Ludwig van Beethoven percorre todo o mundo ao 
longo de 2020. Se é certo que o revolucionário compositor alemão não falha uma 
temporada na Casa da Música, este ano a sua presença multiplica-se em inúmeros 
concertos e ciclos especiais, que se cruzam neste festival ao longo de sete concer-
tos. A Integral das Sinfonias tem aqui dois momentos altos, com a Quinta e a Nona, 
mas também surge a oportunidade para aprofundar um repertório menos óbvio 
de Beethoven, a música para coro a cappella. As peças concertantes estão repre-
sentadas com um Concerto para piano e orquestra e um Triplo Concerto. Quanto 
às obras de câmara, aqui se poderá ouvir um dos recitais dedicados à Integral das 
Sonatas para piano e violino que atravessa a temporada. E depois, naturalmente, 
os palcos abrem-se às criações contemporâneas que nascem sob a inspiração 
do grande génio de Bona, com obras para orquestra, ensemble, coro e até música 
concreta! E porque falar sobre a vida ou a obra de Beethoven é exactamente o 
mesmo, tal foi a dedicação do artista à sua arte, este é o tempo de celebrar uma 
vida que mudou o curso da história da música.
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1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

sinfónica

TRIPLO CONCERTO
DE BEETHOVEN

11.09  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical 
VAN BAERLE TRIO

Johannes Brahms Sinfonia nº 3
–
Ludwig van Beethoven Triplo Concerto para piano,  
violino e violoncelo

O Triplo concerto de Beethoven tem uma particularidade: foi a única vez que o 
compositor pensou numa obra com mais do que um instrumento solista. Piano, 
violino e violoncelo formam o clássico trio de música de câmara, e aqui juntam forças 
para dialogar com a orquestra. Os solistas desta noite única são os elementos do 
Van Baerle Trio, formação vencedora do Concurso Vriendenkrans em 2011 e que 
desde então consolidou uma sólida reputação internacional – incluindo a gravação 
da integral dos trios de Beethoven com a aclamação da imprensa especializada. 
Neste concerto inserido nas celebrações do 250º aniversário de Beethoven, a 
Orquestra revisita ainda aquele que foi considerado o seu mais digno sucessor no 
panorama sinfónico – Johannes Brahms.

BEETHOVEN 2020

SÉRIE CLÁSSICA
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

“Michael Sanderling dirige com  
integridade e dignidade” 

BERLIN TAGESSPIEGE 



278 sinfónica

A TERCEIRA 
DE BRAHMS

CONCERTO COMENTADO
13.09  
domingo

12:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical 
concerto comentado por HELENA MARINHO

Johannes Brahms Sinfonia nº 3

Diz-nos a história da música que terá sido aos 50 anos que Brahms escreveu a 
sua Sinfonia nº 3. É uma composição de um Verão passado junto ao vale do Reno, 
na cidade de Wiesbaden, e que foi estreada com imenso sucesso pouco tempo 
depois, já no Inverno de 1883, pela Orquestra Filarmónica de Viena. Das quatro 
sinfonias do compositor, é a mais curta e será, porventura, a mais proporcional, 
com andamentos equilibrados em termos de duração, o que revela o cuidado de 
Brahms, um romântico irrequieto. Mas para explicar a importância da obra do 
compositor alemão, este concerto conta com a presença da pianista e musicóloga 
Helena Marinho e do alemão Michael Sanderling, um dos grandes maestros do 
nosso tempo. Um concerto para ver, ouvir e ficar a saber mais.

€ 11 

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

Cartão Continente: na compra  
de um bilhete para adulto, oferta 
de duas entradas para menores 
de 18 anos

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS 
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PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE



280 remixBEETHOVEN 2020

VARIAÇÕES SOBRE
BEETHOVEN

15.09  
terça

19:30  
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 

Hans Zender 33 Variações sobre 33 Variações

Quando Beethoven, já perto do fim da vida, compôs as Variações Diabelli, peça 
lendária do repertório pianístico, revisitou o passado musical desde o Barroco 
ao Classicismo e desafiou os ouvintes do seu tempo antecipando muitas das ca-
racterísticas que viriam a afirmar o Romantismo. Quando Hans Zender encetou 
a orquestração destas 33 variações, acrescentou ao seu trabalho interpretativo 
mais dois séculos de música. O resultado surge na forma de 33 Variações sobre 
33 Variações sobre um tema de Diabelli e oscila entre uma proximidade familiar ao 
original e um distanciamento que estimula de forma surpreendente a imaginação 
sonora do universo beethoveniano.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

H
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

“Beethoven genialmente revisitado  
por Hans Zender” 

DIAPASON D’OR



282 sinfónicaBEETHOVEN 2020

A QUINTA 
DE BEETHOVEN

18.09  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PEDRO BURMESTER piano e direcção musical 

Ludwig van Beethoven Concerto para piano e orquestra nº 4
–
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 5

Pode um pequeno gesto ser um acto revolucionário? Se olharmos para as duas obras 
que preenchem este programa, não restam dúvidas. Qual terá sido o espanto dos 
ouvintes, em 1808, quando Beethoven teve a ousadia de começar o Concerto para 
piano nº 4 com o solista e não com a orquestra? E o que dizer do simples motivo de 
quatro notas que inicia a Quinta Sinfonia, talvez o fragmento musical mais conhecido 
da história da música ocidental? Quando Goethe a ouviu pela primeira vez, numa 
versão tocada ao piano por Mendelssohn, achou-a “absolutamente louca! Podia 
esperar-se que a casa viesse abaixo!”. Duas obras revolucionárias naquela que 
será a estreia de Pedro Burmester, uma das figuras maiores do piano em Portugal, 
no papel de maestro.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN



“Mesmo nesta era tão prolífera de  
virtuosos, Denis Kozhukhin é especial” 

CHICAGO TRIBUNE

284  

DENIS KOZHUKHIN 

19.09  
sábado

18:00  
sala suggia

Piotr Tchaikovski Álbum da Juventude
Xavier Montsalvatge Sonatina para Ivette
–
Robert Schumann Cenas Infantis
Maurice Ravel Sonatina
Maurice Ravel La Valse 

O pianista russo Denis Kozhukhin venceu o Concurso Rainha Isabel de Bruxelas há 
precisamente uma década, contava então 23 anos e era já laureado do Concurso 
Internacional de Leeds. Um dos pianistas mais impressionantes da sua geração, é 
presença assídua nas principais salas de concertos do mundo, ao lado de prestigia-
dos maestros e orquestras. O seu primeiro disco, gravado para a Pentatone com a 
Sinfónica da Rádio de Berlim, foi imediatamente Escolha do Editor da Gramophone 
e Disco do Mês em várias publicações. Ao seu recital de estreia na Casa da Música, 
Denis Kozhukhin traz um programa focado na música para a juventude, incluindo 
as Cenas Infantis de Schumann – um conjunto de recordações que um adulto teria 
da sua própria infância. O recital termina com Ravel e a sua leitura do ambiente dos 
salões de baile do século XIX, numa valsa requintada que, na sua versão para piano 
solo, é considerada uma das peças mais transcendentes do repertório.

1ª PLATEIA € 24

2ª PLATEIA € 21

3ª PLATEIA € 19

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

ciclo piano fundação EDP

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

BEETHOVEN
CORAL

BEETHOVEN 2020 coro

20.09  
domingo

18:00  
sala suggia

CORO CASA DA MÚSICA
NILS SCHWECKENDIEK direcção musical 
ANNA KUVAJA piano
QUARTETO DE CORDAS

Ludwig van Beethoven Canto elegíaco
L. van Beethoven/Clytus Gottwald Três Canções de Goethe 
Manuel Hidalgo Scherzo da Sinfonia nº 9 de Beethoven
Ludwig van Beethoven Fantasia Coral (arranjo para coro,  
piano e quarteto de cordas)

A estreia do maestro Nils Schweckendiek (Director Artístico do Coro de Câmara 
de Helsínquia) à frente do Coro Casa da Música faz-se com uma noite inteiramente 
dedicada a Ludwig van Beethoven, no âmbito das celebrações do 250º aniversário 
do compositor. Escrita em tempo recorde, a Fantasia Coral conjuga diferentes 
forças musicais: orquestra, vozes e piano. Na interpretação desta noite, ao coro 
junta -se um quarteto de cordas e Anna Kuvaja, pianista finlandesa que conquistou 
cinco estrelas da BBC Music Magazine logo ao primeiro disco a solo. Destaque 
ainda para a abordagem contemporânea ao Scherzo da Nona Sinfonia, por Manuel 
Hidalgo. Sendo uma peça exclusivamente instrumental na sua versão original, a 
transcrição coral do compositor espanhol é um desafio para quem a canta e uma 
incrível surpresa para quem a ouve.
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MECENAS MÚSICA CORAL
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DANIEL ABRUNHOSA
E PEDRO COSTA

BEETHOVEN 2020

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA  
INTEGRAL DAS SONATAS PARA PIANO E VIOLINO DE BEETHOVEN 

22.09 
terça

19:30 
sala 2

Ludwig van Beethoven Sonatas para piano e violino nº 1 em Ré 
maior, op.12; nº 2 em Lá maior, op.12; nº 3 em Sol maior, op.12; nº 7 
em Dó menor, op.30

A Integral das Sonatas para piano e violino de Beethoven, que percorre a 
temporada, cruza  -se com o ciclo dedicado aos 250 anos do compositor. 
O pianista Pedro Costa é vencedor de competições como o Concurso de 
Interpretação do Estoril, o Concurso Louis Spohr para Acompanhamento de 
Lied (Alemanha) e o Concurso New Tenuto (Bélgica). Neste terceiro recital 
da Integral, o violinista é Daniel Abrunhosa, antigo aluno do Conservatório 
de Música do Porto e formado posteriormente nas Escolas Superiores de 
Música do Porto e de Lübeck, na Alemanha. Concluiu o Mestrado sob a 
orientação do prestigiado violinista Daniel Sepec. Foi laureado do Prémio 
Jovens Músicos e tem-se apresentado tanto em música de câmara como 
integrado em várias orquestras.€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

A DÉCIMA
BEETHOVEN 2020

26.09 
sábado

16:30 
sala 2

WORTEN DIGITÓPIA

Pierre Henry A décima sinfonia de Beethoven 

A décima sinfonia que Beethoven nunca escreveu foi imaginada por Pierre 
Henry, em 1979, a partir das nove que realmente formam o catálogo de 
sinfonias mais famoso da história. Compositor francês, Henry esteve na 
linha da frente das novas formas de expressão musical em meados do 
séc. XX – trabalhou com Pierre Schaeffer, pioneiro da electroacústica e 
da música concreta, e foi autor da primeira peça de música concreta a 
figurar num filme, no início dos anos 50. A sua influência é tal que já foi 
apelidado de “avô do techno”. Um concerto especial da Digitópia, a pla-
taforma da Casa da Música dedicada à criação e difusão de música em 
suporte tecnológico.

ENTRADA LIVRE
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MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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1ª PLATEIA € 27 

2ª PLATEIA € 24

3ª PLATEIA € 22

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

A NONA 
DE BEETHOVEN

sinfónica

26.09  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ORFEÓ CATALÀ
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
SUSANNA ANDERSSON soprano 
SANTIAGO BALLERINI tenor
JOANA VALENTE meio-soprano
ANDRÉ BALEIRO barítono

Friedrich Cerha Paráfrase sobre o início  
da Nona Sinfonia de Beethoven 
(estreia em Portugal)

Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 9, “Coral”

No ano em que Beethoven tem um espaço especial na programação da Casa da 
Música, eis uma estreia em Portugal: a Paráfrase sobre o início da Nona Sinfonia, 
com a assinatura de Friedrich Cerha. O compositor austríaco não ficou entusias-
mado com a encomenda da Orquestra da Gewandhaus para escrever uma peça a 
ser tocada antes da Nona. Mas não conseguiu fugir aos sons em transformação na 
sua imaginação, e o primeiro tema da sinfonia deu origem a esta nova obra escrita 
em 2010. Com a presença do centenário Orfeó Català, uma formação que se tem 
dedicado não só à música erudita, mas também aos sons tradicionais da Catalunha, 
a noite encerra com uma das obras-primas mais célebres da história da música, a 
Nona Sinfonia de Beethoven e a sua “Ode à Alegria”.

BEETHOVEN 2020

FORA DE SÉRIEINTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

27.09 
domingo

12:00 
sala 
suggia

DOUGLAS BOSTOCK direcção musical

Percy Grainger Marching Song of Democracy
David Maslanka Traveler
Yasuhide Ito That, which He taught us …
Vaclav Nelhybel Sand – Silence – Solitude
Johannes Stert Bachseits

Inspirado por uma visita à Exposição Universal de Paris em 1900, Percy 
Grainger escreveu Marching Song of Democracy com o intuito de transcre-
ver musicalmente a ideia de uma humanidade unida a cantar em marcha 
o orgulho por si própria. Ligado também a um princípio humanista e de 
esperança, o compositor japonês Yasuhide Ito reflecte sobre o problema 
da guerra que ameaça todas as nações numa obra com texto escrito em 
páli, a antiga língua indiana próxima daquela que seria falada por Buda. 
Dirigido pelo maestro inglês Douglas Bostock, o concerto inclui uma obra 
de Johannes Stert inspirada na Chacone em Ré menor para violino de Bach.

€ 10

Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 

Sénior 15%

LEGADOS E DOAÇÕES

São variadíssimos os modos como se pode envolver e contribuir para a  
Casa da Música em benefício das futuras gerações. 
Seja através da entrega de um bem que seja útil à missão da Casa da Música  
ou de uma doação pecuniária para um fim específico, está nas suas mãos  
transformar a sua vontade em experiências de vida enriquecedoras.
Considere a Casa da Música quando tomar decisões sobre o seu património, 
deixando o seu nome ligado à Casa da Música para sempre.
Cada doação ajuda a inspirar mais pessoas e a contribuir para o dinamismo  
do programa artístico e educativo, razão de ser da Casa da Música.
Faça do seu legado uma parte da Casa da Música. O seu apoio faz a diferença.

Para mais informações contactar Luísa Bessa 
lbessa@casadamusica.com 
Reservas  220 120 201



outubro“O propósito da  
música não é exprimir 
sentimentos mas sim 
exprimir música”

PIERRE BOULEZ
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1ª PLATEIA € 26

2ª PLATEIA € 23

3ª PLATEIA € 21

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

A SAGRAÇÃO 
DA ORQUESTRA

sinfónica20º ANIVERSÁRIO DA SINFÓNICA

02.10  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

Daniel Moreira Concerto para orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Maurice Ravel Bolero
–
Igor Stravinski A Sagração da Primavera

A comemoração dos 20 anos da formação sinfónica da Orquestra é uma celebração 
da própria orquestra e daquilo que só ela nos pode dar. O programa escolhido para 
este concerto ilustra-o com a estreia de uma obra de Daniel Moreira que dá voz a 
vários solistas e cria diálogos entre estes e a orquestra. Poucas composições sinfóni-
cas são tão famosas como o Bolero de Ravel, considerado um verdadeiro tratado de 
orquestração. O seu carácter ritual e quase hipnótico representa na perfeição uma 
dança sedutora que Ravel imaginou para a famosa bailarina russa Ida Rubinstein. 
A segunda parte do concerto é preenchida pela Sagração da Primavera. Estreada 
em 1913 com grande escândalo, a obra mais célebre de Stravinski tornou-se um 
marco de virtuosismo para as orquestras de todo o mundo, sendo hoje em dia uma 
obra favorita das salas de concerto.

FORA DE SÉRIE

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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PRÉMIO JOVENS
MÚSICOS/ANTENA 2

06.10 
terça

19:30 
sala 2

QUARTETO TEJO
ANDRÉ GAIO PEREIRA violino
TOMÁS SOARES violino
SOFIA SILVA SOUSA viola
BEATRIZ RAIMUNDO violoncelo

Nuno Lobo nova obra para quarteto de cordas
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Restante programa a anunciar

O Quarteto Tejo teve origem nas margens do rio que lhe dá o nome, em 
Belém, e é formado por músicos que vivem actualmente no estrangeiro. 
Após um encontro num curso de música em que experimentaram o en-
tusiasmo pela possibilidade de abordar a música sem barreiras formais, 
em experimentar diferentes sentimentos e ideias, decidiram formar o 
grupo. Na qualidade de Vencedor do Nível Superior – Música de Câmara 
do Prémio Jovens Músicos, o Quarteto Tejo faz a sua estreia na Casa da 
Música, incluindo no programa a estreia mundial de uma obra do Jovem 
Compositor em Residência na Casa da Música em 2020, o portuense 
Nuno Lobo. 

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2019  
MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

CAFÉ CASA DA MÚSICA 

Para mais informações consulte:  
www.casadamusica.com/cafe

O Café é um ponto de encontro entre pessoas que procuram convívio e 
boa música e têm gosto em relacionar-se com a Casa e os músicos que 
por ela passam. O seu palco 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 que podem vir a marcar a 
música do futuro. É também um espaço privilegiado para o contacto com 
os artistas, que ali se encontram 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 conforto para qualquer refeição ao longo do dia.



“De longe, o maior virtuoso do sheng” 
LESLEY VALDES

300  

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

VENTOS 
DO ORIENTE

09.10  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
WU WEI sheng

Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune 
Bernd Richard Deutsch Phaenomena, concerto para  
sheng e orquestra 
(estreia em Portugal)

–
Toru Takemitsu How Slow the Wind
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo 

Quando o Ocidente e o Oriente se juntam na música, o resultado pode ser surpreen-
dente. Wu Wei é um músico consagrado que reinventou a forma como se toca sheng, 
um milenar instrumento de sopro chinês. Começou a vida musical na tradicional 
orquestra chinesa mas a viagem para estudar em Berlim permitiu-lhe levar o sheng 
para a música contemporânea, criar novas técnicas e integrar o instrumento em 
espaços que ainda não tinham sido conquistados. A obra Phaenomena, do austría-
co Bernd Richard Deutsch, é agora ouvida pela primeira vez em Portugal e alia o 
sheng à orquestra. O concerto inicia-se com uma peça emblemática de Debussy, 
alguém que se inspirou fortemente nas sonoridades vindas do Oriente, e inclui uma 
obra do japonês Toru Takemitsu construída em ciclos que se vão transformando 
lentamente, como ondas do mar ou o vento.

FORA DE SÉRIE 

W
U

 W
EI
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1ª PLATEIA € 19

2ª PLATEIA € 16

3ª PLATEIA € 14

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

barroca

BACH & TELEMANN

10.10  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
RACHEL PODGER violino e direcção musical 
PEDRO CASTRO oboé

Johann Sebastian Bach Suite nº 1 para orquestra em  
Dó maior, BWV 1066 

Georg Philipp Telemann Sonata em Fá menor, TWV 44:32
Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia nº 1 em Sol maior, Wq.182
–
Johann Sebastian Bach Suite nº 2 para violino e orquestra em  
Lá menor, BWV 1067

Georg Philipp Telemann Concerto em Si bemol maior, TWV 44:43
Johann Sebastian Bach Duplo concerto para violino e oboé em  
Dó menor, BWV 1060R 

O aguardado regresso de Rachel Podger à direcção da Orquestra Barroca. A acla-
mada violinista e maestrina é fundadora e Directora Artística do Brecon Baroque 
Festival e tem uma carreira artística de altíssimo nível, com dois Gramophone 
Awards, um Diapason d’Or de l’Année e um prémio da BBC Music Magazine, entre 
muitos outros. O programa parte da relação próxima entre três compositores 
incontornáveis do século XVIII: J. S. Bach e Telemann, dois mestres do Barroco, e 
ainda Carl Philip Emanuel Bach, afilhado de Telemann e uma figura essencial na 
transição do estilo Galante para o Classicismo. De destacar a célebre Suite nº 2 de 
Bach, com uma escrita extremamente virtuosística para flauta que, neste concerto, 
será executada pelo violino de Rachel Podger.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto  
por FERNANDO  
MIGUEL JALÔTO

CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA



304  ORQUESTRA 
SINFÓNICA 

DA ESMAE
11.10  
domingo

18:00  
sala suggia

PETER RUNDEL direcção musical

Oliver Messiaen Sinfonia Turangalîla  

 “A mais melódica, mais calorosa, mais dinâmica e mais colorida de todas as minhas 
obras”. Foi com estas palavras que Messiaen descreveu a sua grandiosa Sinfonia 
Turangalîla, inspirada na lenda de Tristão e Isolda. Também considerada pelo autor 
como uma “canção de amor”, tema central e recorrente ao longo da obra, a Sinfonia 
foi encomendada por Serge Koussevitzky para a Orquestra Sinfónica de Boston 
e estreada sob a direcção de Leonard Bernstein. Tendo na utilização do piano um 
carácter concertante, é uma das mais inovadoras criações do século XX ao nível 
do ritmo e do timbre, sendo de destacar uma paleta sonora surpreendente de 
onde sobressaem múltiplos instrumentos de percussão, a influência do Oriente e 
as etéreas ondas Martenot.

€ 10

Cartão Amigo 25%
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OUTONO EM JAZZ

O Outono em Jazz tem marcado o panorama dos festivais de jazz nacionais, com 
uma visão aberta que lhe permite receber as mais variadas correntes deste género, 
sempre com um foco na improvisação e nas propostas inovadoras. O alinhamento 
da sua oitava edição será conhecido oportunamente, mas a programação dos 
anos anteriores dá pistas para o que podemos esperar em 2020: das figuras mais 
inspiradoras do jazz actual ao funk, passando pelos cruzamentos com a soul, o hip 
hop ou a música popular brasileira.

MECENAS OUTONO EM JAZZ
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TROMPAS LUSAS
10º ANIVERSÁRIO

MÚSICA DE CÂMARA

13.10 
terça

19:30 
sala 2

JOSÉ BERNARDO SILVA trompa
BRUNO RAFAEL trompa
NUNO COSTA trompa
HUGO SOUSA trompa

Jukka Harju Fanfare Emma 
Kerry Turner Três andamentos para quarteto de trompas
Eurico Carrapatoso Voo aos Ventos 
Kerry Turner The Cabash of Tetouan
Vítor de Faria Zeca

Desde a sua estreia em 2010, o quarteto Trompas Lusas tem-se revelado 
um dos agrupamentos mais dinâmicos no panorama da música de câ-
mara em Portugal. O programa deste recital inclui abordagens de estilos 
bastante contrastantes e várias surpresas. Entre estas destaca-se uma 
obra de Kerry Turner inspirada numa experiência quase alucinogénica 
num Casbá labiríntico de Marrocos, música de Eurico Carrapatoso que 
junta o quarteto de trompas a um solista, e Zeca de Vítor de Faria, escrita 
especialmente para as Trompas Lusas.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

IMAGENS
SINFÓNICAS

17.10  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RYAN WIGGLESWORTH direcção musical 
SOPHIE BEVAN soprano

Olivier Messiaen Chronochromie
Henri Dutilleux Correspondances 
(estreia em Portugal)

–
Claude Debussy Images

 “Como longos ecos que de longe se confundem/numa tenebrosa e profunda uni-
dade,/vasta como uma noite e como a claridade,/Os perfumes, as cores e os sons 
se respondem”. É assim que Baudelaire descreve a mistura de sentidos no poema 
Correspondances. A peça de Dutilleux emprega o termo nessa acepção e também 
em alusão à escrita de cartas, mas a sinestesia e o poder simbólico percorrem todas 
as peças deste programa. Desde logo o denunciam as sugestivas Imagens com 
que Debussy evoca cenários diversos (incluindo o célebre tríptico Ibéria, alusivo a 
Espanha), mas também Chronochromie, uma das peças mais ilustrativas da lingua-
gem de Messiaen. Nesta obra de um músico que se assumiu “ornitólogo e ritmista”, 
a “cor do tempo” é revelada a partir de um mundo feito de pássaros, montanhas e 
tempo abstracto e imutável.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por JOSÉ OLIVEIRA 
MARTINS

SÉRIE DESCOBERTAS 

“Bevan tem um absoluto controlo nas 
frases longas, com tudo que aquilo que 

é necessário para cada momento” 
THE ARTS DESKS 

S
O

P
H

IE
 B

EV
A

N



312

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

18.10 
domingo

12:00 
sala 
suggia

DOUGLAS BOSTOCK direcção musical
VASCO DANTAS ROCHA piano

Frank Ticheli Blue Shades
George Gershwin Rhapsody in Blue 
Philip Sparke Dance Movements

Foi para uma banda de jazz que George Gershwin escreveu a famosíssima 
Rhapsody in Blue, em 1924 – a orquestra liderada por Paul Whiteman. A 
perfeição da obra dá-lhe a flexibilidade de se adaptar aos mais diversos 
arranjos, do piano solo à grande orquestra, misturando elementos do jazz 
e da música clássica. A Banda Sinfónica Portuguesa convida o jovem e 
premiado pianista português Vasco Dantas Rocha para se apresentar 
como solista nesta obra-chave da música norte-americana.  O programa 
evoca ainda o período de ouro das big bands através da partitura de Frank 
Ticheli e as múltiplas influências do estilo popular que nos traz a música 
de Philip Sparke.  

€ 10

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

PORQUE OS 
CONCERTOS SÃO 

PARA SEREM OUVIDOS
Se tem problemas auditivos, sempre que comprar um  
bilhete para assistir a um espectáculo na Sala Suggia  
ou na Sala 2 da Casa da Música, peça um lugar que  
esteja abrangido pelo sistema de anel magnético.
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

remix & coro

REMIX VINTAGE
2Oº ANIVERSÁRIO REMIX ENSEMBLE

20.10  
terça

19:30  
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 
WORTEN DIGITÓPIA electrónica

Francesco Filidei Requiem
(estreia mundial; encomenda Casa da Música,  
Ensemble Intercontemporain e Métaboles)

–
Olga Neuwirth Construction in Space

São 20 anos dedicados a mostrar o que de melhor se faz na música dos nossos dias 
e as grandes composições do século XX. O Remix Ensemble apresentou já cerca 
de uma centena de obras em estreia mundial, mas não ficou por aqui: fez as malas 
e tocou por toda a Europa, afirmando-se como um dos principais ensembles de 
música contemporânea. No concerto em que assinala o seu aniversário, o Remix 
Ensemble conta com o apoio do Coro Casa da Música para apresentar, uma vez 
mais, música nunca antes ouvida: o Requiem de Francesco Filidei. O compositor 
italiano tem como linha condutora do seu trabalho uma proposta singular: imagi-
nar música que perde o elemento sonoro. A noite de celebração inclui uma obra 
de Olga Neuwirth criada precisamente no ano de fundação do Remix Ensemble e 
que permite experimentar os efeitos surpreendentes da espacialização sonora, ao 
distribuir 4 solistas, 4 grupos instrumentais e electrónica em tempo real.



“[Diana Tishchenko] tem o poder de  
hipnotizar o público com o seu gesto 

largo e uma personalidade forte” 
THE STRAD 

316

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

sinfónica 

VIOLINO VIRTUOSO

23.10  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ELIAHU INBAL direcção musical 
DIANA TISHCHENKO violino

Felix Mendelssohn Concerto para violino e orquestra
–
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

Com uma extensa carreira de mais de cinco décadas, o prestigiado maestro Eliahu 
Inbal é uma referência internacional na interpretação de Chostakovitch, tendo gra-
vado a integral das suas sinfonias. Neste concerto leva-nos a percorrer a 11ª Sinfonia 
do compositor russo, uma obra impressionante que tem como ponto de partida a 
Revolução Russa de 1905 e o esmagamento do povo pelas forças do Czar, indife-
rentes aos apelos por melhores condições de vida; ou talvez fosse uma referência 
dissimulada à sangrenta invasão da Hungria, um ano antes, menos agradável para 
o poder soviético. Para interpretar o Concerto para violino de Mendelssohn, a Casa 
da Música recebe uma estrela em ascensão: Diana Tishchenko, jovem violinista que 
já conquistou importantes prémios internacionais, como o Concurso Internacional 
Long-Thibaud-Crespin de Paris, e tem tocado com as principais orquestras europeias.

SÉRIE CLÁSSICA
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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LOUIS LORTIE
ciclo piano fundação EDP

24.10  
sábado

18:00  
sala suggia

Beethoven-Liszt Quinta Sinfonia
Beethoven-Liszt An die ferne Geliebte 

O franco-canadiano Louis Lortie é considerado um dos pianistas mais versáteis do 
mundo, explorando um repertório que percorre várias épocas. Na sua estreia na Casa 
da Música, apresenta um recital inteiramente dedicado às famosas transcrições 
do virtuose húngaro Liszt. Utilizadas com o intuito de divulgar a literatura de outros 
compositores mas também como uma forma de demonstrar os recursos virtuosos 
dos intérpretes, as transcrições de Liszt tiveram um grande impacto no catálogo 
pianístico. Entre cerca de 400 partituras, as nove sinfonias de Beethoven desta-
cam-se por se encontrarem entre as “peças mais exigentes algumas vez escritas”. 
O programa inclui ainda a transcrição do comovente ciclo de canções An die ferne 
Geliebte, precursor dos grandes ciclos de Schubert e Schumann. 

1ª PLATEIA € 24

2ª PLATEIA € 21

3ª PLATEIA € 19

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

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“Lortie é dotado de uma técnica  
sólida e brilhante, muitas ideias de  
interpretação e bravura suficiente” 

THE SEATTLE TIMES 



320 sinfónica

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

CHOSTAKOVITCH
COMENTADO

CONCERTO COMENTADO
25.10  
domingo

12:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ELIAHU INBAL direcção musical 
concerto comentado por GABRIELA CANAVILHAS

Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

Em Janeiro de 1905, uma marcha pacífica por melhores condições de vida para 
o povo, em direcção ao Palácio de Inverno do Czar, acabou num massacre. O pai 
de Chostakovitch foi um dos manifestantes presentes entre a multidão, pelo que 
o compositor conviveu com os relatos desses acontecimentos. “O Ano de 1905”, 
título desta sinfonia, faz alusão a esse Domingo Sangrento e à primeira Revolução 
Russa de 1905, dando voz ao povo com melodias tradicionais e revolucionárias. A 
obra impressiona pela descrição vívida do massacre e do campo repleto de corpos 
sobre a neve. Foi tão apreciada pelas autoridades soviéticas que estas atribuíram 
ao compositor a maior honra possível: o Prémio Lenine. Mas há quem diga que 
na mente de Chostakovitch estava também um outro acontecimento, camuflado 
sob esta descrição histórica: o esmagamento da revolta húngara de 1956, um ano 
antes da composição.

€ 11 

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

Cartão Continente: na compra  
de um bilhete para adulto, oferta 
de duas entradas para menores 
de 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE



QUARTETO 
DE CORDAS 

DE MATOSINHOS
27.10 
terça

19:30 
sala 2

Ludwig van Beethoven Quarteto de cordas nº 16  
em Fá maior, op.135 

Claude Debussy Quarteto de cordas em Sol menor, op.10 

A formação mais apreciada da história da música de câmara é, sem dúvi-
da, o quarteto de cordas. A sua capital: Viena de Áustria. Por lá passaram 
compositores como Haydn, Mozart e Beethoven, este último tido como o 
grande revolucionário do género. O Quarteto de Cordas de Matosinhos 
apresenta o derradeiro quarteto de Beethoven, escrito cinco meses antes 
da sua morte. Já numa França a preparar-se para outras revoluções que 
viriam com a aurora do século XX, Debussy procurou escrever um quarteto 
na melhor tradição do género. As suas inovações harmónicas, contudo, 
deram um rasgo de modernidade a esta obra escrita a par do Prelúdio à 
sesta de um fauno, marcando a sua passagem para a maturidade e dando 
os primeiros ares do chamado Impressionismo musical.

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA DE CÂMARA

APOIO INSTITUCIONAL
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

BEETHOVEN
COM BRIO

31.10  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical 

Jörg Widmann Con Brio
Michael Gordon Rewriting Beethoven’s Seventh Symphony 
(estreia em Portugal)

–
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 7

A Sétima de Beethoven não deixa ninguém indiferente. Richard Wagner caracte-
rizou-a como “apoteose da dança”, referindo-se à vivacidade rítmica contagiante 
que a percorre. Já no nosso século, Jörg Widmann apontou à Sétima, como à 
Oitava, uma “fúria e insistência rítmica” que procurou espelhar na peça Con Brio, 
baseada em ideias dos andamentos rápidos dessas sinfonias e partindo da mesma 
instrumentação. A peça de Michael Gordon lança um desafio ainda mais peculiar: 
“E se alguém, durante a escrita de uma peça para orquestra, tropeçasse por acaso 
no mesmo material que Beethoven usou? E se utilizasse inconscientemente esse 
material durante a escrita da sua nova peça?” – perguntas às quais o público por-
tuguês terá a primeira oportunidade de responder.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por DANIEL MOREIRA

SÉRIE DESCOBERTAS 

ST
EF

A
N

 B
LU

N
IE

R

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN



“Uma palavra e  
tudo está perdido;  
uma palavra e  
tudo está salvo”

ANDRÉ BRETON

novembro



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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À VOLTA DO
BARROCO 

O festival À Volta do Barroco chega à sua 15ª edição mantendo o princípio que lhe 
deu forma desde 2005: dar a ouvir a música do Barroco, a que veio imediatamente 
antes ou depois, e ainda a música mais recente que é produto da influência daquele 
período histórico. Em Ano França, surge naturalmente a oportunidade para privile-
giar um país que se assumiu como um dos centros culturais do ocidente naquela 
época. Assim, a música na luxuosa corte de Versalhes é o tema único de um recital 
de piano, pelo convidado Alexandre Tharaud. Numa viagem através dos tempos, o 
Coro Casa da Música procura as origens do contraponto na escola de Notre Dame 
para depois se focar na obra de outro nome grande do Barroco francês, Marc-
-Antoine Charpentier. Em dois concertos partilhados, a Orquestra Barroca e o Remix 
Ensemble cruzam o Barroco com música dos séculos XX e XXI, passando por Bach, 
Rameau, Messiaen e Manoury. O festival recebe ainda como convidado o Ensemble 
Allettamento e encerra em grande com música coral-sinfónica do genial Mozart.

01–14 novembro



330  coro

PRECES 
DE SALVAÇÃO

À VOLTA DO BARROCO

01.11  
domingo

18:00  
sala suggia

CORO CASA DA MÚSICA
LÉO WARYNSKI direcção musical 

Pérotin Viderunt Omnes
Canto Gregoriano Intróito da Missa dos Mortos 
Marc-Antoine Charpentier Missa dos Mortos, H.7;  
Salve Regina; Transfige, dulcissime Jesu 
Philippe Hersant Salmo 130 para coro a 6 vozes,  
viola da gamba e órgão 

Artista muito requisitado pela “precisão, audácia e sensibilidade”, Léo Warynski é 
um dos maestros corais franceses mais aclamados da actualidade. Dirige com o 
mesmo entusiasmo e à-vontade o repertório de várias épocas da história da música 
ocidental. A sua estreia à frente do Coro Casa da Música é assinalada com obras 
que comemoram o Ano França e nos levam aos tempos áureos da célebre escola 
de Notre Dame de Paris com Pérotin, passando pela música coral do prestigiado 
compositor barroco Charpentier e desembarcando na contemporaneidade religiosa 
do premiado Philippe Hersant. 

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

MECENAS MÚSICA CORAL

“[Léo Warynski é] um artista  
carismático em plena ascensão”  

CLASSICA
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A CASA DA MÚSICA
É MEMBRO DA ECHO

 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 oportu-
nidade 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.

ENSEMBLE
ALLETAMENTO

O TRIUNFO DO DIÁLOGO

À VOLTA DO BARROCO

03.11
terça

19:30 
sala 2

MARIO BRAÑA violino
ELSA PIDRE violoncelo

Giovanni Battista Cirri Duo em Sol maior, op.1 nº 3
  Giovani Maria Bononcini Arie, correnti..., op.4 
 Arcangelo Corelli Sonata, op.5 nº 9
Giuseppe Valentini Alletamento per camera, op.8 nº 4
Carlo Tessarini Alletamento da camera, em Sol maior, op.3 nº 2
 Giovanni Benedetto Platti Ricercare nº 1
 Giovanni Battista Cirri Duo em Sol maior, op.12 nº 4

O Ensemble Allettamento estreia-se na Casa da Música com um programa 
que percorre a evolução do repertório para violino e violoncelo ao longo 
dos séculos XVII e XVIII. Inteiramente dedicado a compositores italianos, 
o recital inclui obras que demonstram os diferentes discursos e dinâmicas 
que surgiram entre os dois instrumentos no período Barroco. Formado 
por Mario Braña e Elsa Pidre, o projecto retira o nome dos Allettamenti da 
camera de Valentini e Tessarini, das primeiras obras escritas especifica-
mente para esta formação. A ligação com o público é um dos objectivos 
do ensemble, que é assim marcado pela procura de “allettare” – agradar, 
seduzir e mover os afectos do ouvinte. O Ensemble Allettamento foi 
premiado no Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón e tem 
recebido os aplausos da crítica e do público. 

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores e 
estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA 

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

MEMBROS DA ECHO
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
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SINFONIA TITÃ

06.11  
sexta

21:30  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical 

Gustav Mahler Sinfonia nº 1

Embora seja a primeira sinfonia de Mahler, a Sinfonia em Ré maior é uma obra 
de plena maturidade artística e desafiante técnica orquestral. O mundo sonoro 
tipicamente mahleriano encontra-se aqui já bem presente: o carácter narrativo 
da música; o intenso deambular entre extremos emocionais, entre banalidade 
quotidiana e transcendência, entre morte e euforia, entre tragédia e grotesco; a 
coexistência de idiomas musicais contrastantes, da música popular à polifonia 
mais rigorosa, passando por música militar, de salão, de feira e de circo. A par de 
uma profunda imersão na Natureza, nesta sinfonia Mahler explora também uma 
dimensão cultural e intelectual sem precedentes, incluindo inúmeras referências 
à poesia, à literatura e à filosofia do seu tempo.1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA

G
U

ST
A

V
 M

A
H

LE
R

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

ALEXANDRE
THARAUD

À VOLTA DO BARROCO

07.11  
sábado

18:00  
sala suggia

Jean-Baptiste Lully Marche de Turcs
Jean-Philippe Rameau Prélude da Suite em Mi; Le Rapel des oiseaux
D’Anglebert Passacaille d’Armide de Lully; Chaconne de Phateon de Lully; 
Prélude da Segunda Suite

François Couperin La logivière; Les Calotins; Les Barricades mystérieuses; 
Les ombres errantes; Le Carrillon de Chitére; Le tic toc ou Les Maillotins

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer Marche des Chythes
Marc-Antoine Charpentier Prélude (excerto do Te Deum)
Claude-Bénigne Balbastre Air de l’Ouverture des Paladins  
(segundo Rameau); La Suzanne

Jean-Philippe Rameau Suite em Lá (excertos)

Um recital que celebra a música na Corte de Versalhes. Artista exclusivo da editora 
Erato, Alexandre Tharaud é uma figura singular da música clássica e um expoente 
do pianismo francês. A sua discografia conta mais de 25 títulos a solo e percorre 
repertórios desde o Barroco ao século XX – a maior parte dos quais premiada pela 
imprensa especializada. Neste concerto inserido no festival À Volta do Barroco, 
Tharaud presta tributo a compositores associados às cortes dos reis Luís XIV, XV 
e XVI de França, um programa que deu forma também ao disco Versailles, editado 
há precisamente um ano.

ciclo piano fundação EDP

CICLO BARROCO BPI

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“Alexandre Tharaud é um pianista  
envolvente e cheio de carácter” 

THE GUARDIAN
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1ª PLATEIA € 19

2ª PLATEIA € 16

3ª PLATEIA € 14

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

SUITE DE BACH
remix & barroca

08.11  
domingo

18:00  
sala suggia

1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

PETER RUNDEL direcção musical 

WORTEN DIGITÓPIA electrónica

ASHOT SARKISSJAN violino 

Nuno Lobo nova obra para ensemble

(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Philippe Manoury B Partita, para violino, ensemble e electrónica 
(estreia em Portugal)

 

2ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical 

Johann Sebastian Bach Suite para orquestra nº 4, em Ré maior

No período Barroco, Suite ou Partita era um conjunto de danças unidas numa obra 
única e que não se destinava a ser dançada, sendo escrita antes de tudo para ser 
ouvida. Bach escreveu peças deste género para instrumentos a solo como o violino, 
o violoncelo ou o alaúde, mas também para orquestra. O compositor francês Philippe 
Manoury inspirou-se na ideia de diversidade e liberdade que está associada a esta 
forma e escreveu partitas dedicadas a instrumentos de cordas. Composta em 2016, 
a B Partita junta violino, electrónica e ensemble e é dedicada a Pierre Boulez, mestre 
de Manoury e grande referência da música francesa. O concerto inicia-se com a 
estreia mundial de uma obra encomendada a Nuno Lobo, Jovem Compositor em 
Residência na Casa da Música em 2020.

À VOLTA DO BARROCO

PORTRAIT PHILIPPE MANOURY  VII CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

remix & barroca

MÚSICA LUMINOSA

10.11  
terça

19:30  
sala suggia

1ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical 

Jean-Philippe Rameau Abertura de Zoroastre 
Jean-Féry Rebel Les Eléments

2ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
ESTÁGIO DE ORQUESTRA ESMAE
PETER RUNDEL direcção musical 
JONATHAN AYERST órgão eléctrico

Gérard Grisey Sortie vers la lumière du jour 
(estreia em Portugal)

Olivier Messiaen Les offrandes oubliés

A Orquestra Barroca e o Remix Ensemble reúnem-se num concerto partilhado 
inteiramente dedicado à música francesa, interpretando artistas que desafiaram as 
convenções da sua época. O concerto inicia-se com a abertura da ópera Zoroastre 
de Rameau, em que o compositor introduziu um grande número de inovações. Ao 
ouvirmos os primeiros compassos da obra seguinte, bem poderíamos estar perante 
um número do catálogo do Remix Ensemble. Na verdade, trata-se de uma peça com 
quase três séculos do revolucionário Rebel que retrata a criação do mundo e inclui 
um arrojado cluster inicial que ainda hoje nos espanta. Na segunda parte, depois 
das sonoridades aliciantes da música espectral de Grisey, o concerto encerra com 
uma meditação para orquestra de Messiaen marcada pela profunda religiosidade e 
em que o eterno se torna quase palpável. Les offrandes oubliées foi a primeira obra 
publicada pelo compositor quando contava apenas 22 anos, e deixou imediatamente 
claro que estávamos perante um criador singular, livre de qualquer corrente e que 
se revelaria imensamente influente.

À VOLTA DO BARROCO
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CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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1ª PLATEIA € 27

2ª PLATEIA € 24

3ª PLATEIA € 22

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

sinfónica

MISSA DA
COROAÇÃO

14.11  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical 
CHRISTINA LANDSHAMER soprano
ANA CALHEIROS contralto
JOÃO TERLEIRA tenor
FRANCISCO REIS baixo

Wolfgang Amadeus Mozart Funeral Maçónico
Wolfgang Amadeus Mozart Missa da Coroação
–
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 41 em Dó maior, Júpiter

A imaginação e a genialidade de Mozart dominam este concerto que junta a Sinfónica, 
o Coro e quatro solistas a um dos grandes maestros da actualidade. Destaque, desde 
logo, para a Missa da Coroação, uma obra coral-sinfónica escrita em 1779 para a 
Catedral de Salzburgo, onde terá sido apresentada pela primeira vez nas celebra-
ções da Páscoa. A Missa acabaria por tornar-se a música escolhida para coroações 
imperiais e reais. Este concerto começa com uma das peças mais ilustrativas da 
associação de Mozart à Maçonaria e encerra com a célebre Sinfonia Júpiter, aquela 
com que o compositor se despede das grandes obras para orquestra. Na primeira 
biografia de Mozart, publicada em 1828, Georg Nikolaus von Nissen não hesitou em 
afirmar que “a sua Grande Sinfonia em Dó, com a fuga final, é verdadeiramente a 
primeira de todas as sinfonias. Em nenhuma obra musical o toque divino do génio  
brilha mais e de forma mais bela”.

À VOLTA DO BARROCO

FORA DE SÉRIE · CICLO BARROCO BPI 
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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SORAIA CARDOSO

19.11 
quinta
+
20.11
sexta

20:00 
restaurante

FRANCISCO MORAIS piano 
FRANCISCO FERREIRA violino
TIAGO AZEVEDO SILVA violoncelo

Beethoven é unanimemente considerado um dos grandes génios da História 
da Música, a grande figura que abre um novo capítulo na transição do 
Classicismo para o Romantismo. Incontestavelmente famoso pela sua obra 
musical, também o seu “génio” pessoal se reveste de histórias (e estórias) 
controversas e irresistíveis que lhe conferem um perfil muito particular, 
único na história da música. Irreverente, visionário, intratável, possessivo, 
sensível, arrogante... São alguns dos atributos que, aqui e ali, perpassam 
por inúmeras biografias do compositor. Mas quem foi Beethoven? Ou 
melhor: como foi Beethoven? Além da sua música, as cartas que escreveu 
permitem-nos chegar um pouco mais perto de diferentes momentos da 
sua vida. Pelas suas próprias palavras, é possível descortinar de forma 
mais verdadeira como foi Beethoven.

17.11 
terça

19:30 
sala 2

A emoção que Soraia Cardoso imprime a cada palavra não deixa ninguém 
indiferente. Com um timbre quente e a alma recheada de fado, é uma das 
grandes promessas da nova geração de fadistas. Em 2018 foi concorrente 
do The Voice Portugal, tendo alcançado um honroso 3º lugar. Integrou o 
elenco da Gala de Fado da Rádio Festival no Coliseu do Porto e tem can-
tado um pouco por todo o país. Recebeu o Prémio Revelação d’A Voz do 
Operário, na sua 3ª gala de fado. 

€ 47,50€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

JANTAR COM… 
BEETHOVEN

PELAS PRÓPRIAS PALAVRAS…
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

BEETHOVEN
PASTORAL

21.11  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PABLO RUS BROSETA direcção musical 

Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 6, “Pastoral”
–
Brett Dean Sinfonia Pastoral 
(estreia em Portugal)

Louis Andriessen As nove Sinfonias de Beethoven 
(estreia em Portugal)

A Sinfonia nº 6 de Beethoven, uma das mais celebradas e influentes do cânone, foi 
escrita em 1808 como uma evocação da Natureza e da vida campestre, espelhando 
as imagens e os estados de espírito que a elas associamos. Do outro lado do espe-
lho, porém, a Sinfonia Pastoral de Brett Dean, composta na viragem para o nosso 
século, avisa-nos “sobre o glorioso canto dos pássaros, a ameaça que enfrenta, a 
perda e o ruído sem alma que restará quando todos eles desaparecerem”. A fechar 
o programa em tom satírico, a peça de Louis Andriessen é uma provocação à pri-
mazia do repertório sinfónico do passado na vida concertística actual e atreve-se 
a percorrer em escassos minutos “as nove sinfonias de Beethoven”, passando pelo 
europop, pelo boogie-woogie e pelo lounge, acenando ainda ao Barbeiro de Sevilha 
a caminho da Ode à Alegria.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por JOÃO SILVA

SÉRIE DESCOBERTAS 
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INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

“Broseta deixa a música fluir sem esforço,  
deixando vir ao de cima os detalhes e os  

elementos dramáticos com claros contrastes” 
THE SUN BREAK
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1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

sinfónica

RAVEL PINTA
MUSSORGSKI

27.11  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
MATEUSZ STASTO viola

Joly Braga Santos Concerto para viola e orquestra
–
Modest Mussorgski/Maurice Ravel Quadros de uma Exposição

Depois de longas estadias em Itália, convivendo com as correntes mais avançadas 
da música europeia, em 1960 Joly Braga Santos escrevia aquela que se revelou uma 
obra-chave da música concertante portuguesa. O Concerto para viola terá aqui 
como solista o chefe de naipe das violas da Orquestra Sinfónica, Mateusz Stasto. 
A segunda parte do concerto apresenta uma das obras mais célebres da música 
russa. Partindo de sugestões de pinturas e desenhos do pintor Viktor Hartmann, 
Mussorgski descreve pela música não só as figuras e cenas representadas nos 
quadros, mas também o estado de espírito do visitante ao longo dos caminhos que 
percorre entre diferentes quadros ou salas do museu imaginário. A obra escrita 
originalmente para piano transforma-se com as cores que lhe imprime a orques-
tração brilhante de Ravel.

SÉRIE CLÁSSICA

IL
YA

 R
EP

IN
 —

 M
O

D
ES

T
 M

U
S

S
O

R
G

S
K

Y



350 sinfónica

ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS

QUADROS DE 
UMA EXPOSIÇÃO

CONCERTO COMENTADO

29.11  
domingo

12:00  
sala 
suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
concerto comentado por RUI PEREIRA

Modest Mussorgski/Maurice Ravel  
Quadros de uma Exposição

Quadros de uma Exposição de Mussorgski é uma das grandes obras-
-primas da música russa e, sendo uma peça favorita do grande público, 
constitui a mais célebre orquestração que Ravel fez de obras de outros 
autores. Partindo de sugestões das pinturas e desenhos do pintor Viktor 
Hartmann, ali se encontram figuras mitológicas como o gnomo que corre 
com as pernas deformadas ou a bruxa Baba-Yaga. Elemento distintivo desta 
obra é a Promenade, que nas suas várias versões representa o caminho 
que o visitante da exposição percorre entre diferentes quadros ou salas 
do museu imaginário. Neste concerto comentado, Rui Pereira conta as 
histórias fantásticas por detrás das imagens e da música.

28.11 
sábado

21:00 
sala 
suggia

PEDRO GUEDES direcção musical 
PERICO SAMBEAT e RICARDO TOSCANO saxofone alto
ORNETTE COLEMAN música
CARLOS AZEVEDO, PEDRO GUEDES,  OHAD TALMOR  
e GUILLERMO KLEIN arranjos

Sem a música de Ornette Coleman o jazz tinha sido outra história. A 
partir do momento em que lançou os seus álbuns revolucionários The 
Shape of Jazz to Come e Free Jazz, em 1959 e 60, um mundo novo de 
possibilidades se abriu. A extraordinária imaginação melódica e rítmica 
deste saxofonista pedia uma liberdade que precisava de explorar outros 
caminhos, e a verdade é que a sua musicalidade assume toda a negritude 
que o jazz transporta desde as raízes. A Orquestra Jazz de Matosinhos 
encontra-se com a música deste grande mestre do jazz e propõe um 
conjunto de novos arranjos para temas que são uma porta aberta para 
a intensa expressão musical dos solistas. Como convidados conta com 
dois saxofonistas de excepção. 

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

€ 11 

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

Cartão Continente: na 
compra de um bilhete 
para adulto, oferta de 
duas entradas para 
menores de 18 anos

1ª PLATEIA € 17

2ª PLATEIA € 14

3ª PLATEIA € 12

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

APOIO INSTITUCIONAL PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE



OLIVIER MESSIAEN

dezembro“Eu sou crente, portanto 
canto palavras de Deus 
para os que não têm fé”
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1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

sinfónica

HERANÇA 
DE BEETHOVEN

05.12  
sábado

18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
NICOLAS HODGES piano
WORTEN DIGITÓPIA electrónica e projecção

Nuno Lobo nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Simon Steen-Andersen Concerto para piano e orquestra 
(estreia em Portugal)

–
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 2

A Segunda Sinfonia traz já a inventividade que denuncia o génio imortal de Beethoven, 
marcando o momento crucial da sua vida em que se apercebe da irreversibilidade 
da sua surdez. Daqui para a frente partiria para campos que outros não sonharam 
desbravar. Ponto culminante de uma primeira fase do compositor e prenúncio para 
outras obras mais revolucionárias, a sinfonia é marcada por uma luta interior que 
os críticos ouviram como a imagem de um dragão ferido que se debate pela vida. 
O programa traz ainda a oportunidade de ouvir o pianista Nicolas Hodges num 
concerto que é uma autêntica experiencia multimédia, em que material audiovisual 
pré-gravado interage com a orquestra em palco a partir de um mote insólito – o som 
e a imagem de um piano de cauda a cair de uma altitude de 8 metros em câmara 
lenta, para “tematizar a beleza do destruído e do rude”.

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por DANIEL MOREIRA

SÉRIE DESCOBERTAS 
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INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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ESMAE BIG BANDBANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

06.12 
domingo

12:00 
sala 
suggia

€ 12

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

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

08.12 
terça

19:30 
sala 2

PAULO PERFEITO direcção musical

Ao longo dos anos, aquele que foi o primeiro curso superior de jazz do país 
tem alimentado o circuito nacional com músicos criativos e projectos de 
alto nível artístico. Este é o concerto em que os alunos do Curso de Jazz da 
Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo mostram a sua escrita 
para um formato exigente, a big band, apresentando-se num papel misto 
de compositores, arranjadores e intérpretes. Sem espartilhos estilísticos, 
aqui se poderá ouvir um esboço do futuro do jazz em Portugal.

FERNANDO MARINHO direcção musical

Suite Bestiarium de Appermont, Sparke, Ferran, Van der Roost,
Houben, Smith, Valencia, Alarcón e Navarro
Restante programa a anunciar

O concerto da Banda Sinfónica Portuguesa vai soltar a bicharada: peixes, 
baleias, dinossauros, caracóis, cangurus, macacos, carunchos, camaleões e 
até moscas. Originalmente escrita para banda sinfónica, a Suite Bestiarium 
é o resultado de uma encomenda a nove prolíficos e prestigiados composi-
tores internacionais que responderam à proposta para escolher um animal 
e trabalhá-lo musicalmente num andamento da suite. Estreada em 2013, 
a obra tem sido tocada por várias orquestras de sopro de todo o mundo. 

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA



358 sinfónica

RACH 3

11.12  
sexta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical 
RAFAEL KYRYCHENKO piano

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra nº 3
– 
Sergei Rachmaninoff Danças Sinfónicas

Comparar um concerto para piano e orquestra com o 2º pico mais alto dos Himalaias 
(que tem a maior taxa de fatalidade entre os alpinistas que o tentam escalar) pode 
ser bastante sugestivo do enorme desafio que é interpretar o Terceiro Concerto 
para piano de Rachmaninoff. Estamos perante um dos concertos mais difíceis de 
todo o catálogo pianístico, mas também um dos que mais rapidamente conquis-
tam o ouvinte com as suas linhas melódicas luxuriantes. Para o interpretar, conta-
mos com o multipremiado pianista português Rafael Kyrychenko, que estudou na 
Bélgica com Maria João Pires e Daniel Blumenthal. Considerado um dos grandes 
maestros da escola russa, Vassily Sinaisky regressa à Casa da Música para dirigir 
um programa da sua especialidade, inteiramente dedicado ao genial compositor 
e pianista Sergei Rachmaninoff.

1ª PLATEIA € 23

2ª PLATEIA € 20

3ª PLATEIA € 18

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

SÉRIE CLÁSSICA
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA



360 sinfónica

DANÇAS
SINFÓNICAS

CONCERTO COMENTADO
13.12  
domingo

12:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical 
concerto comentado por HELENA MARINHO

Sergei Rachmaninoff Danças Sinfónicas

As Danças Sinfónicas foram a última obra escrita por Rachmaninoff, em 1940, 
representando o seu exercício mais sofisticado de orquestração. Divididas em 
três andamentos, aos quais o compositor chegou a atribuir os títulos de Meio-Dia, 
Crepúsculo e Meia-Noite, estas Danças traduzem a sua linguagem extremamente 
melódica para um contexto ligeiramente mais modernista do que lhe é habitual. 
Com os exemplos da orquestra sob a direcção de um prestigiado maestro da escola 
russa, a musicóloga Helena Marinho apresenta os contornos da obra e prepara-nos 
para a audição de uma obra contagiante.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

€ 11 

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

Cartão Continente: na compra  
de um bilhete para adulto, oferta 
de duas entradas para menores 
de 18 anos
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PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE



O NATALMU
SIC

A
PA

RA
MÚSICA PARA 

O NATAL

15–23 dezembro

A quadra natalícia é motivo para vários concertos alusivos ao tema e ao mundo 
das crianças, como todos os anos acontece na Casa da Música. Cinderela, um 
dos contos de fadas mais célebres de sempre, preenche um concerto especial da 
Orquestra Sinfónica. Um fim de tarde luminoso do Coro Casa da Música enche-nos 
de melodias que imediatamente associamos às festividades e de outras peças que 
será certamente um prazer descobrir. O pianista francês Pierre-Laurent Aimard 
encerra a sua residência com um recital inteiramente dedicado a uma obra-chave 
para piano solo de Messiaen, uma meditação sobre a infância de Jesus. O ciclo de 
concertos de Natal fecha com chave de ouro ao som de Marc-Antoine Charpentier, 
criador de algumas das obras mais inspiradas do Barroco francês, juntando em 
palco a Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música.

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL
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PRÉMIO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
DO PORTO/CASA DA MÚSICA

MÚSICA PARA O NATAL

MÚSICA DE CÂMARA 

15.12  
terça

19:30  
sala 2

O Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto é um momento intenso da 
vida escolar desta escola centenária de ensino especializado de música, abrangen-
do alunos de todas as faixas etárias. Os mais velhos preparam-se para prosseguir 
os estudos de nível superior e, após a conquista do prémio nas suas categorias de 
instrumentos, encontram-se para um recital de laureados em que disputam entre si 
o Prémio Casa da Música. Os vencedores da edição 2020 são anunciados no final 
do ano lectivo de 2019/2020 e sobem depois ao palco da Sala 2 da Casa da Música, 
num recital que comprova a grande qualidade musical destes jovens intérpretes. 

€ 10

Cartão Amigo 80% 
Jovem 50%  
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL



366 sinfónica

CINDERELA

18.12  
sexta
21:00  
sala suggia

20.12  
domingo
18:00  
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PEDRO NEVES direcção musical 
RAQUEL COUTO narração

Sergei Prokofieff Cinderela

Um baile real, um feitiço que se quebra à meia-noite e um sapato que fica esquecido 
por uma jovem desconhecida. Esta é uma das histórias mais populares de todos 
os tempos, que tem atravessado gerações e vai sendo revisitada e imortalizada 
na literatura, na música e na pintura. Apesar de existirem várias versões da histó-
ria, Prokofieff e o cenógrafo Nikolai Volkov seguiram a versão mais convencional 
de Charles Perrault, de 1697. Iniciada em 1940, a partitura de Cinderela ficou em 
suspenso até 1944 devido à II Guerra Mundial e tudo indica que o compositor a 
terá escrito “com a intenção de tocar o coração e animar o espírito das pessoas”. 

1ª PLATEIA € 26

2ª PLATEIA € 23

3ª PLATEIA € 21

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

MÚSICA PARA O NATAL

FORA DE SÉRIE

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA



368 coro

NOITE FELIZ

19.12  
sábado

18:00  
sala suggia

CORO CASA DA MÚSICA
MÚSICOS DA ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
NILS SCHWECKENDIEK direcção musical 
FILIPE QUARESMA violoncelo
FERNANDO MIGUEL JALÔTO órgão

Pedro de Cristo O magnum mysterium 
Claude Debussy (arr. Clytus Gottwald) Des pas sur la neige 
Arvo Pärt The Deer’s Cry; Drei Hirtenkinder aus Fátima 
Georg Friedrich Händel Pifa, do Messias
Carlos Seixas Hodie nobis caelorum Rex  
–
Francis Poulenc Un soir de neige 
Jonathan Harvey The Angels 
Einojuhani Rautavaara Our joyful’st feast 
Johann Sebastian Bach Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 701
Johann Sebastian Bach Excertos do Magnificat, BWV 243a
Georg Friedrich Händel For unto us a Child is born, do Messias 
Lowell Mason Joy to the World 
John Francis Wade Adeste fideles 
Franz Xavier Gruber Noite Feliz 

O maestro Nils Schweckendiek alcançou grande prestígio como Director Artístico 
do Coro de Câmara de Helsínquia e ensina na Academia Sibelius da mesma cidade. 
De regresso ao Coro Casa da Música, dirige um programa imbuído do espírito de 
Natal: música de todas as épocas, do Renascimento ao séc. XXI, incluindo excertos 
de Bach e Händel e melodias essenciais em qualquer consoada. Esta é também a 
oportunidade para ouvir música de Debussy ou Poulenc inspirada nas paisagens 
brancas de neve, ou ainda para conhecer obras recentes, como um motete de Natal de 
Jonathan Harvey e a peça inspirada nos pastorinhos de Fátima escrita por Arvo Pärt.

1ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 12

3ª PLATEIA € 10

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

MÚSICA PARA O NATAL

MECENAS MÚSICA CORAL



370  

PIERRE-LAURENT
AIMARD

22.12  
terça

19:30  
sala suggia

Olivier Messiaen Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

Em vésperas de Natal, uma meditação sobre a infância de Jesus em 20 andamentos. 
Eis a despedida de Pierre-Laurent Aimard no âmbito da sua residência na Casa da 
Música ao longo de 2020. O aclamado pianista é uma figura-chave da música do 
nosso tempo – com apenas 16 anos, a anunciar uma promissora carreira, ganhou 
o 1º Prémio no Concurso Messiaen, o primeiro de muitos galardões. E é precisa-
mente Messiaen que Aimard reencontra neste recital preenchido por religiosidade 
profunda, naquela que é uma das mais emblemáticas obras para piano solo do 
compositor francês. A obra foi escrita para Yvonne Loriod, aluna (e futura mulher) 
de Messiaen, que mais tarde viria a ser professora de Pierre-Laurent Aimard no 
Conservatório de Paris.

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 13

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

ciclo piano fundação EDPMÚSICA PARA O NATAL

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“[Vingt Regards] encontra em Aimard, pianista  
com uma ligação de longa data à música de 

Messiaen, um dos seus intérpretes mais refinados” 
THE GUARDIAN



372  barroca

MISSA DE NATAL

23.12  
quarta

21:00  
sala suggia

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical 

Marc-Antoine Charpentier Noëls pour les instruments; Magnificat; 
Messe de minuit pour Noël

A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música sobem ao palco da Sala Suggia para 
encerrar a temporada, revisitando a obra de um dos grandes representantes do 
Barroco francês, Marc-Antoine Charpentier. Noëls pour les instruments e a Messe 
de minuit pour Noël vão buscar inspiração aos cânticos tradicionais franceses de 
Natal do século XVII, consolidando-se como dois exemplares magníficos da mestria 
do compositor. O programa inclui ainda a música de Charpentier escrita para um 
dos textos mais conhecidos da liturgia cristã, o Magnificat, um hino comovente de 
louvor à Virgem Maria. 1ª PLATEIA € 22

2ª PLATEIA € 19

3ª PLATEIA € 17

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

MÚSICA PARA O NATAL
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CICLO BARROCO BPI

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

“A direcção de Laurence Cummings  
é espirituosa e compassiva”  

THE GUARDIAN



FORA DE CASA



fora de casa376

27.06 · Vila Nova de Gaia 
ArrábidaShopping

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

18.07 · Matosinhos  
Praça Guilhermina Suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

25.07 · Maia 
Praça Dr. José Vieira  

de Carvalho
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

31.07 · Gondomar
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

04.09 · Porto
Avenida dos Aliados

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

05.09 · Porto 
Avenida dos Aliados

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

CONCERTOS
METROPOLITANOS

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS



fora de casa378

ORQUESTRA 
NO PATRIMÓNIO

Ouvir algumas das mais inspiradas páginas da música sinfónica ou as sonoridades 
únicas de uma orquestra barroca nas salas de visita das cidades portuguesas, pe-
rante belíssimas obras arquitectónicas com séculos de história – é esta a proposta 
das Orquestras no Património Urbano. Uma grande digressão nacional realizada 
por dois agrupamentos residentes da Casa da Música, a Orquestra Sinfónica e a 
Orquestra Barroca, que torna as noites de Verão ainda mais apelativas nas praças 
urbanas de norte a sul do país. Promovida pela primeira vez em 2019, com o apoio 
da Fundação “la Caixa” e do BPI, a digressão passou nesse ano pelas cidades de 
Lisboa, Braga, Évora, Mafra, Faro, Castelo Branco e Viana do Castelo, além do grande 
concerto na Avenida dos Aliados no Porto, sempre com grande adesão do público. 
Oportunamente serão conhecidas as cidades da digressão 2020.

CO-PRODUÇÃO



fora de casa380

CASA DE PARTIDA

Em 2020, a Casa da Música dá início a um programa que leva novos talentos de 
vários géneros musicais em digressão por todo o país, do Norte ao Algarve. Dando 
continuidade a uma aposta que tem acompanhado todas as temporadas, com 
concertos regulares de música de câmara, solistas, jazz, fado e guitarra portuguesa, 
cantautores, rock, pop e música de raiz tradicional, tanto na Sala 2 como no Café 
Casa da Música, chega o momento de partirmos em viagem com artistas promis-
sores, todos eles portugueses ou residentes em Portugal e com menos de 35 anos. 
O resultado são dezenas de concertos e um contributo para a profissionalização 
destes artistas, beneficiando de parcerias com uma rede de casas de espectáculos 
e festivais – além do apoio da Fundação “la Caixa” e do BPI.

CO-PRODUÇÃO



23.05 · Lisboa
Centro Cultural de Belém 

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção  
musical e piano

L. van Beethoven Abertura Leonore nº 3

L. van Beethoven Concerto para piano  

e orquestra nº 3

-

Johannes Brahms Sinfonia nº 2

03.10 · Lisboa 
Grande Auditório Gulbenkian

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

Daniel Moreira Concerto para orquestra

(encomenda Casa da Música)

Maurice Ravel Bolero

-

Igor Stravinski A Sagração da Primavera

11.10 · Colónia 
Kölner Philharmonie

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
WU WEI sheng

C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

Bernd Richard Deutsch Phaenomena, 

concerto para sheng e orquestra

-

Toru Takemitsu How Slow the Wind

Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo

13.11 · Lisboa 
Igreja de São Roque

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS cravo  
e direcção musical 
SARA BRAGA SIMÕES soprano 
MÓNICA MONTEIRO soprano
FERNANDO GUIMARÃES tenor 

Johann Sebastian Bach Suite para 

orquestra nº 4 em Ré maior, BWV 1069

-

Luigi Boccherini Stabat Mater, op.61 G.532

22.12 · Braga 
Sé Catedral

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical 

Marc-Antoine Charpentier Noëls pour  

les instruments; Magnificat; Messe de minuit  

pour Noël

fora de casa

22.09 · Hamburgo 
Elbphilharmonie

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical

Hans Zender 33 Variações sobre 33 Variações

382

DIGRESSÕES



08 janeiro

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
ANA MARIA RIBEIRO flauta
ALDO SALVETTI oboé
CARLOS ALVES clarinete
GAVIN HILL fagote
HUGO CARNEIRO trompa

H. K. Schmid Quinteto para sopros, op.28

J. M. Ropartz Duas peças

-

J. Waterson Quinteto para sopros em Fá

04 março

SOLISTAS DA ORQUESTRA  
BARROCA CASA DA MÚSICA
PEDRO CASTRO oboé 
ANDREIA CARVALHO oboé
HUGO CARNEIRO trompa natural 
JAIME RESENDE trompa natural
JOSÉ RODRIGUES GOMES fagote 

Georg Friedrich Händel Duas Árias  

para o render da guarda

Georg Philipp Telemann Abertura 

em Fá maior, TWV 44-9, “La Fortune”

Antonin Kammel Serenata em Sol maior

Georg Philipp Telemann Abertura em  

Fá maior, TWV 44-8, “La Joye”

- 

J. C. Bach Três Marchas militares

K. D. von Dittersdorf Partita III em Ré maior

Georg Philipp Telemann Abertura  

em Fá maior, TWV 44-10, “La Chasse”

01 abril

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
ÁLVARO PEREIRA violino 
ANA MADALENA RIBEIRO violino
MATEUSZ STASTO viola
NIKOLAY GIMALETDINOV violoncelo

Ludwig van Beethoven Quarteto nº 8  

em Mi menor, op.59 nº 2, “Razumovsky”

-

Dmitri Chostakovitch Quarteto nº 3  

em Fá maior, op.73

22 setembro

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSÉ BERNARDO SILVA trompa
ÁLVARO PEREIRA violino
MATEUSZ STASTO viola
MICHAL KISKA violoncelo

Joseph Haydn Divertimento a três, Hob.IV:5

J. A. Amon Quarteto com trompa em Fá maior

-

J. B. Mengal Quarteto com trompa, op.8

Luis Fiestas A (quasi) Typical Huayno

11 novembro

SOLISTAS DA ORQUESTRA BARROCA 
CASA DA MÚSICA
HUW DANIEL violino
REYES GALLARDO violino
TREVOR MCTAIT viola
FILIPE QUARESMA violoncelo

Joseph Haydn Quarteto de cordas  

em Mi bemol, op.33 nº 2, “A Piada”

-

Ludwig van Beethoven Quarteto de cordas 

em Dó menor, op.18 nº 4

02 dezembro

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
IVAN CRESPO E LUÍS GRANJO trompete
JOSÉ BERNARDO SILVA trompa
SEVERO MARTINS E NUNO MARTINS 
trombone

Isaac Albéniz Suite Espanhola

-

Ruperto Chapí Prelúdio de La Revoltosa

Gerónimo Giménez Intermedio de La Boda 

de Luis Alonso

Pablo Sorozábal La del Manojo de Rosas

Agustín Lara Granada

fora de casa384

MÚSICA DE CÂMARA NO SALÃO ÁRABE 
DO PÁLACIO DA BOLSA
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fevereiro
O Táxi 9297, filme de REINALDO FERREIRA 
(REPÓRTER X); IGOR C. SILVA música  
(Casa da Música e Philharmonie  
du Luxembourg)

abril
PHILIPPE MANOURY nova obra para 
orquestra espacializada
(Casa da Música, Musica Viva/Bayerischen 
Rundfunk)

DANIEL MOREIRA Concerto para orquestra 
(Casa da Música)

OBRAS ENCOMENDADAS  
COM ESTREIA MUNDIAL  

EM 2020

OBRAS COM ESTREIA  
NACIONAL EM 2020

janeiro
PHILIPPE MANOURY Fragments  
pour un portrait

PHILIPPE MANOURY Fragments d’Heraclite
PHILIPPE MANOURY Sound and Fury
CHRISTOPHE BERTRAND Yet

fevereiro
MARK-ANTHONY TURNAGE Frieze 
J’Accuse, filme de ABEL GANCE;  
PHILIPPE SCHOELLER música

março
PHILIPPE MANOURY Passacaglia para 
Tóquio, para piano e ensemble

HEINER GOEBBELS Surrogate Cities
TRISTAN MURAIL Légendes Urbaines

abril
MAGNUS LINDBERG Joy, para  
ensemble e electrónica

TRISTAN MURAIL Le désenchantement  
du Monde, para piano e orquestra

TRISTAN MURAIL Serendib 
HUGUES DUFOURT L’origine du Monde, 
para piano e ensemble

GÉRARD GRISEY Le temps et l’écume
MAGNUS LINDBERG Kinetics, para 
orquestra e electrónica

maio 
PHILIPPE MANOURY Prelude and Wait
PHILIPPE MANOURY Zones de Turbulances,  
para dois pianos e orquestra

GÉRARD GRISEY Les Espaces Acoustiques
RODION SHCHEDRIN Beethovens 
Heiligenstaedter Testament

junho
GEORGES APERGHIS  
Die Hamletmaschine, oratória

JOHN ADAMS Absolute Jest,  
para quarteto de cordas e orquestra

ERKKI-SVEN TÜÜR Phantasma!

setembro
PIERRE HENRY A décima sinfonia  
de Beethoven

outubro
BERND RICHARD DEUTSCH Phaenomena, 
concerto para sheng e orquestra

HENRI DUTILLEUX Correspondances
MICHAEL GORDON Rewriting Beethoven’s 
Seventh Symphony

novembro
PHILIPPE MANOURY B Partita,  
para violino, ensemble e electrónica

BRETT DEAN Sinfonia Pastoral
GÉRARD GRISEY Sortie vers  
la lumière du jour

LOUIS ANDRIESSEN As nove  
sinfonias de Beethoven

dezembro
SIMON STEEN-ANDERSEN Concerto  
para piano e orquestra

outubro
NUNO LOBO nova obra para quarteto  
de cordas 
(Casa da Música)

FRANCESCO FILIDEI Requiem 
(Casa da Música, Ensemble 
Intercontemporain e Métaboles)

novembro
NUNO LOBO nova obra para ensemble 
(Casa da Música)

dezembro
NUNO LOBO nova obra para orquestra 
(Casa da Música)



SERVIÇO EDUCATIVO
OFICINAS E FORMAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL
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12.01 · 16.02 · 19.04 · 07.06

GRILIS EM PARIS

02.02 · 15.03 · 03.05 · 14.06 

BRINCAR COM MOZART

09.02 · 22.03 · 10.05 · 28.06 

MUSA

05.01 · 08.03 · 05.04 · 17.05 · 05.07

SELVA SINFÓNICA

PRIMEIRAS 
OFICINAS

Pensadas para um público dos zero aos seis anos, estas oficinas enqua-
dram de forma sedutora as primeiras experiências de proximidade entre 
as crianças e a música. São quatro propostas que se vão intercalando 
mensalmente ao longo do ano, em sessões divididas por faixas etárias e 
limitadas a um número máximo de 20 pequenos curiosos, onde se promove 
a interacção musical com os seus acompanhantes, sob orientação de mú-
sicos que os apresentam a timbres, melodias e outros amigos para a vida.

oficinas

€ 10 
criança+adulto

€ 7,5 segundo 
acompanhante com 
mais de 12 anos

Cartão Amigo 25% 

domingos 
10:30 
(0–18 meses)
11:45 
(18 meses 
–3 anos) 
e 15:00 
(3-6 anos)

sala de 
ensaio 2
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OFICINAS DO DIA
oficinas

São 90 minutos, como num jogo de futebol, mas aqui não há adversários. 
Cada oficina é um estímulo à união entre participantes por um propósito 
comum: fazer música. A partir dos seis anos, todos têm lugar nas propostas 
que apresentamos, orientadas para trabalhar diferentes recursos do pro-
cesso criativo, que passam pelo gamelão, pelo ritmo ou pela reutilização. 
E é da alegria e do entusiasmo colectivos que a música nasce, trazida ao 
mundo por uma nova família feita de muitas pessoas, de muitos lugares. 

08 fevereiro

VIVA O CARNAVAL!

21 março

DO LIXO SE FAZ MÚSICA

09 maio

GAMELÃO

€ 5 

€ 15 para um  
grupo de 4 pessoas

Famílias  
(maiores de 6 anos)  
e Público Geral

sábados
10:30  
ou 14:30 

sala de 
ensaio 2
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FORMAR NA CASA
25 janeiro 

CANTAR COM BEBÉS
Professores do ensino pré-escolar e auxiliares de acção educativa

01 fevereiro

O SOM NAS IMAGENS  
EM MOVIMENTO*

Músicos, cineastas, sonoplastas, outros profissionais 
das áreas de música, teatro e cinema

04 abril

ARTE COMUNITÁRIA  
E TECNOLOGIA*

Músicos, formadores, técnicos da área social

16 maio

ARTES NA SALA DE AULA*
Músicos, professores e outros interessados em estratégias de ensino

formação

Muitos são os destinatários: professores dos ensinos pré-escolar,  básico e 
secundário, músicos, formadores, programadores, artistas digitais, auxilia-
res de acção educativa. A todos oferecemos um programa de formações 
que ajudam a ter mais ferramentas para os seus trabalhos. Com Formar 
na Casa mostra-se a música enquanto elemento activo no processo de 
educação, indutor da lógica e da criatividade, mas também auxiliador 
na gestão das emoções e criação do ambiente apropriado ao desenvol-
vimento da prática musical nas mais diversas comunidades. Abertas a 
um variado leque de potenciais interessados, estas acções formativas 
propõem novas e diferentes respostas para necessidades práticas do 
trabalho com a música, visando ajudar a capacitação de pessoas que, 
estando no terreno, desejam produzir mais e melhor. 

sábados 
14:30 
–18:30 

sala de 
ensaio 2

€ 15

Cartão Amigo 25% 

*os participantes são convidados a trazer computador pessoal



396 SABER OUVIR: 
11º CURSO LIVRE DE 
HISTÓRIA DA MÚSICA 

formação

O Curso Livre de História da Música é dirigido a todos os públicos, inde-
pendentemente da sua formação musical, e na sua 11ª edição mantém uma 
ligação próxima com a programação da Casa da Música. Começa com 
a celebração dos 250 anos do nascimento de Beethoven num módulo 
exclusivamente dedicado ao célebre compositor alemão, por João Silva. 
Dois módulos centram-se em diferentes períodos da música francesa: o 
Impressionismo Musical do início do século XX será desvendado por Pedro 
Almeida, e a vitalidade criativa da corte de Versalhes no período Barroco 
é apresentada por Rui Vieira Nery. O papel do maestro na orquestra é o 
foco de um módulo orientado por Pedro Neves, um maestro experiente 
bem conhecido do público da Casa da Música que se estreia no Curso 
Livre. Daniel Moreira explora as ligações entre a música e a matemática, 
um desafio que promete surpreender.

janeiro a 
novembro 
2020

segundas 
17:30  
às 19:15

auditório 
fundação 
EDP

1º módulo — 13, 20 e 27 janeiro

BEETHOVEN 250 ANOS
JOÃO SILVA

2º módulo — 02, 09, 16 e 23 março

O IMPRESSIONISMO  
E OS NOVOS CLÁSSICOS  
NA MÚSICA FRANCESA

PEDRO ALMEIDA

3º módulo — 20 e 27 abril e 04 maio

MÚSICA E MATEMÁTICA
DANIEL MOREIRA

4º módulo — 18 e 25 maio

O MAESTRO E A ORQUESTRA
PEDRO NEVES

5º módulo — 26 outubro e 02 novembro

PODER, LUXO E DISTINÇÃO:  
A MÚSICA NA CORTE  

DE VERSALHES
RUI VIEIRA NERY

MÓDULOS DE DUAS 

SESSÕES € 20

MÓDULOS DE TRÊS 

SESSÕES € 30

MÓDULO DE QUATRO 

SESSÕES € 40

CURSO NA 

TOTALIDADE € 100

Cartão Amigo 25%

APOIO
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SINFÓNICA  
SÉRIE CLÁSSICA

SINFÓNICA  
FORA DE SÉRIE

Há música sinfónica que não só fez história como continua a fas-
cinar os artistas e o público dos nossos dias. São estes os grandes 
clássicos, e a Casa da Música tem uma Assinatura a eles dedicada, 
nas noites de sexta-feira. A Série Clássica estende-se por 15 con-
certos preenchidos por obras inesquecíveis como a Quinta Sinfonia 
de Beethoven, a Primeira e a Nona de Mahler e ainda sinfonias de 
Dvořák, Brahms e Chostakovitch. Obras favoritas do público, como 
o são também O Pássaro de Fogo de Stravinski ou Quadros de Uma 
Exposição de Mussorgski/Ravel. 

A música concertante tem um foco especial nesta Série, com 
solistas seleccionados para abrilhantar a temporada. A celebrar o 
Ano Beethoven, Christian Zacharias e Pedro Burmester tocam dois 
Concertos para piano e orquestra, enquanto o Van Baerle Trio se 
junta também à Sinfónica para apresentar o Concerto Triplo do 
grande mestre alemão. Para além do protagonismo dado a alguns 
solistas que são membros da própria Orquestra, destaca-se a pre-
sença de convidados que têm desenvolvido carreiras de relevo nos 
últimos anos: o pianista Rafael Kyrychenko, por exemplo, assume 
um dos cavalos-de-batalha mais apreciados pelo público, o Terceiro 
Concerto de Rachmaninoff. A violinista ucraniana Diana Tishchenko 
e o violoncelista Pablo Ferrández são dois artistas que acabam de 
ser distinguidos como ECHO Rising Stars e vêm interpretar obras 
favoritas do repertório. 

Uma Série cheia de clássicos a não perder que conta com a 
direcção de maestros de prestígio mundial e apresenta, em estreia, 
Pedro Burmester como maestro-pianista.

CONCERTOS EM ASSINATURA

03+04.01 CONCERTO DE ANO NOVO*

24.01 UM VIRTUOSO PARA SCHUMANN

07.02 MÚSICA NOBRE E SENTIMENTAL

28.02 DANÇAS DE STRAVINSKI

13.03 MÚSICA NAS CIDADES

27.03 POEMA SINFÓNICO

08.05 A NONA DE MAHLER

22.05 O MAESTRO AO PIANO

03.07 PRÉMIO SUGGIA

11.09 TRIPLO CONCERTO DE BEETHOVEN

18.09 A QUINTA DE BEETHOVEN

23.10 VIOLINO VIRTUOSO

06.11 SINFONIA TITÃ

27.11 RAVEL PINTA MUSSORGSKI

11.12 RACH 3

—
17.04 CELEBRAÇÃO SINFÓNICA**

02.10 A SAGRAÇÃO DA ORQUESTRA**

15 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 191,95 

2ª PLATEIA € 167,20  

3ª PLATEIA € 150,70 

Desconto 45%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 143,96

2ª PLATEIA € 125,40

3ª PLATEIA € 113,03

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

A Sinfónica Fora de Série reúne concertos especiais que marcam 
a temporada e são oportunidades raras a não perder. No que diz 
respeito à grande música coral-sinfónica, a perfeição da Missa 
em Dó menor e da Missa da Coroação de Mozart já seriam motivo 
bastante para conquistar qualquer melómano. O mesmo se poderia 
dizer do Te Deum de Berlioz, que abre o Ano França tendo como 
solista o tenor Cyrille Dubois. 

As propostas são muitas e incluem obras verdadeiramente 
monumentais. É o caso da Nona Sinfonia de Beethoven, com a sua 
famosa Ode à Alegria, ou da Terceira de Mahler – obras-primas 
que nos levam em viagem pelo mundo sonoro de dois génios da 
história da música. Outra forma de tratar o som é o que se celebra 
no festival Música & Revolução, com três concertos partilhados 
entre a Sinfónica e o Remix Ensemble que mostram a sedução de 
uma revolução musical francesa chamada Espectralismo. Este 
chega à Casa da Música com a estreia em Portugal de várias obras 
fundamentais do nosso tempo, contando com o fantástico pianista 
Pierre-Laurent Aimard como solista em algumas delas. Surrogate 
Cities de Heiner Goebbels é outra obra fascinante das últimas dé-
cadas, e a sua primeira apresentação em Portugal tem a concepção 
cénica do próprio compositor. 

Fora de Série são também os concertos que assinalam mo-
mentos-chave do calendário: seja um Carnaval recheado de fantasia 
ou o Natal com um famoso conto de fadas. Sem esquecer o cine-
-concerto associado ao festival Invicta.Música.Filmes, que leva a 
Sinfónica a ilustrar com música nova um clássico francês de 1919: 
J’Accuse de Abel Gance.

CONCERTOS EM ASSINATURA

10.01 FRANÇA SAGRADA

15.02 J’ACCUSE

23.02 CONCERTO DE CARNAVAL

07.03 CIDADE UTÓPICA

04.04 GRANDE MISSA DE MOZART

24.04 UMA REVOLUÇÃO FRANCESA

26.04 A ORIGEM DO MUNDO

01.05 ESPAÇOS ACÚSTICOS

05.06 A TERCEIRA DE MAHLER

26.09 A NONA DE BEETHOVEN

14.11 MISSA DA COROAÇÃO

18+20.12 CINDERELA*

—
17.04 CELEBRAÇÃO SINFÓNICA**

02.10 A SAGRAÇÃO DA ORQUESTRA**

12 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 168,60 

2ª PLATEIA € 150,60 

3ª PLATEIA € 138,60 

Desconto 40%

—

CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 126,45

2ª PLATEIA € 112,95

3ª PLATEIA € 103,95

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

assinaturas

*uma das datas à escolha  
**concertos opcionais com o mesmo desconto

*uma das datas à escolha  
**concertos opcionais com o mesmo desconto

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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SINFÓNICA  
SÉRIE FAMÍLIAS

SÉRIE DESCOBERTAS

Pensados especialmente para as famílias, os concertos comenta-
dos de domingo ao meio-dia são oportunidades para conhecer as 
histórias que os compositores quiseram contar em notas de música. 
As obras escolhidas estão entre as favoritas do repertório sinfónico. 
Com a colaboração de maestros prestigiados e a apresentação 
de comentadores entendidos, desvenda-se os pormenores e até 
alguns mistérios por detrás das partituras, em visitas guiadas que 
transformam a audição numa experiência muito mais rica. 

Que histórias mágicas deram origem ao Pássaro de Fogo 
de Stravinski ou à Sinfonia Fantástica de Berlioz? Que conflitos 
históricos representou Chostakovitch numa das suas sinfonias 
mais aplaudidas? Como imaginou Mussorgski o percurso de um 
visitante entre os Quadros de Uma Exposição? E como decidiu 
Ravel pintar para a orquestra esta partitura escrita originalmente 
para piano? Como escreveu Strauss a sua autobiografia em forma 
de poema sinfónico? Venha descobrir estas e outras obras famosas 
na Sinfónica Série Famílias. Para além dos concertos comentados, 
a assinatura inclui ainda o Concerto de Carnaval dedicado integral-
mente ao Ano França.

CONCERTOS EM ASSINATURA

26.01 A SÉTIMA DE DVOŘÁK

09.02 O CAVALEIRO DA ROSA

23.02 CONCERTO DE CARNAVAL

01.03 O PÁSSARO DE FOGO

29.03 UMA VIDA DE HERÓI

19.04 SINFONIA FANTÁSTICA

13.09 A TERCEIRA DE BRAHMS

25.10 CHOSTAKOVITCH COMENTADO

29.11 QUADROS DE UMA EXPOSIÇÃO

13.12 DANÇAS SINFÓNICAS

10 CONCERTOS 

€ 79,95 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 59,96

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

A Série Descobertas é a assinatura de eleição para tomar o pulso 
à música contemporânea, mas não só. Em ano dedicado ao 250º 
aniversário de Beethoven, a maior parte dos concertos coloca lado 
a lado as suas fantásticas sinfonias e obras escritas nos nossos dias 
que tiveram como ponto de partida a música do grande mestre de 
Bona – várias destas apresentadas em estreia nacional. O resultado 
é surpreendente e traz a oportunidade para conhecermos a nova 
música de uma mão-cheia de compositores prestigiados da ac-
tualidade. Entre estes destaca-se o francês Philippe Manoury, com 
várias ocasiões para explorar a música daquele que é o Compositor 
em Residência 2020. 

A Série conta com convidados de peso que prometem inter-
pretações de alto nível ao lado da Orquestra Sinfónica. É o caso de 
Pierre-Laurent Aimard e Nicolas Hodges, do GrauSchumacher Piano 
Duo ou da soprano Sophie Bevan, ou ainda do Quarteto Ardeo, todos 
eles artistas reconhecidos pela qualidade das suas interpretações 
de música dos séculos XX e XXI.

Para além dos concertos de sábado às 18:00, sempre precedi-
dos de uma esclarecedora palestra, a Série Descobertas apresenta 
três extensões, todas elas marcadas pela música do nosso tempo: 
o concerto do Coro Casa da Música dedicado à abertura do Ano 
França; uma noite oriental da Sinfónica que inclui um Concerto 
para sheng (instrumento tradicional chinês) e orquestra; e ainda 
a oratória Die Hamletmaschine de Georges Aperghis, que junta o 
Remix Ensemble, o Coro Casa da Música e solistas de excepção 
numa versão cénica concebida para a Casa da Música – algo nunca 
antes feito para esta obra.

CONCERTOS EM ASSINATURA

12.01 FRANÇA CORAL

18.01 RITUAIS FRANCESES

01.02 REDESCOBRIR BEETHOVEN

21.03 AIMARD NA CIDADE CELESTE

16.05 A QUARTA DE BEETHOVEN

30.05 O TESTAMENTO DE BEETHOVEN

13.06 HAMLET EM CENA

20.06 O FANTASMA DE BEETHOVEN

09.10 VENTOS DO ORIENTE

17.10 IMAGENS SINFÓNICAS

31.10 BEETHOVEN COM BRIO

21.11 BEETHOVEN PASTORAL

05.12 HERANÇA DE BEETHOVEN

—
17.04 CELEBRAÇÃO SINFÓNICA*

02.10 A SAGRAÇÃO DA ORQUESTRA*

13 CONCERTOS
1ª PLATEIA € 138,60 

2ª PLATEIA € 115,20 

3ª PLATEIA € 99,60

Desconto 40%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 103,95

2ª PLATEIA € 86,40

3ª PLATEIA € 74,70

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

assinaturas

*concertos opcionais com o mesmo desconto

PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE
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SINFÓNICA
TEMPORADA

CONCERTOS EM ASSINATURA

03+04.01 CONCERTO DE ANO NOVO*

10.01 FRANÇA SAGRADA

18.01 RITUAIS FRANCESES

24.01 UM VIRTUOSO PARA SCHUMANN

01.02 REDESCOBRIR BEETHOVEN

07.02 MÚSICA NOBRE E SENTIMENTAL

15.02 J’ACCUSE

23.02 CONCERTO DE CARNAVAL

28.02 DANÇAS DE STRAVINSKI

07.03 CIDADE UTÓPICA

13.03 MÚSICA NAS CIDADES

21.03 AIMARD NA CIDADE CELESTE

27.03 POEMA SINFÓNICO

04.04 GRANDE MISSA DE MOZART

17.04 CELEBRAÇÃO SINFÓNICA

24.04 UMA REVOLUÇÃO FRANCESA

26.04 A ORIGEM DO MUNDO

01.05 ESPAÇOS ACÚSTICOS

08.05 A NONA DE MAHLER

16.05 A QUARTA DE BEETHOVEN

22.05 O MAESTRO AO PIANO

30.05 O TESTAMENTO DE BEETHOVEN

05.06 A TERCEIRA DE MAHLER

20.06 O FANTASMA DE BEETHOVEN

A temporada da Orquestra Sinfónica engloba as várias séries que, ao longo do ano, 
apresentam grandes obras sinfónicas que não podem faltar na sala de concertos e 
também a nova música que o público da Casa da Música está habituado a conhecer 
em primeira mão. Sob a direcção do maestro titular Baldur Brönnimann e de maestros 
convidados de renome internacional, o programa inclui o conjunto de sinfonias mais 
célebre de sempre, as nove Sinfonias de Beethoven, ou não fosse este o ano que ce-
lebra o 250º aniversário do compositor. E em todos os concertos desta Integral, que 
se desenrola essencialmente na Série Descobertas, o alinhamento inclui obras muito 
recentes com ligações a Beethoven, promovendo um diálogo musical através de dois 
séculos – cerca de uma dezena de obras, todas elas em estreia nacional. No âmbito do 
Ano França, um dos compositores contemporâneos em foco é Philippe Manoury, numa 
residência que inclui quatro obras apresentadas pela Orquestra Sinfónica. O fabuloso 
pianista Pierre-Laurent Aimard está também em residência este ano e é solista em 
obras para piano e orquestra de Olivier Messiaen e Tristan Murail. Por aqui já se vê que 
o Ano França molda muito do que poderá ouvir na Sala Suggia em 2020, passando 
por música de várias épocas e tão magnífica quanto o Prelúdio à Sesta de um Fauno 
de Debussy, a Sinfonia Fantástica de Berlioz e o Bolero de Ravel, e ainda música nova 
encomendada a compositores portugueses.

Entre os solistas presentes para dividir o palco com a Sinfónica, destacam-se 
os maestros-pianistas Christian Zacharias e Pedro Burmester (na sua estreia como 
maestro), além de outros instrumentistas virtuosos que nos últimos anos conquistaram 
a admiração do público e da crítica, como a violinista Diana Tishchenko, a violoncelista 
Elia Cohen Weissert e o pianista Rafael Kyrychenko. Isto a par de sinfonias arrebatadoras 
de Brahms, Mahler, Chostakovitch, Mozart e Haydn.
Para assistir a todos os concertos da Orquestra Sinfónica em 2020, complemente 
a assinatura Sinfónica Temporada com a Sinfónica Série Famílias.

03.07 PRÉMIO SUGGIA 

11.09 TRIPLO CONCERTO 

DE BEETHOVEN

18.09 A QUINTA DE BEETHOVEN

26.09 A NONA DE BEETHOVEN

02.10 A SAGRAÇÃO DA ORQUESTRA

09.10 VENTOS DO ORIENTE

17.10 IMAGENS SINFÓNICAS

23.10 VIOLINO VIRTUOSO

31.10 BEETHOVEN COM BRIO

06.11 SINFONIA TITÃ

14.11 MISSA DA COROAÇÃO

21.11 BEETHOVEN PASTORAL

27.11 RAVEL PINTA MUSSORGSKI

05.12 HERANÇA DE BEETHOVEN

11.12 RACH 3

18+20.12 CINDERELA*

*uma das datas à escolha

40 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 440,00

2ª PLATEIA € 383,00

3ª PLATEIA € 345,00

Desconto 50%

—
CARTÃO AMIGO 

1ª PLATEIA € 330,00

2ª PLATEIA € 287,25

3ª PLATEIA € 258,75

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

assinaturas
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REMIX ENSEMBLE

CONCERTOS EM ASSINATURA

11.01 AIMARD TOCA MESSIAEN

18.02 O FILME DO REPÓRTER X

17.03 LENDAS URBANAS

24.04 UMA REVOLUÇÃO FRANCESA

26.04 A ORIGEM DO MUNDO

13.06 HAMLET EM CENA

15.09 VARIAÇÕES SOBRE BEETHOVEN

20.10 REMIX VINTAGE

08.11 SUITE DE BACH

10.11 MÚSICA LUMINOSA

10 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 100,80 

2ª PLATEIA € 84,60 

3ª PLATEIA € 73,80 

Desconto 40%

—
CARTÃO AMIGO 

1ª PLATEIA € 75,60

2ª PLATEIA € 63,45

3ª PLATEIA € 55,35

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

Se dissermos que em cada cinco obras apresentadas pelo Remix 
Ensemble ao longo da temporada, quatro nunca foram interpretadas 
em Portugal, fica claro o lugar de vanguarda deste ensemble da Casa 
da Música. São 20 anos a mostrar o melhor da música dos nossos 
dias, e esse número redondo é comemorado com a estreia mundial 
de uma nova encomenda a um dos compositores mais relevantes 
da actualidade: Francesco Filidei. As outras duas estreias mundiais 
saem da pena de compositores portugueses, entre as quais a nova 
banda sonora para um filme clássico do cinema mudo português, 
composta por Igor C. Silva. 

Mas em Ano França na Casa da Música, abrem-se as oportuni-
dades para revelar um país extremamente activo na redefinição dos 
paradigmas artísticos ao longo dos séculos XX e XXI. A residência 
do prestigiadíssimo pianista francês Pierre-Laurent Aimard coloca-o 
ao lado do Remix a interpretar uma das obras mais emblemáticas 
de Olivier Messiaen, Les Oiseaux Exotiques, e ainda L’origine du 
Monde de Hugues Dufourt, um compositor francês associado à 
escola espectral de composição. Aliás, a abordagem da música 
espectral no âmbito do festival Música & Revolução traz a ocasião 
para ouvir, pela primeira vez no nosso país, obras importantes com 
sonoridades fascinantes. 

No âmbito do Ano Beethoven, celebrando o seu 250º 
aniversário, o Remix Ensemble retoma uma obra marcante do 
seu repertório, uma interpretação composta de Hans Zender 
sobre as Variações Diabelli. A temporada não podia terminar 
sem o regresso a França, fonte inesgotável de grande música, 
em concertos partilhados com a Orquestra Barroca no festival  
À Volta do Barroco. Aqui, o Remix ilustra a influência do Barroco 
em obras dos séculos XX e XXI, contando com música recente do 
Compositor em Residência Philippe Manoury e um solista especiali-
zado na interpretação de nova música, o violinista Ashot Sarkissjan.

ORQUESTRA 
BARROCA
O esplendor do Barroco permanece vivo nas aclamadas actuações 
da Orquestra Barroca, um agrupamento que já se tornou uma re-
ferência na interpretação de música antiga. A temporada inicia-se 
ao lado do Coro Casa da Música sob a direcção de um dos maiores 
especialistas no Barroco francês, o maestro Hervé Niquet, num 
concerto centrado na música de Marc-Antoine Charpentier – in-
cluindo naturalmente o seu famoso Te Deum. Outros convidados 
que regressam para imprimir a sua visão artística à orquestra são, 
também eles, grandes referências internacionais: o cravista Andreas 
Staier dirige um concerto voltado para o Classicismo Vienense – 
uma época cada vez mais tratada sob o prisma da “interpretação 
historicamente informada” – e a violinista Rachel Podger leva a 
orquestra para a Alemanha num programa que coloca em diálogo 
Bach e Telemann. Sob a direcção do seu titular, Laurence Cummings, 
voltamos a Bach mas também a França nos dois concertos do festival 
À Volta do Barroco, e a temporada termina quase como começou: 
ao lado do Coro Casa da Música celebrando a obra de Charpentier, 
mas desta vez num concerto de Natal com repertório a condizer, 
incluindo um Magnificat e uma Missa do Galo.

CONCERTOS EM ASSINATURA

19.01 TE DEUM

08.04 STABAT MATER

17.05 ANDREAS STAIER EM CASA

10.10 BACH E TELEMANN

08.11 SUITE DE BACH

10.11 MÚSICA LUMINOSA

23.12 MISSA DE NATAL

07 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 89,70 

2ª PLATEIA € 76,05 

3ª PLATEIA € 66,95 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO 

1ª PLATEIA € 67,28

2ª PLATEIA € 57,04

3ª PLATEIA € 50,21

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

assinaturas

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA



408

MÚSICA CORAL

Dos concertos a cappella às arrebatadoras obras corais-sinfóni-
cas, da Idade Média à actualidade, a temporada de 2020 é rica em 
Música Coral. São várias as parcerias que o Coro Casa da Música 
desenvolve ao longo do ano para levar até si o melhor da sua arte. Ao 
lado da Sinfónica, apresenta duas magníficas missas de Mozart e a 
Terceira Sinfonia de Mahler. Com a Orquestra Barroca, o repertório 
centra-se em Marc-Antoine Charpentier, um nome fundamental da 
música sacra francesa. Os desafios da nova música estão reservados 
para as parcerias com o Remix Ensemble, com as estreias mundiais 
de uma encomenda a Francesco Filidei e da versão cénica de Die 
Hamletmaschine, de Georges Aperghis. 

A música portuguesa marca sempre presença nas tempora-
das do Coro Casa da Música. Fernando Lopes-Graça dá origem a 
um concerto monográfico dirigido por Paul Hillier, e um dos grandes 
mestres da polifonia renascentista, Manuel Cardoso, é interpretado 
ao lado do seu contemporâneo inglês William Byrd.

Ao longo do ano, o Coro intensifica as colaborações com 
maestros convidados como Stephen Layton, Nils Schweckendiek 
e Léo Warynski, que se estreiam à frente do agrupamento, e tam-
bém Sofi Jeannin. As propostas de música a cappella passam por 
viagens fascinantes através de quase mil anos da música francesa, 
um concerto dedicado a Beethoven e ainda o concerto especial de 
Natal, recheado de melodias facilmente reconhecíveis.

A assinatura Música Coral permite-lhe ainda assistir à apre-
sentação de duas obras monumentais pelas vozes do Coro Nacional 
de Espanha e do Orfeó Català, em colaboração com a Orquestra 
Sinfónica: o Te Deum de Berlioz e a Nona Sinfonia de Beethoven. 

CONCERTOS EM ASSINATURA

10.01 FRANÇA SAGRADA

12.01 FRANÇA CORAL

19.01 TE DEUM

02.02 O GÉNIO DE LOPES-GRAÇA

04.04 GRANDE MISSA DE MOZART

03.05 ESPLENDOR POLIFÓNICO

05.06 A TERCEIRA DE MAHLER

13.06 HAMLET EM CENA

20.09 BEETHOVEN CORAL

26.09 A NONA DE BEETHOVEN

20.10 REMIX VINTAGE

01.11 PRECES DE SALVAÇÃO

14.11 MISSA DA COROAÇÃO

19.12 NOITE FELIZ

23.12 MISSA DE NATAL

15 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 167,75 

2ª PLATEIA € 143,00 

3ª PLATEIA € 126,50 

Desconto 45%

—
1ª PLATEIA € 125,81

2ª PLATEIA € 107,25

3ª PLATEIA € 94,88

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

INTEGRAL DAS 
SINFONIAS DE

BEETHOVEN

assinaturas

Ludwig van Beethoven foi reconhecido como um génio ainda antes 
dos seus 20 anos. Quando chegou a Viena, aos 21, rapidamente se 
tornou famoso como o herdeiro do espírito de Mozart, recentemente 
falecido, espírito esse que lhe seria entregue pelas mãos do seu 
professor Joseph Haydn. No ano em que se completam 250 anos 
sobre o seu nascimento, a verdade é que Beethoven é ainda essa 
referência incontornável, um revolucionário que mudou o percurso 
da história da música, um inovador no sentido mais puro do termo, 
um compositor que abarca todas as emoções humanas como nunca 
antes outro havia conseguido. 

A assinatura Integral das Sinfonias de Beethoven inclui o 
conjunto de sinfonias mais famoso de sempre mas, mais do que 
isso, coloca-as lado a lado com obras escritas recentemente sob 
a influência do compositor alemão. Com a direcção musical de 
maestros de renome internacional como Ryan Wigglesworth, Brad 
Lubman, Vassily Sinaisky, Olari Elts, Stefan Blunier, Pablo Rus Broseta 
e, claro, Baldur Brönnimann – além da estreia de Pedro Burmester 
como maestro –, a Orquestra Sinfónica promove uma viagem irre-
petível pelo legado de um grande mestre. 

CONCERTOS EM ASSINATURA

01.02 REDESCOBRIR BEETHOVEN

16.05 A QUARTA DE BEETHOVEN

30.05 O TESTAMENTO DE BEETHOVEN

20.06 O FANTASMA DE BEETHOVEN

18.09 A QUINTA DE BEETHOVEN

26.09 A NONA DE BEETHOVEN

31.10 BEETHOVEN COM BRIO

21.11 BEETHOVEN PASTORAL

05.12 HERANÇA DE BEETHOVEN

09 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 114,40 

2ª PLATEIA € 96,85 

3ª PLATEIA € 85,15 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 85,80

2ª PLATEIA € 72,64

3ª PLATEIA € 63,86

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

MECENAS MÚSICA CORAL
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CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP
O Ciclo Piano Fundação EDP apresenta algumas das figuras mais 
respeitadas do universo pianístico e as jovens estrelas que já causam 
admiração enquanto começam a traçar o seu caminho – do lendário 
pianista russo Grigory Sokolov, que todos os anos proporciona ao 
público da Casa da Música recitais inesquecíveis, ao caso singular 
de Alexandra Dovgan, menina-prodígio de apenas 12 anos. Além 
de Sokolov, outros virtuosos incontestados de diferentes gerações 
regressam ao palco onde já realizaram recitais fascinantes: o sul-co-
reano Seong-Jin Cho, artista Deutsche Grammophon e uma estrela 
dos grandes concursos de piano, e o francês Pierre-Laurent Aimard, 
figura-chave da música do nosso tempo que vem tocar uma obra 
emocionante do seu compatriota Olivier Messiaen, Vingt Regards 
sur l’enfant-Jésus.

O Ciclo apresenta também artistas que o público da Casa 
da Música não terá tido ainda oportunidade de ouvir ao vivo e que 
pela primeira vez se apresentam na Sala Suggia. Aclamado como 
um dos pianistas mais versáteis do mundo, o franco-canadiano 
Louis Lortie homenageia Beethoven com um programa de impres-
sionantes transcrições de Liszt, destacando-se a Quinta Sinfonia. 
O francês Alexandre Tharaud traz a música que se ouvia na Corte 
de Versalhes no tempo dos reis Luís XIV, XV e XVI, um repertório 
que deu forma ao seu álbum mais recente. Uma geração mais jovem 
que tem ganho importantes prémios internacionais e conquistado 
os grandes palcos na última década é representada pelo russo 
Denis Kozhukhin, laureado do Concurso Rainha Isabel de Bruxelas, 
e Yeol-Eum Son, a jovem pianista sul-coreana que se tornou uma 
intérprete de referência de Chopin, a quem dedica o seu recital.

CONCERTOS EM ASSINATURA

05.01 ALEXANDRA DOVGAN

05.02 SEON-JIN CHO 

22.03 YEOL EUM SON 

20.05 GRIGORY SOKOLOV 

19.09 DENIS KOZHUKHIN 

24.10 LOUIS LORTIE

07.11 ALEXANDRE THARAUD 

22.12 PIERRE-LAURENT AIMARD 

08 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 127,40  

2ª PLATEIA € 110,60 

3ª PLATEIA € 99,40  

Desconto 30%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 95,55

2ª PLATEIA € 82,95

3ª PLATEIA € 74,55

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

assinaturas

O PIANO DE AIMARD

Pierre-Laurent Aimard é artista favorito de vários compositores 
contemporâneos e intérprete de referência de muitas obras com-
postas nas últimas décadas. Ao longo da sua residência na Casa 
da Música, em 2020, o pianista francês apresenta-se ao lado da 
Orquestra Sinfónica e do Remix Ensemble e regressa no final do 
ano para nos brindar com um recital a solo.

Aimard estudou no Conservatório de Paris com Yvonne 
Loriod, aluna e companheira de Messiaen, e cedo se afirmou como 
uma autoridade na interpretação do célebre compositor francês. 
No início da sua residência, ao lado do Remix Ensemble, toca a 
obra-prima Les Oiseaux Exotiques, construída a partir de cantos 
de pássaros. Mais tarde junta-se à Sinfónica para Couleurs de la 
Cité Céleste, uma obra de carácter religioso, como o é também 
Vingt Regards sur l’Enfant Jésus, a obra com que se despede desta 
residência já na quadra natalícia.

Pelo meio, Pierre-Laurent Aimard participa activamente no 
festival Música & Revolução, dedicado à escola espectralista e aos 
compositores que empreenderam uma busca por um novo para-
digma musical centrado apenas nos sons. Aqui se inclui a primeira 
audição em Portugal de Le désenchantement du Monde, obra de 
Tristan Murail escrita com o virtuoso solista francês em mente, e 
também L’origine du Monde de Hugues Dufourt, onde a orquestra 
é explorada como uma extensão do próprio piano. 

Esta assinatura permite-lhe ainda ouvir inúmeras estreias 
nacionais de luminárias da música contemporânea, entre as quais 
Phillippe Manoury, Christophe Bertrand, Magnus Lindberg ou 
Gérard Grisey, dirigidas por especialistas como Peter Rundel, Baldur 
Brönnimann e Stefan Blunier.  

CONCERTOS EM ASSINATURA

11.01 AIMARD TOCA MESSIAEN

21.03 AIMARD NA CIDADE CELESTE

24.04 UMA REVOLUÇÃO FRANCESA

26.04 A ORIGEM DO MUNDO

22.12 PIERRE-LAURENT AIMARD 

05 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 60,90 

2ª PLATEIA € 50,40 

3ª PLATEIA € 43,40 

Desconto 30%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 45,67

2ª PLATEIA € 37,80

3ª PLATEIA € 32,55

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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MARAVILHAS DA 
MÚSICA FRANCESA
Ao comprar a assinatura Maravilhas da Música Francesa garante o 
seu lugar numa viagem que abrange vários séculos, desde a polifonia 
medieval e renascentista, passando pelos maiores representantes 
do Barroco francês, sem esquecer o Impressionismo de Debussy e 
Ravel. E porque as Maravilhas da Música Francesa não são apenas 
as glórias do passado, desembarque no Espectralismo e venha co-
nhecer alguns dos maiores nomes da composição contemporânea 
francesa, com diversas obras apresentadas em estreia nacional.

A viagem começa com a música coral, num concerto com 
obras-chave de Machaut, Janequin e com a única composição 
escrita para coro a cappella de Debussy, dirigidas pela prestigiada 
maestrina Sofi Jeannin. Lully, Rameau, D’Anglebert, Couperin e 
Charpentier não poderiam ficar ausentes da assinatura dedicada 
às pérolas da música francesa. Num recital do pianista Alexandre 
Tharaud, poderá ouvir a música destes compositores que ser-
viu como banda sonora das cortes dos reis Luís XIV, XV e XVI em 
Versalhes. Também a Orquestra Barroca e o Coro se debruçam sobre 
o Barroco francês, num concerto de Natal inteiramente preenchido 
por música fascinante de Charpentier.

“A música é feita com sons, não com notas” – este mani-
festo de Gérard Grisey dá o mote para a estreia nacional de Les 
Espaces Acoustiques, apresentada pela Orquestra Sinfónica com o 
prestigiado violetista Christophe Desjardins. Já o Remix Ensemble 
e o Coro Casa da Música reúnem forças com um elenco de solis-
tas de topo para um dos momentos mais esperados do ano: Die 
Hamletmaschine de Georges Aperghis, numa versão encenada 
criada especialmente para a Casa da Música. 

CONCERTOS EM ASSINATURA 

12.01 FRANÇA CORAL

01.05 ESPAÇOS ACÚSTICOS

13.06 HAMLET EM CENA

07.11 ALEXANDRE THARAUD 

23.12 MISSA DE NATAL

05 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 63,70  

2ª PLATEIA € 53,20  

3ª PLATEIA € 46,20  

Desconto 30%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 47,77

2ª PLATEIA € 39,90

3ª PLATEIA € 34,65

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

assinaturas

CICLO JAZZ
(JAN-JUN)
O Ciclo Jazz apresenta no primeiro semestre do ano quatro projec-
tos de grande qualidade. Dois concertos exploram as ligações do 
jazz com as suas raízes africanas, com resultados bem diferentes: 
a brasileira Orkestra Rumpilezz mergulha nos ritmos de origem 
afro-baiana, num concerto que homenageia a diáspora negra, e o 
saxofonista britânico Shabaka Hutchings cruza a sua visão inova-
dora do jazz com as influências sul-africanas no aclamado projecto 
The Ancestors. A classe e o balanço imparável de gigantes do jazz 
como Dave Holland e Kenny Barron só podia dar origem a música 
de grande nível. Na sua actual digressão, apresentam o novo disco 
que conta com o baterista Jonathan Blake, num trio poderoso que 
abrilhanta qualquer programação de jazz. Presença imprescindí-
vel nas temporadas de jazz da Casa da Música desde sempre, a 
Orquestra Jazz de Matosinhos constrói um concerto em redor de 
uma das parcerias mais marcantes do jazz, a que uniu Miles Davis 
e o arranjador Gil Evans.

CONCERTOS EM ASSINATURA

09.02 ORKESTRA RUMPILEZZ 

12.03 DAVE HOLLAND, KENNY BARRON

E JONATHAN BLAKE

12.05 SHABAKA HUTCHINGS AND 

THE ANCESTORS

14.06 ORQUESTRA JAZZ 

DE MATOSINHOS

04 CONCERTOS

1ª PLATEIA € 57,75

2ª PLATEIA € 48,75

3ª PLATEIA € 42,75

Desconto 25%

—
CARTÃO AMIGO

1ª PLATEIA € 43,31

2ª PLATEIA € 36,56

3ª PLATEIA € 32,06 

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura



COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS  
TEMPORADA 2020 DA CASA DA 
MÚSICA?
Bilheteiras Casa da Música
www.casadamusica.com

O QUE FAZER QUANDO DUAS OU MAIS 
ASSINATURAS CONTÊM O MESMO CON-
CERTO?
Os concertos duplicados serão retirados  
da assinatura que apresente menor  
desconto com dedução do correspondente 
valor monetário.

A VENDA DE ASSINATURAS NA 
BILHETEIRA CASA DA MÚSICA SERÁ 
SUSPENSA 30  
MINUTOS ANTES DE CADA CONCERTO.

CALL CENTER 220 120 220
LINHA ASSINATURAS  220 120 229

BILHETEIRA ONLINE
Disponível em www.casadamusica.com
Os bilhetes das assinaturas adquiridas  
online estarão disponíveis para levanta-
mento  
na bilheteira da Casa da Música.

PAGAMENTO PARCELAR
Poderá optar ainda pelo pagamento  
de assinaturas em 4 prestações iguais  
para compras superiores a € 100  
(apenas disponível para titulares do  
Cartão Amigo): 
25% NO ACTO DE COMPRA;

25% – 02 MARÇO; 

25% – 01 JUNHO; 

25% – 01 SETEMBRO.

Para mais informações enviar email para info@casadamusica.com
Os preços anunciados nesta brochura são válidos salvo erro tipográfico.

—
FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto
Portugal
www.casadamusica.com
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BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA
As composições mais desafiantes e inovadoras para um formato 
indissociável das nossas tradições musicais – as bandas filarmóni-
cas – mas com um efectivo que se estende à dimensão de concerto. 
Este é o mote para a aliciante temporada de concertos da Banda 
Sinfónica Portuguesa na Casa da Música, com programas em que 
pontifica a música contemporânea, entre estreias nacionais de 
obras assinadas por compositores de prestígio internacional e novas 
peças encomendadas a compositores portugueses. Os solistas e 
os maestros convidados abrilhantam os concertos desta formação 
dinâmica, constituída por valores seguros da nova geração de mú-
sicos portugueses. O alinhamento dos concertos cruza-se com as 
linhas temáticas da programação da Casa da Música, integrando-se 
em ciclos que privilegiam a música para cinema, o jazz ou os temas 
natalícios. São cinco concertos ao meio-dia de domingo a que se 
somam ainda dois concertos especiais: a Final do Concurso de 
Composição da BSP e o Concerto de São João (de entrada gratuita, 
faz parte desta assinatura a custo zero). 

CONCERTOS EM ASSINATURA

16.02 / 05.04  /23.06  /27.09 / 18.10  / 06.12 

06 CONCERTOS

€ 36,40

Desconto 30%

—

CARTÃO AMIGO

€ 27,30

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura



CARTÃO AMIGO 
2020

ANO 2020
CARTÃO INDIVIDUAL € 47

CARTÃO JOVEM € 28

SEMESTRAL
CARTÃO INDIVIDUAL € 23,5

CARTÃO JOVEM € 14

Jan–Jun 2020/Jul–Dez 2020

*o desconto nos concertos é relativo  
ao período de vigência do cartão

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS 
25% de desconto na aquisição de assinaturas  
(apenas para o cartão anual e na razão de uma unidade  
de assinatura por cartão)
25% de desconto nos concertos da programação artística 
(válido para um bilhete por cartão)
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo,  
com preço igual ou superior a € 10 (válido para um  
bilhete por cartão)
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo  
ser confirmada até 48 horas antes do concerto
Informação antecipada sobre os grandes momentos  
da programação
Informação regular sobre a programação
Direito a ofertas e oportunidades ao longo do ano
Possibilidade de pagamento parcelar na aquisição de  
assinaturas (valor superior a 100€) 

COMO ADQUIRIR 
www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo – 220 120 229

VISITAS GUIADAS
11:00/16:00

Venha conhecer a Casa e ter-
mine a sua visita num concerto 
Descubra a vasta e ousada ar-
quitectura da Casa da Música, 
através das nossas visitas 
guiadas.Lideradas por uma 
equipa de guias especializada, 
as visitas levá-lo-ão a explorar 
os recantos da Casa, aventu-
rando-o pelo edifício projec-
tado pelo arquitecto holandês 
Rem Koolhaas.
Poderá ainda conhecer as 
suas várias funcionalidades, 
bem como o seu  projecto 
artístico, cultural e social.  
Um passeio que permitirá um 
novo olhar e uma nova pers-
pectiva sobre a Casa. 
No final, se adquirir um bilhete 
para qualquer concerto dos 
Agrupamentos Residentes 
beneficiará de um desconto 
igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO €10 
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis 
em: português e inglês.

COM MARCAÇÃO €10 
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em: 
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano 
e português.

ESCOLAS €3.5 
Visitas adequadas a diferentes faixas 
etárias (< 3anos) onde são desenvolvidos 
jogos musicais

TURÍSTICA € 2.5 
(inclui brochura e copo de vinho do Porto) 
Com uma duração um pouco mais longa, 
poderá conhecer o edifício, num registo 
descontraído e envolvente.

BACKSTAGE €12* 
Visitas que permitem um acesso directo 
aos bastidores, incluindo o visitante nas 
dinâmicas quotidianas de preparação de 
concertos.

ESCOLAS €3.5 
Visitas adequadas a diferentes faixas 
etárias (< 3anos) onde são desenvolvidos 
jogos musicais.

VISITA + ALMOÇO €21* 
Horário 11:00 (PT/EN) 
O bilhete conjunto permite visitar o 
edifício e almoçar no Restaurante Casa 
da Música.

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! 

MARCAÇÕES 
+351 220 120 233 
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; 
a aquisição do bilhete está sujeita à 
disponibilidade da sala

MECENAS VISITAS GUIADAS



 No ponto mais alto do edifício surge o Restaurante Casa da Música, com a sua icónica va-
randa sobre a cidade do Porto. O espaço, desenhado pelo arquitecto Rem Koolhaas, oferece 
um ambiente propício ao convívio e ao prazer de uma óptima refeição. 
O Chef Artur Gomes propõe uma cozinha de estilo muito próprio que combina simplicidade, 
imaginação e requinte. O Restaurante disponibiliza diariamente menus de almoço e jantar 
– estes últimos especialmente dedicados a espectadores de concertos – e uma carta onde 
poderá encontrar pratos que exploram os melhores sabores da gastronomia nacional.

MENUS DO DIA
€ 15 Almoço
€ 20 Jantar

PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, o Restaurante 
Casa da Música proporciona provas de 
vinhos orientadas por enólogos respon-
sáveis pelas mais prestigiadas marcas 
portuguesas. As sessões, com regularidade 
mensal, incluem um jantar especialmente 
concebido para harmonizar com os vinhos 
em apreciação.
—
Sessões programadas: 
Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, 
Setembro, Outubro e Novembro 

JANTAR+CONCERTO
O bilhete conjunto Jantar+Concerto é a 
forma mais cómoda e acessível de jantar  
e assistir a um concerto na Casa da Música. 
Sempre que desejar assistir a um concerto 
consulte as condições especiais que lhe 
oferecemos para jantar.

FADO À MESA
Em 2020 o fado continua a ser “servido à 
mesa” por intérpretes de eleição, honrando 
os tempos antigos, a melhor tradição da 
canção nacional e o ambiente das mais 
consagradas casas de fado. Noites perfei-
tas para celebrar a alma, a gastronomia e  
a música que é património da humanidade.

 
Domingo encerrado  
excepto em véspera de feriado 
Feriados encerrado  
excepto Sextas e Sábados

RESTAURANTE
CASA DA MÚSICA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
Segunda a Quinta  
12:30/15:00 e 19:30/ 23:00 
Sexta e Sábado  
12:30/ 15:00 e 19:30/ 00:00

Para mais informações consulte:  
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas:  220 107 160 
restaurante@casadamusica.com



CONSELHO FUNDADORES
Presidente 
Luís Valente de Oliveira

Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos

Alberto Couto Alves, SGPS, SA
Amorim Investimentos e Participações, 
SGPS, SA
APDL - Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo, SA
Arsopi - Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. 
Pinho, SA NORS, SA
Ageas Portugal - Companhia de Seguros, SA
BA GLASS Portugal, SA
Banco BPI, SA
Banco L. J. Carregosa, SA
Banco Comercial Português, SA
Banco Santander Totta, SA
Bial Holding, SA
Caixa Geral de Depósitos, SA
Caixa Económica Montepio Geral
Cerealis, SGPS, SA
CIN - Corporação Industrial do Norte, SA
CMPEA - Empresa de Águas do Município 
do Porto, EM
Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA
Companhia de Seguros Tranquilidade, SA
Continental Mabor - Indústria de Pneus, SA
CPCIS - Companhia Portuguesa de 
Computadores, Informática e Sistemas, SA
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, SA
Família Oliveira
Fundação EDP
Galp Energia, SGPS, SA 
Grupo Media Capital, SGPS, SA
Grupo Visabeira, SA
HVF – Holding Violas Ferreira, SGPS, SA
Lactogal – Produtos Alimentares, SA
Lameirinho – Indústria Têxtil, SA
Metro do Porto, SA
Microsoft, MSFT – Software para 
microcomputadores, Lda
Mota-Engil, SGPS, SA
Nors, SA
Novo Banco, SA
Pescanova Portugal, Lda
Porto Editora, SA
Pharol, SGPS, SA
Pricewaterhousecoopers &  
Associados – Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda
RAR – Sociedade de Controle (Holding), SA
Revigrés – Indústria de Revestimentos  
de Grés, SA
SDC Investimentos, SGPS, SA
Sogrape Vinhos, SA

Solverde – Sociedade de Investimentos 
Turísticos da Costa Verde, SA
Somague Engenharia, SA
Sonae SGPS, SA
Super Bock Group SGPS, SA
Tertir, Terminais de Portugal, SA
Têxtil Manuel Gonçalves, SA
Toyota Caetano Portugal, SA

CONSELHO FISCAL
Presidente
Rui Vaz Macedo Ribeiro
Odete Patrício
António Magalhães & Carlos Santos, SROC, 
representada pelo António Magalhães, ROC

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
José Alberto Pena do Amaral
Vice-Presidente
José Luís Borges Coelho
Vice-Presidente
Rita Domingues
António Lobo Xavier
António Marquez Filipe
Luís Osório
Teresa Moura

DIRECÇÃO GERAL
Director Geral
Paulo Sarmento e Cunha

Apoio ao Conselho de Administração
e Secretariado
Antonieta Diniz

Sistema de Gestão integrado
Pedro Rocha

Gestão Financeira, Administrativa
 e Controlo de gestão
Coordenador
Filipe Oliveira
Controlo de gestão
Fernanda Ribeiro
Rita Albuquerque

Tesouraria
Emília Martins
Serviços Administrativos
Maria Cândida Lopes
Sílvia Salvado
José Bárcia
Apoio Administrativo Compras
Susana Castro 

Relações Institucionais,  
Desenvolvimento e Fundraising
Coordenadora
Luísa Bessa

Desenvolvimento e Fundraising
Mariana Fernandes
Mário Guedes
Relações Institucionais
Antonieta Diniz

Recursos Humanos
Elsa Novais
Paula Moreira

Sistemas de Informação
Tecnologias Operacionais
Coordenador
Nuno Guedes
Luís Maia

Infraestruturas de Informação
e Comunicação
Nuno Pereira

Gestão do edifício
Gilberto Gomes
Gonçalo Garcez

Assessoria jurídica
Sandra Carvalho e Silva

Área Comercial
Simone Almeida
Eventos
Verónica Moreira
Visitas guiadas
Joana Silva
José Paulo Ferreira
Loja Casa da Música
Laís Santana

Restauração e Bares
Coordenador
Luís Rocha 
Artur Gomes – Chefe de Cozinha
Xavier Oliveira
Catarina Nogueira
Fátima Santos
Adriana Torres
Yuri Biloshapka
Maria João Barroso
Beatriz Rodrigues
Goreti Cardoso
Madalena Silva
Paula Barros
Tânia Machado – Chefe de Mesa
Cátia Rebelo
Diana Santos
Natércia Ferreira
Bruno Carvalho
Apoio Administrativo Compras
Susana Castro 

DIRECÇÃO ARTÍSTICA
 E DE EDUCAÇÃO
Director Artístico e de Educação
António Jorge Pacheco
Adjunto
Rui Pedro Pereira 
Assistente
Paula Matos

Assessoria de Imprensa
Cândida Colaço Monteiro

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Programação Música Erudita
André Quelhas 

Programação Ciclo Piano
Rui Pedro Pereira

Programação Jazz, World, Pop/Rock
Fernando Sousa
Filipa Leite

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Coordenador
Rui Pedro Pereira
Gestão Executiva
Alexandra Prezado
Cristina Guimarães
João Ribeiro
Sara Cruz
Sónia Melo

Remix Ensemble Casa da Música
Coordenador
António Jorge Pacheco
Gestão Executiva
Ricardo Torres

Coro Casa da Música
Coordenador
André Quelhas 
Gestão/Produção Executiva
Cristina Guimarães

Orquestra Barroca 
Casa da Música
Coordenador
André Quelhas
Gestão Executiva
Ricardo Torres
Edições e Gravações
Fernando Pires de Lima 
Liliana Marinho

Arquivo musical/Mediateca
Pedro Marques
Cristina Barbosa
Mário Santos

SERVIÇO EDUCATIVO
Coordenador
Jorge Prendas
Projectos Educativos
Ana Rebelo
Anabela Leite
Inês Leão
Paula Oliveira
Teresa Coelho

OPERAÇÕES
Coordenador
Júlio Moreira
Produção Executiva
Arthur Vasques
José Orlando Rodrigues
Mónica Ferreira
Paula Matos
Susana Lamarão
Frente de Casa
Álvaro Campo
Carla Santos
Maria Augusta Fernandes

PRODUÇÃO TÉCNICA
Coordenador
Ernesto Costa 
Gestores Técnicos
João Rupio
Olinda Botelho
Serafim Ribeiro
Técnicos de Som
Carlos Lopes
Daniel Santos
Dinis Silva
Ricardo Gandra
Técnicos de Luz
Bruno Mendes
Emanuel Pereira
Virgínia Esteves
Técnicos de Palco
Alfredo Braga
Ernesto Pinto da Costa
Fernando Gonçalves
José Torres
Vítor Resende
Técnico de Vídeo
Margarida Garcia
Ricardo Sacramento

COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E PÚBLICOS
Coordenador
Gilda Veloso

Gestão de Meios
Walter Salgado

Comunicação Web
André Alves
Joana Almeida

Conteúdos de Comunicação
Marcos Cruz

Design Gráfico
Tiago Carneiro
Inês Gonçalves

Bilheteira
José Ribeiro
Assistentes de Bilheteira
Armanda Peixoto
Eduardo Ribeiro
Isabel Ferreira
Nuno Matos
Ricardo Loureiro
Rita Lage
Sara Gonçalves
Sérgio Leite

Fotografias
Alexandre Delmar

ficha técnica



ORQUESTRA SINFÓNICA DO 
PORTO CASA DA MÚSICA

MAESTRO TITULAR
Baldur Brönnimann
MAESTRO CONVIDADO 
PRINCIPAL 
Christian Zacharias
MAESTRO ASSOCIADO 
Stefan Blunier
MAESTRO EMÉRITO
Leopold Hager

MÚSICOS
Violino I
nn – concertino
Zofia Wóycicka – concertino 
honorário
James Dahlgren – concertino 
honorário
Álvaro Pereira – 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
Ana Madalena Ribeiro – chefe 
de naipe
Nancy Frederick – solista A
Tatiana Afanasieva – solista B
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
José Paulo Jesus
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
Mariana Costa
Nikola Vasiljev
Paul Almond
Pedro Rocha
nn
nn

Viola
Mateusz Stasto – chefe de 
naipe
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
Nikolai Gimaletdinov – chefe 
de naipe
Vicente Chuaqui – solista A
Feodor Kolpachnikov – solista B
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Michal Kiska
Sharon Kinder
nn

Contrabaixo
Rui Rodrigues – chefe de naipe
Florian Pertzborn – solista A
Jorge Villar Paredes – solista B
Altino Carvalho
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
Roberto Henriques – solista B

Clarinete
Luís Silva – chefe de naipe
Carlos Alves – solista A
Gergely Suto – solista B
João Moreira – solista B 

Fagote 
Gavin Hill – chefe de naipe
Robert Glassburner – solista A
Vasily Suprunov – solista B
nn – solista B 

Trompa
Nuno Vaz – chefe de naipe 
interino
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 EMÉRITO
Paul Hillier
MAESTRINA ASSISTENTE
Iris Oja 

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
Vitor Sousa

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
Ariana Dantas
Bárbara Barros
Cecília Falcão Coutinho
César Nogueira
Miriam Macaia
Prisca Stalmarski

Viola
Trevor Mctait
Raquel Massadas

Violoncelo
Filipe Quaresma
Ana Vanessa Pinto 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 
nn – violino 
Trevor McTait – viola 
Oliver Parr – violoncelo 
António A. Aguiar – contrabaixo 
Stephanie Wagner – flauta 
José F. Silva – oboé 
Victor J. Pereira – clarinete 
Roberto Erculiani – fagote 
Nuno Vaz – trompa 
Ales Klancar – trompete 
Ricardo Pereira – trombone 
Mário Teixeira – percussão 
Manuel Campos – percussão 
Jonathan Ayerst – piano 

CORO INFANTIL 
CASA DA MÚSICA

MAESTRINA TITULAR 
Raquel Couto
Formação musical
Joaquim Branco
Técnica vocal 
Joana Castro
Pianistas acompanhadores
Dalila Teixeira
Gonçalo Vasquez

CORALISTAS 
Alexandra Tulha
Ana Isabel Alves
Anne Camilly Linhares
António Fontelonga
Beatriz Carvalho
Beatriz Nogueira
Beatriz Pinto
Bruna Silva
Carolina Oliveira
Catarina Brito
Clara Sousa
Dalila Ribeiro
David Ferreira
David Santos
Débora Alves
Débora Rodrigues
Diana Cruz
Diogo Silva
Erica Azevedo
Érica Santos
Filipa Silva
Gabriel Silva
Gonçalo Lucena
Joana Sousa
Joana Freitas
Leonor Morais
Leonor Oliveira
Leonor Peres
Luna Leite
Mafalda Filipe
Margarida Carvalho
Maria Clara Silva
Maria Inês Madureira
Maria Rita Andrade
Mariana Costa
Matilde Pinheiro
Matilde Rocha
Nazariy Kondratskiy
Pedro Guimarães
Rafaela Filipe
Rafaela Sousa
Ricardo Ribeiro
Rodrigo Rocha
Rosana Mendes
Rui Lopes
Sara Nogueira
Sarah Pressler
Suéli Fernandes

agrupamentos residentes



informações gerais

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. 

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. 

ALTERAÇÕES 
A programação e os preços apresentados 
nesta agenda poderão estar sujeitos a 
alterações.

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.

Sinfónica, Remix, Coro, Ciclo Piano,  
Ciclo Jazz  e Terças Fim de Tarde
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50% 
Professores e estudantes de música – 50% 
Sénior > = 65 anos – 15% 
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete 
para adulto, oferta de 2 entradas para 
menores de 18 anos (válido apenas para 
Sinfónica ao Domingo)

Cartão Amigo e Cartão Amigo Jovem 
Desconto de 25% em concertos 
promovidos pela Casa da Música
Desconto de 80% nos concertos 
Terças Fim de Tarde
Os descontos acima mencionados  
são aplicados em concertos com  
preço igual ou superior a € 10

VISITAS GUIADAS 
Diariamente 
Português 11:00 e 16:00 
Inglês 11:00 e 16:00 
€10 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 +351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com 
*valor a descontar na compra de um bilhete 
para qualquer concerto dos Agrupamentos 
Residentes, desde que efectuada no  
final da visita. 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
EDIFÍCIO, BILHETEIRA e 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 
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 
Encerrado, excepto em véspera de feriado 
Feriados 
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas 220 107 160 

CAFÉ CASA DA MÚSICA 
Todos os dias 09:00–24:00 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
CPE - COMPANHIA DE PARQUES DE
ESTACIONAMENTO, SA. 
Bilhete de Evento
€2,5 válido para um período máximo de 
estacionamento de 3,5 horas consecutivas 
entre as 19:00 e a 01:00 
Desconto Restaurante Almoço 
€ 0,6 válido para o período de 
estacionamento entre as 12:30 e as 15:30 
Desconto Restaurante Jantar 
€ 1,5 válido para o período de 
estacionamento, entre as 19:00 e a 01:00 
Aberto 24 horas
Contactos 
22 609 54 07 / 917 649 836
pcm-porto@saba.eu

Para mais informações enviar e-mail para: 
info@casadamusica.com 
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 
envie um e-mail para:  
info@casadamusica.com 

Casa da Música na internet
Website www.casadamusica.com
Facebook @casadamusica
Twitter @casadamusica
Instagram @casadamusicaporto
Youtube /casadamusicaporto
Vimeo /casadamusica

CALL CENTER: +351 220 120 220 

OS PREÇOS ANUNCIADOS NESTA 
BROCHURA SÃO VÁLIDOS SALVO  
ERRO TIPOGRÁFICO.





MECENAS CONCERTOS 
METROPOLITANOS

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

PATROCINADOR  
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

MECENAS  OUTONO EM JAZZMECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS MÚSICA CORAL MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CICLO SOGRAPEMECENAS CICLO MDSMECENAS CICLO 
RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CONCERTOS  
DE PÁSCOA

MECENAS  VISITAS GUIADASMECENAS CICLO LUCIOSCOMPANHIA AÉREA  
DA CASA DA MÚSICA

MECENAS  
BOLSAS SANTANDER


